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Hur fokus på ansvarsutkrävande leder till 
ansvarsundvikande 
 

Styrning av, och inom, offentlig sektor idag har som främsta syfte att underlätta ansvarsutkrävande. 
Tanken är att tydliga uppdrag och mål som är enkla att följa upp ska ge tydliga och avgränsade 
ansvarsområden.  

Den oavsiktliga konsekvensen av detta är att det flyttar fokus från samhällsnytta, från samverkan och 
istället skapar incitament för att undkomma ansvar. 

Skälet till att goda avsikter förvandlas till bristande effektivitet och dysfunktionella organisationer är 
att styrningen bygger på antaganden som helt enkelt inte stämmer med verkligheten. 

I denna artikel resonerar Lennart Wittberg om syftet med styrning, hur vi hamnat där vi är och vad vi 
skulle kunna göra istället. 
 

Styra för att kunna kräva ut ansvar eller för att uppnå effekter? 

Inom Effektiv styrning har vi ofta haft anledning att återkomma till Styrutredningen från 2007 (SOU 
2007:75). Utredningen fick stort genomslag i praktiken. Deras bärande tanke var att styrningen 
främst ska avse konkreta prestationer. Deras argument var att detta är enda sättet att tydligt kunna 
kräva ut ansvar. 

Utredningen beskriver, helt korrekt, offentlig verksamhet som komplex och beroende av många olika 
aktörer. Vem som bidragit med vilka effekter är svårt att avgöra. Därför menade man att styrningen 
endast kan avse sådant som en myndighet råder över själv. Bland annat sa man följande: 

”Tanken på att ansvaret för myndighetschefer – i mer normala fall – generellt skall kunna kopplas till 
frågan om vilka effekter som uppnåtts i samhället till följd av myndighetens verksamhet ter sig inte 
rimlig.”  

Utredningen menade alltså att tanken på att myndigheter ska hållas ansvariga för önskade effekter 
är orimlig. De menade att man måste välja mellan att styra mot effekter och att styra för att kunna 
kräva ut ansvar. De förordade de senare. 

Med tanke på hur lätt detta anammades av både regeringskansli och myndigheter vore det orättvist 
att skylla detta tankesätt, och tillvägagångssätt, endast på utredningen. De fångade tankar och idéer 
som redan fanns men satte det tydligt på pränt och legitimerade en styrning som många trots allt 
kände sig bekväma med. 

Statskontoret har i en ny rapport om tillsyn1 pekat på att den ökande omfattningen av tillsyn och 
kontroll från 1990-talet och framåt är en del av New Public Management och det ökande kravet på 
just ansvarsutkrävande. 

Detta hänger i sin tur ihop med mål- och resultatstyrning. En idé om att styrning ska handla om mål 
som ska uppnås, men där utföraren har ett utrymme att styra över hur det görs, har åtföljts av idéer 

 
1 ”På väg mot en bättre tillsyn? – En studie av den statliga tillsynens utveckling”, Statskontoret 2020. 
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om att en rigorös uppföljning och kontroll behövs för att säkerställa att utföraren verkligen gör det 
den ska. 

Den frihet som kan sägas ligga i mål- och resultatstyrning har ofta uteblivit eller kringskurits av en 
misstro och en önskan från de styrandes sida att ha kontroll. Ett enkelt sätt att ha kontroll är att styra 
med tydliga och mätbara prestationer och följa upp detta löpande. Därför har styrningen kommit att 
domineras av fokus på ansvarsutkrävande.  

 

Konsekvenser i form av ökade mellanrum 

Om myndigheter främst hålls ansvariga för lätträknade prestationer, och att hålla budget, är det inte 
konstigt att de ägnar sig åt just det.  

Ett känt exempel gäller Försäkringskassan och deras regleringsbrev år 2016 om krävde att 
sjukpenningtalet inte skulle överstiga 9,0 i december 2020. Målet kritiserades eftersom minskad 
sjukskrivning inte nödvändigtvis leder till friskare människor. Försäkringskassan fick då ett förändrat 
regleringsbrev 2019 som betonade syftet med försäkringen, att ge ekonomisk trygghet så att 
människor kan återgå i arbetet. Men regeringen kunde ändå inte låta bli att peka på prestationerna 
när de begär att det samlade arbetet ska leda till ”…att sjukpenningtalet minskar”. 

