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Systemsynsättet trendar? 
 

Såväl begreppet systemsyn som idén om att styrning kan utgå från en systemsyn har funnits länge. 
Systemsynen har trots detta haft svårt att få ordentligt fäste i diskussionen om styrning av, och inom, 
offentlig sektor. Styrningen är alltjämt präglad av ett tänkande från industrialismens tidsålder, om än 
något moderniserad och kompletterad med ytterligare styrideal som sammantaget brukar kallas för 
New Public Management. Men kanske ser vi nu att en större omprövning kan vara på gång. Allt fler 
forskare och andra pekar på att en fortsatt välfärd till en rimlig kostnad kräver en annan syn och en 
annan styrning. 

I månadens Tankar om styrning gör Lennart Wittberg en trendspaning utifrån erfarenheter från 2020. 
Kan det vara så att systemsynsättet snart får sitt stora genombrott? 

 

Trendspaning med tes och belägg 

I radioprogrammet ”Spanarna” presenterar deltagarna en idé, en tes, om framtiden och ska presentera 
minst tre belägg för sitt påstående. Vi inom Effektiv styrning vill inte vara sämre utan presenterar en 
tes med hela fyra belägg. 

Tesen är alltså att systemsynsättet börjar få fäste inom offentlig sektor, att diskussionerna tagit fart 
och att intresset ökar. Utvecklingen är förstås påverkad av den pågående pandemin. Det blev under 
våren 2020 tydligt att en framgångsrik kamp mot ett virus kräver samverkan mellan många olika 
aktörer och att snabba effekter var viktigare än rollbeskrivningar, ansvarsgränser och 
rutinbeskrivningar. Det handlade om att lösa problem gemensamt, helt enkelt att göra det som 
behövde göras. Administration fick stå tillbaka. 

Men precis som med digitala möten och hemarbete är det kanske så att pandemin även i detta fall 
endast skyndat på en utveckling som skulle ha kommit ändå. Offentlig sektor hanterar komplexa 
problem och svåra samhällsutmaningar. Att betrakta verksamheten som industriproduktion där 
standardisering och hög produktivitet är idealet leder till förbättringar bara till en viss gräns. Att 
befintlig styrning och befintliga arbetssätt i många delar nått vägs ände blev tydligt när viruset envisats 
med att agera oförutsägbart och inte heller visat någon respekt för vare sig nationsgränser eller 
organisationsgränser. 

Komplexa frågor och oförutsägbara händelseförlopp kräver att offentlig sektor kan agera flexibelt och 
lära sig samtidigt som man löser problem. Det kräver en förståelse för komplexitet. Det kräver att 
verksamheten betraktas som ett system, ett system som är större än den egna organisationen. 

 

Belägg nr 1, Statskontoret om framtidens förvaltningspolitik 

Under 2020 publicerade Statskontoret rapporten ”Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet – En 
forskningsantologi”. Rapporten får antas ha tillkommit i allt väsentligt innan pandemin och visar på att 
forskare redan sett behovet av en annan förvaltningspolitik.  
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Rapporten pekar bland annat på att de befintliga styrmodellerna har lett till omfattande regleringar 
och granskningar som fått negativa effekter. Den enkla mål-medellogik som präglar styrningen förmår 
inte hantera komplexa samhällsproblem.  

New Public Management har inneburit en mental förskjutning, från att offentlig sektor sett sig som 
traditionella myndigheter till att se sig själva som moderna organisationer. Organisationens identitet, 
varumärke och vad man själv vill göra blir viktigt. 

Men det som kan förefalla ändamålsenligt för organisationen är inte självklart ändamålsenligt för 
helheten. Offentlig sektor ska bidra till samhällsnytta och den uppstår ofta utanför den egna 
organisationen och skapas i samverkan med andra. 

Rapporten avslutas med en uppmaning om att styrningen behöver anpassas så att långsiktiga effekter 
i samhället får mer uppmärksamhet. Detta kräver i sin tur att myndigheters förmåga att samarbeta 
med andra behöver stärkas. 

 

Belägg nr 2, Avslagsmaskinen 

I oktober 2020 kom boken ”Avslagsmaskinen: Byråkrati och avhumanisering i svensk sjukförsäkring” 
skriven av Niklas Altermark. Boken beskriver hur Försäkringskassan blev styrd av regeringen och hur 
myndigheten följde denna styrning. 

Bokens baksidestext förklarar: 

”Äntligen!" utropade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll våren 2017. Nya siffror 
bekräftade att antalet sjukskrivna hade vänt nedåt, en trend som inleddes bara veckor efter att 
regeringen gett Försäkringskassan i uppdrag att minska sjuktalet. I Strandhälls värld var detta 
ett tecken på att den svenska befolkningen nu var friskare.  

Bakgrunden är att Försäkringskassan fick i uppdrag av regeringen att minska sjuktalet. 
Sjukpenningtalet skulle inte överstiga 9,0 och antalet nybeviljade sjukersättningar skulle minska.1 

Försäkringskassan har dock begränsade möjligheter att göra människor friskare. Det de kan göra är att 
bli striktare i sina bedömningar. Tillämpningen av ett oförändrat regelverk kan alltså påverkas av en 
styrning som handlar om antal och dagar. Pinnarna blir viktigare än effekterna. 

Den förändrade styrningen fick en omfattande kritik och regeringen ändrade uppdraget till 
Försäkringskassan. Numera finns ett uttalat syfte med sjukförsäkringen: ”Ge ekonomisk trygghet vid 
sjukdom och ett effektivt stöd för att individen ska återfå arbetsförmågan och återgå i arbete”.  

