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Systemtänkandets ekonomi 

 
I den traditionella styrningen utgör ekonomistyrning kärnan. Syftet är att verksamhet ska bedrivas 
effektivt. Det är viktigt att hushålla med det allmännas medel. Ett gott syfte. 

En förändring mot en styrning utifrån en systemsyn kan upplevas hota kontrollen på ekonomin och 
det kan finnas en misstanke om att det blir dyrare med systemtänkande. Ligger det något i detta? 

I denna artikel resonerar och räknar Lennart Wittberg på systemsynens effekter. Det visar sig att det 
går att göra en verksamhet både bättre och billigare på samma gång. 
 

Går det att räkna på systemtänkandets ekonomi? 

Styrning med systemsyn utgår från idén om att verksamheten är ett komplext system. 
Organisationen är också ett komplext system. Verksamheten som offentlig sektor bedriver är nästan 
alltid större än en enskild organisations arbetsuppgifter. Utbildning, sjukvård eller brottsbekämpning 
kräver inblandning av flera aktörer. Ingen aktör inom offentlig sektor kan bidra till önskvärda effekter 
helt på egen hand. Det finns alltid andra aktörer inblandade, inklusive kunderna själva. 

En styrning som utgår från systemsyn ser till helheten snarare än delarna, den ser hellre till effekter 
än prestationer och den är framför allt fokuserad på att möjliggöra interaktion inom och mellan 
organisationer. 

Denna komplexitet är svår att greppa och det är svårt att veta i detalj hur värde uppstår. Går det då 
att räkna på det? Den traditionella styrningen med sitt fokus på mindre delar, tydliga prestationer 
och som väljer att bortse från interaktioner (så länge det inte planeras som särskilda prestationer) 
skapar goda förutsättningar för att räkna på antal, tid och pengar. 

Det komplexa systemet medger inte samma enkla sätt att räkna på. Men det går ändå att räkna och 
det går att visa genom enkla exempel att ett systemtänkande leder till billigare och bättre tjänster. 

 

Exempel nr 1: Mysteriet med osynliga kostnadsbesparingar 

Inom den traditionella styrningen är det viktigt att räkna på styckkostnader. Produktiviteten ska vara 
hög och därför ska varje sak, ärende eller insats vara så billig som möjligt. När något kan göras 
billigare ökar produktiviteten. 

Problemet med detta sätt att räkna är att det tas för givet att det som görs måste göras.   

Om ett ärende inte inkommer, om en person inte besöker en läkare eller om en rättelse inte behöver 
göras händer något märkligt. Det finns inget att räkna på. Den kostnad som inte uppstår syns inte.  

Om ett ärende hanteras snabbare framstår det som att verksamheten blivit billigare. Om ett ärende 
inte inkommer framstår det som att verksamheten blivit dyrare eftersom befintliga kostnader slås ut 
på ett färre antal ärenden.  
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Ett konkret exempel kan gälla äldreomsorgen och sjukvården. En äldre person med hemtjänst blir 
gradvis sämre och hamnar på akuten och blir sedan inlagd på sjukhus. Hemtjänstpersonalen har 
missat att den äldre tappat i vikt och inte ätit ordentligt. Skälet till detta är att personalen varit 
stressad på grund av pressat schema och att det varit många vikarier och många olika personer 
hemma hos denna äldre person. Efter en vecka på sjukhuset mår den äldre bättre och är hemma 
igen. Men risken är stor att det hela kommer att upprepas igen. 

Ingen har i detta exempel egentligen gjort något fel. Varje insats hemtjänsten har gjort har varit 
utifrån det planerade behovet och de har verkligen arbetat snabbt och med hög produktivitet. 
Sjukvården har också gjort sitt bästa och hanterat denna äldre person väl och inte med fler 
sjukhusnätter än nödvändigt. Hög kvalitet och hög produktivitet. 

Men anta att hemtjänsten lägger på 10 minuter om dagen hos den äldre som inte handlar om 
konkreta aktiviteter utan om allmän omvårdnad och uppmärksamhet på den äldres situation. Anta 
också att detta planeras med hög personalkontinuitet. Detta leder förstås till en dyrare hemtjänst. 
Ekonomiansvarige på kommunen är inte nöjd med hemtjänstens resultat. 

Anta vidare att denna utökade tid och kontinuitet från hemtjänstens sida gör att den äldre känner sig 
mindre stressad och äter bättre. Sjukhuset behöver då inte hantera denna patient eftersom 
patienten mår bra. Sjukhuset sparar pengar. Sjukhusvård är dyrt och besparingen hos regionen är 
troligen högre än den ökade kostnaden hos kommunen.  

Men detta går att räkna på. 

Genomsnittslönen för ett vårdbiträde inom hemtjänsten är ca 25 000 kr per månad.1 För att få fram 
arbetsgivarens kostnad gör vi ett schablontillägg på 40 %. Total kostnad per månad 35 000 kr. Det 
motsvarar ca 15 kr per minut. 