Om en myndighet åläggs av regeringen att fokusera på prestationer, eller med Styrutredningens ord 
”Vid ett visst datum skall en viss timmermängd ligga vid älvstranden”, så flyttar man fokus från att 
uppfylla sitt syfte. Sjukförsäkring ska hjälpa människor till att återgå i arbetet, men kanske minskar 
man människors möjlighet att kunna arbeta när fokus hamnar på sjukpenningtalet. Styrningen leder 
till att myndigheten vänder blicken inåt, mot sina egna processer och vad de kan göra för att uppfylla 
sina prestationsmål. Allt annat nedprioriteras. 

Verksamheten begränsas till det som styrningen avser, och när andra gör detsamma blir följden att 
mellanrummen mellan olika aktörer ökar. För att sjuka och arbetslösa som står långt från 
arbetsmarknaden ska kunna få ökad egenmakt och försörja sig själva behöver många olika aktörer 
samverka. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och regioner. Men om alla inblandade 
aktörer försöker begränsa sina egna ansvarsområden uppstår glapp mellan dem. Personer hamnar i 
kö och ”mellan stolarna”. Alla myndigheter kanske når sina prestationsmål men de enskilda individer 
som ska bli hjälpta får inte den hjälp de behöver. 

För att läka dessa glapp och underlätta denna samverkan finns samordningsförbund. Det är bra att 
man försöker hitta sätt att läka de brister som finns. Men det handlar om att läka brister som man 
medvetet har skapat genom sin valda styrning. Ännu bättre hade varit att styra på ett sätt som 
uppmuntrar samverkan och ansvarstagande. Ett sätt att styra som handlar om att styra mot önskade 
effekter. 

 

En annan syn på ansvarsutkrävande 

För att uppnå de önskade effekterna krävs samverkan. Men då hamnar man i ett läge där det är svårt 
att avgöra vem som bidragit med vad. Om Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen faktiskt hjälps 
åt och lyckas hjälpa individer blir det svårt att avgöra vems förtjänst det är. Istället skapar man 
förutsättningar för båda att misslyckas men gör det tydligt vem som gjort vad. 
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Detta visar att det behövs en annan syn på ansvarsutkrävande. Det är viktigt att kunna kräva ut 
ansvar. Men samtidigt är det viktigt (kanske ännu viktigare) att önskvärda effekter uppnås. Kanske är 
det så att ansvarsutkrävande inte kan handla om att räkna antal timmerstockar utan om att göra en 
samlad bedömning av både objektiva data och subjektiva beskrivningar. Om enskilda människor som 
fått hjälp av offentlig sektor är nöjda och alla berörda myndigheter har kunnat beskriva vad de gjort, 
och varför de gjort så, går det kanske för intelligenta och kunniga människor att göra en bedömning 
av om en myndighet har gjort ett bra arbete eller inte.  

Ansvarsutkrävande är fullt möjligt. Men det är rimligt att den bygger på ett synsätt där myndighetens 
intention (vad har de försökt att uppnå) sätts i relation till vad som uppnåtts i förhållande till 
förutsättningarna. De egna bidraget kan ha bestått i att hjälpa andra myndigheter. Tvärtemot vad 
Styrutredningen sa borde det vara helt rimligt att en myndighet hålls medansvarig för vilka effekter 
som uppnåtts. 

Endast genom att uppmuntra och belöna ansvarstagande, att göra det som krävs för att nå önskade 
effekter, kommer myndigheter i större utsträckning också ta ett sådant ansvar. Dagens styrning 
uppmuntrar istället ansvarsundvikande. Misslyckanden behöver skyllas på andra och när det handlar 
om svåra problem vill man gärna kunna säga att ”det är inte vårt bord”. Istället borde ju offentlig 
sektor söka sig till problem för att se hur de gemensamt skulle kunna nå bättre samhällsnytta. 

 

Från organisationsnytta till samhällsnytta 

Svåra samhällsproblem kan inte lösas av en aktör. Om man ändå försöker lägga ansvaret hos en 
organisation kommer den organisationen att göra sitt bästa för att slippa ansvaret. Ingen vill ha 
Svarte Petter, uppdragen som man vet från början kommer att misslyckas. 