Att uppfylla detta syfte är förstås något helt annat än att minska sjukskrivningarna (det går ju att tänka 
sig fall där en god rehabilitering kräver en längre sjukskrivning). Men regeringen kan ändå inte låta bli 
att tala om vad de egentligen tycker är viktigt eftersom de lägger till ”Detta samlade arbete ska leda 
till att sjukpenningtalet minskar.”.2 

Debatten om regeringens och Försäkringskassans agerande, liksom debatten om boken, kan 
förhoppningsvis leda till en ökad medvetenhet om vikten av att styra mot syftet med verksamheten 
och att syftet alltid är större än en enskild organisation. 

 
1 Regleringsbrev 2016 Försäkringskassan 
2 Regleringsbrev 2020 Försäkringskassan 
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Belägg nr 3, ”Mot en modern styrning av vården” 

I december 2020 skrev Anna Krohwinkel, Unni Mannerheim och Hans Winberg en artikel i tidskriften 
”Organisation & Samhälle” med titeln ”Mot en modern styrning av vården”. De tar avstamp i 
Coronapandemin och konstaterar att hälso- och sjukvården befinner sig i omvälvande tider. 

Artikeln beskriver att ett genomgående problem är att styrningen alltför mycket betonar enkla 
problemformuleringar och lösningar. Det har lett fram till en styrning som är detaljerad i syfte att skapa 
tydlighet, hög produktivitet och likvärdighet. 

Författarna menar dock att detta ger en falsk känsla av att vårdinsatser är allmängiltigt beskrivbara. 
Det leder till åtgärder som inte tillåter någon större anpassning till sammanhanget. 

Detta är problematiskt eftersom samhällsutvecklingen leder till ökade krav på variation. Det finns 
förväntningar på att fler och mer komplexa diagnoser ska kunna hanteras. Detta kräver 
sammanhangskunskap och professionellt omdöme. 

Dagens styrning med strikt definierade roller, detaljerade arbetsrutiner och omfattande regelverk 
bevarar nuvarande systemegenskaper. Det som behövs är ett annat fokus. Fokus på att göra rätt saker 
som i sin tur kräver en annan syn på kunskap, som till exempel att värdesätta patientkunskap och 
erfarenhet. Verksamhetsanpassad kunskap behöver uppgraderas i förhållande till generell kunskap 
som är användbar i nästan alla typer av verksamheter. 

Det som behövs är helt enkelt en systemsyn som utgår från att verksamheten är komplex och att värde 
skapas i interaktioner mellan människor. 

 

Belägg nr 4, Ekonomistyrningsverket och systemsyn 

Ekonomistyrningsverket kan ses som en produkt av New Public Management. Myndigheten bildades 
1998 och har som uppdrag att utveckla den ekonomiska styrningen av den statliga verksamheten. I 
deras uppdrag ingår bland annat att utveckla och förvalta den interna styrningen och kontrollen samt 
att utveckla den finansiella styrningen och resultatstyrningen.3 

Detta är ett tydligt exempel på ekonomisering som är ett bärande element i New Public Management. 
Ekonomisk styrning och resultatstyrning ses som samma sak, eller kanske snarare som att den 
ekonomiska styrningen är den överordnade. 

Det är därför särskilt intressant att Ekonomistyrningsverket under 2020 publicerat en rad artiklar om 
hur olika myndigheter har effektiviserat sin verksamhet med hjälp av systemsyn. 

Ekonomistyrningsverket har även ordnat webbinarier kring ämnen som kretsar runt systemsyn och 
tjänstelogik och då även engagerat Effektiv styrning. Intresset för dessa webbinarier har varit stort och 
visar på att det finns en nyfikenhet hos många myndigheter att lära sig mer och att ta del av andras 
erfarenheter. Att Ekonomistyrningsverket åtagit sig att facilitera detta är förstås mycket positivt och 
visar att de också uppmärksammat trenden och vill vara med och bidra. 

 

 
3 Förordning (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket 
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Framtiden då? 

Eftersom samhället utvecklas och förändras hela tiden behöver även organisationer och styrning 
utvecklas hela tiden. Att styrningen i framtiden kommer att bli annorlunda är därför en riskfri 
förutsägelse. Styrningen av, och inom, offentlig sektor kommer att förändras helt enkelt därför att det 
kommer att bli nödvändigt. Styrningen kommer att förändras mot något som är mer ändamålsenligt i 
förhållande till samhällsutmaningarna. Styrningen kommer att präglas mer av systemsyn och i högre 
grad utgå från att världen är komplex och till stora delar oförutsägbar. 

Den svåra förutsägelsen att göra handlar om när detta kommer att ske. Kommer den trend vi ser nu 
att accelerera, eller kommer utvecklingen att sega sig fram och vänta på att dagens styrning misslyckas 
totalt? 

I denna del vågar jag mig inte på att göra någon förutsägelse. Trenden är tydlig, men hastigheten är 
oklar.  

Det som är tydligt är dock att framtiden inte är något som ligger och väntar runt hörnet. Framtiden 
skapas av oss alla och är beroende av hur vi agerar här och nu. Vi har alla en möjlighet att skynda på, 
eller bromsa, en utveckling som redan är på gång. Dedikerade människor kan tillsammans åstadkomma 
mycket. Frågan är om vi vill och vågar. Innan du skyller på andra behöver du börja med att rannsaka 
dig själv. Låt det bli den stora frågan inför 2021. 

 

Lennart Wittberg 