Ett vårddygn på sjukhus kostar ca 10 000 kr enligt en bedömning av Vårdförbundet.2 

Pengarna för sjukhusvården, i detta fall 70 000 kr, räcker till 460 extra 10-minuters besök hemma hos 
den äldre. Det är 10 minuter extra varje dag i varje fall ett år, om hänsyn tas till att all tid inte kan 
spenderas hemma hos den äldre. Om det leder till att den äldre mår bättre och känner större 
välbefinnande är mycket vunnet. Om det dessutom innebär en ekonomisk vinst för sjukvården 
inklusive hemsjukvården, desto bättre. 

Förloraren, ekonomiskt sett, är förstås kommunens hemtjänstverksamhet. Kostnaderna ökar, men 
besparingen hamnar hos någon annan. Just detta är det stora hindret mot att bedriva en bättre och 
billigare verksamhet. 

Systemsynen leder till att detta synliggörs och beaktas. Kostnader beräknas utifrån en helhetssyn och 
värdet bedöms utifrån nyttan för medborgare och företag. 

 

 

 

 
1 Enligt Yrkeskollen.se 
2 Denna avser 2012 och troligen är alltså kostnaden mycket högre idag. 
https://www.vardforbundet.se/press/debattartiklar/det-behovs-ett-nationellt-program-for-
aldrehalsovard/?fbclid=IwAR02hclMv9UyJB_7_BNUANBAq_8HaYadCc9JMFEdi7QAahNMz_-SM9SixrM 
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Exempel nr 2: Den konstiga logiken vid ärendehantering 

Om en handläggare hanterar 10 ärenden per dag, hur många ärenden kan då 100 handläggare 
hantera på en dag? 

Klurig matematik? Enligt den traditionella synen där varje del ses separat och där interaktioner 
ignoreras är det ganska enkelt. Svaret blir 1000 ärenden.  

Men i praktiken blir det sällan så. Den traditionella styrningen säger också att varje handläggare ska 
bedömas mot det tänkta genomsnittet. Vissa handläggare kommer att hantera färre än 10 ärenden 
per dag, och andra fler. De som klassas som ”underpresterare” kommer att få särskilda insatser i 
form av coachning och förstås särskild uppföljning. Verksamheten måste ”styras upp” så att alla drar 
sitt strå till stacken. 

Problemet är att detta med att ”styra upp” och att följa upp extra noggrant kostar tid och pengar. 
Alla handläggare kan därför inte handlägga ärenden. Några måste bli controllers som håller koll på 
produktionen och ekonomin (annars blir det ju ingen ordning). 

Följden blir att dessa 100 handläggare totalt kanske klarar 900 ärenden. Produktiviteten sjunker när 
personalstyrkan växer därför att mer resurser måste läggas på planering, uppföljning, styrning och 
coachning. En konsekvens av detta är att övriga måste arbeta hårdare vilket leder till stress och 
sjukdom vilket ytterligare försämrar produktiviteten. 

Med en systemsyn ses inte varje handläggare som en isolerad del. Människor i grupp kommer att 
interagera med varandra. Frågan är om denna interaktion ska tas tillvara eller om den ses som 
produktionsbortfall.  

Människor är olika och bra på olika saker. Detta skapar förutsättningar för samarbeten som gynnar 
alla. Det handlar om att göra individens prestation underordnad gruppens prestation. Helhet före 
delar. Människor i grupp kan hjälpa varandra, utbilda varandra och stötta varandra. Ovanliga ärenden 
med lite udda frågeställningar kan samlas hos en person som lär sig hantera dem, så att inte alla 
behöver lära sig samma sak. Någon gillar enkla ärenden, någon annan vill klura på det svåraste. 
Genom att utnyttja varandras styrkor och stötta varandra kan gruppens samlade produktivitet öka.  

I detta fall kan då 100 handläggare handlägga mer än 10 ärenden per dag i genomsnitt, men antalet 
kommer att variera kraftigt mellan olika handläggare. 

Uppföljning och en viss styrning behövs förstås även med detta scenario. Men i betydligt mindre 
omfattning. Dessutom kan man förvänta sig att medarbetarna trivs bättre och är mindre sjuka. Totalt 
kanske man klarar 1200 ärenden. 

Som räkneexempel skulle man kunna beskriva de olika scenarierna på följande sätt: 

Traditionell styrning: 10 ärenden per dag x 100 handläggare < 1000 ärenden 

Styrning med systemsyn: 10 ärenden per dag x 100 handläggare > 1000 ärenden 

VSB 

 

Exempel nr 3: Den märkliga redundansen, hur mer leder till mindre 

Den traditionella ekonomistyrningen handlar om att maximera resurseffektiviteten. Med resurser 
avses både människor och maskiner. Dessa ska alltid ha något att göra eftersom kostnaderna då 
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anses bli lägre. Resurser som inte används kostar pengar i onödan. Det är den traditionella visdomen 
och som en konsekvens måste redundans, alltså ”överflöd” av resurser, undvikas till varje pris. 

Men när inflödet av arbetsuppgifter inte är konstant finns alltid risken att det uppstår tillfällen då 
resurserna inte kan användas fullt ut. För att undvika detta behövs ett lager av arbetsuppgifter. 
Variationer i inflödet hanteras helt enkelt genom att ställa människor i kö eller lägga ärenden på hög. 