Dagens styrning med fokus på ansvarsutkrävande på organisationsnivå motverkar incitament till 
samarbete och säger också att det viktigaste är organisationens framgång. Detta är en del av New 
Public Management som kännetecknas av företagisering och marknadisering. Företaget ses som den 
optimala organisationen. 

Så när privata företag bygger varumärken och använder PR-strateger för att bevisa att de är bäst, 
måste offentlig sektor göra detsamma. Offentliga organisationer har idag kommunikatörer och 
varumärkesstrateger för att lyfta fram sin förträfflighet och för att kunna konkurrera med andra 
offentliga organisationer när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och att ha högt anseende. 

Det man glömmer är att organisationen i offentlig sektor inte har något egenvärde. Det är uppdraget 
och syftet som är skälet till att man existerar. Det man glömmer är att anseende och möjligheten att 
rekrytera uppstår som en konsekvens av hur väl man lyckas med sitt uppdrag. Det man glömmer är 
att regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet egentligen omöjliggör vinklad kommunikation 
från myndigheter (även om den är sann). Man har glömt att samhällsnyttan måste komma före 
organisationsnyttan. 

Under pandemin har vi sett många exempel där offentlig sektor, och även privat sektor, har 
samarbetat för att uppnå samhällsnytta. Då lyckas man lösa problem, snabbt och effektivt. Då 
arbetar alla mot ett gemensamt mål. 

Som Franklin D. Roosevelt noterade så lånar man ut vattenslangen till grannen om det brinner där, 
man börjar inte bråka om betalning. Frågan är väl då hur väl samarbetet kan fungera när det inte 
längre brinner? 
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Att människor hjälper varandra i kristider är positivt och visar att det finns en stor vilja att hjälpa 
varandra. Men för att det ska fungera även när det inte är kris behövs en styrning, och en syn på 
styrning och syfte, som ser samverkan som något naturligt och självklart. 

Organisationsegoismen har inte uppstått därför att människor är egoistiska, den har uppstått som en 
konsekvens av de medvetna val som regering och andra har gjort vad gäller styrning. 

 

Våga lita på välviljan 

Tillitsbaserad styrning handlar mycket om att medarbetare ska ha eget utrymme att agera. Ofta sägs 
det att det är cheferna som ska ge dem detta utrymme.  

Detta är ett nödvändigt och bra steg framåt. Men det hjälper föga om det i stort sett är samma 
styrning som tidigare med kanske något minskad detaljstyrning. När styrning tas bort kompenseras 
detta ofta genom ännu mer övervakning och kontroll. 

Det som behövs är en annan syn, ett annat sätt att tänka. Tillit är inte något som chefer kan skänka 
bort till medarbetare som en gåva. Tillit uppstår som en konsekvens när människor samarbetar och 
både vågar fråga och ifrågasätta. 

Jag hörde nyligen en berättelse om en episod som hände under våren, i början av pandemin. En 
kommun saknade skyddsutrustning och framför allt förkläden. En anställd hade kontakter med ett 
lokalt jaktlag som hade mängder med förkläden som de gärna skänkte. För att en sådan lösning ska 
vara möjlig krävs dels att organisationen våga erkänna att ”vi behöver hjälp” och dels krävs det att 
alla känner ansvar. Det spelar ingen roll vem som hade kontakten med jaktlaget, om det var chefen, 
assistenten eller lokalvårdaren. Alla hjälps åt och var och en gör det den kan. Då går det inte att 
hänvisa till en rollbeskrivning som säger att ”detta är förklädesansvariges uppgift”. Det hjälper inte 
heller att förklädesansvarige får ett något större utrymme. 

Tillit handlar om att människor vågar visa sig sårbara. Att kunna fråga om hjälp, att kunna berätta om 
sitt misslyckande och att kunna få vara sig själv utan att vara rädd för att bli uthängd eller kritiserad. 
Människor vill göra ett bra jobb och de vill hjälpa till när de kan. Dagens styrning utgår från att en 
sådan välvilja saknas och att det därför måste finnas en detaljstyrning med tydligt 
ansvarsutkrävande. Om man istället antar att välviljan finns, skulle man kunna landa i en helt annan 
styrning. 

En styrning som kräver ett tydligt och gemensamt syfte. En styrning som tar sikte på effekter. En 
styrning som uppmuntrar samarbete. Till detta behövs förstås en uppföljning, men uppföljning för 
lärande, inte för kontroll. 

 

 