Bakom ärenden finns också människor. När människor får vänta börjar de undra varför, och de 
undrar också hur länge de behöver vänta. De börjar ställa frågor via telefon, e-post eller på något 
annat sätt. 

Offentliga organisationer brukar hantera detta genom att tydligt ange på sina webbplatser vilken 
väntetid man kan förvänta sig. Dessa tider anges ofta som genomsnittstider eller som normala 
maxtider. Men det är inte ovanligt att det finns stora variationer i olika ärendehanteringstider. Ett 
ärende kan ta vad som helst mellan till exempel 10 dagar och 400 dagar. Kunden vet inte vad som 
gäller just hen och hör ändå av sig till organisationen i fråga och undrar om just sitt ärende. 

Ärenden och arbetsuppgifter som blir liggande under lång tid hanteras ofta av olika medarbetare vid 
olika tillfällen. Det kräver att fler personer sätter sig in i frågan. Även om det är samma medarbetare 
hela tiden kan långa liggetider leda till att personen måste läsa in sig på nytt. Allt detta kräver tid och 
ökar risken för att det blir fel. 

Det finns alltså betydande kostnader med att ha människor och ärenden i kö. Kostnaden för samtal 
till kundtjänster räknas sällan med i kostnaderna för hanteringen av ärendet. Det är ofta olika 
organisatoriska enheter och olika budgetar. Att rätta fel räknas inte heller med i kostnaderna 
eftersom det oftast ses som nya egna ärenden. 

Om organisationen istället skulle tillåta en viss redundans, alltså helt enkelt ha några fler personer 
som arbetar med ärendena i fråga uppstår ett helt annat läge. 

När väntetider försvinner eller kortas ner försvinner också många frågor från oroliga kunder. Antalet 
överlämningar mellan olika medarbetare minskar och antalet gånger ärendet behöver påbörjas på 
nytt minskar kraftigt. Arbetstiden per ärende kan minska och risken för att det blir fel kan också 
minska. 

Priset man behöver betala för denna kostnadsminskning och kvalitetsförbättring är att det kan 
uppstå tillfällen då ”resurserna” inte är helt fullbelagda. Detta faktum bör dock inte leda till panik hos 
ekonomiansvariga utan istället kan det ses som en möjlighet. Det finns alltid något annat att göra, 
någon annan avdelning kanske behöver lite hjälp eller också är det ett utmärkt tillfälle till förkovran.  

Redundans betyder inte att medarbetare ska sitta sysslolösa. Redundans betyder att organisationen 
har resurser, och planerar användningen av dem, på sådant sätt att variationer i inflödet kan 
hanteras utan köer och onödig väntetid. Redundans kan på så sätt också minska stressen och 
sjukskrivningar. 

Resurseffektiviteten framstår då som något lägre, men flödeseffektiviteten blir desto bättre. 
Flödeseffektiviteten handlar om effektiv tid i förhållandet till tiden som ärendet pågår. Ofta kan ett 
ärende kanske hanteras på ett par timmar i effektiv (nedlagd) tid men tiden från det att ärendet 
inkommit till dess att de avslutats kan vara veckor. 

Att räkna på detta är inte helt enkelt eftersom det finns många olika faktorer som påverkar på olika 
sätt beroende på sammanhang. Men det går att se vad som ökar respektive minskar kostnaderna. I 
tabellen nedan är alltså minustecken det som är bra eftersom det visar på minskade kostnader. 
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Utan redundans  Med redundans 
(Hög resurseffektivitet)  (Hög flödeseffektivitet) 

Färre medarbetare (-)  Fler medarbetare (+) 
Fler samtal (+)   Färre samtal (-) 
Ökad effektiv tid per ärende (+) Minskad effektiv tid per ärende (-) 
Fler rättelser av fel (+)  Färre rättelser av fel (-) 
Ökad sjukskrivning (+)  Minskad sjukskrivning (-)   

Detta visar endast de direkta kostnaderna. Värt att beakta är också att kunderna blir mycket nöjdare 
om de inte behöver vänta så länge. Balanserna försvinner nästan helt. Det leder till mindre stress på 
organisationen, färre ledningsmöten där problem med balanser och kundtjänst behöver diskuteras 
och inte minst viktigt leder det till nöjdare och friskare medarbetare. 

Att det som förefaller vara ett uppenbart val inte görs i större utsträckning beror till stor del på att de 
ekonomiska kostnaderna och vinsterna inte syns. Produktivitet räknas ofta som kostnaden för 
arbetskraften i förhållande till antal ärenden. Det är sällan som produktiviteten räknas utifrån den 
faktiskt nedlagda tiden per ärende (det är svårare att mäta). Kostnader för telefon, rättelser och 
sjukskrivningar syns inte heller i sitt sammanhang. 

Ekonomistyrning och siffror är inte något helt objektivt. Hur vi väljer att mäta och presentera 
verkligheten styr hur vi ser på den. Dagens mätsystem leder till att redundans framstår som ökade 
kostnader. Ett annat sätt att mäta skulle kunna leda till att redundans framstår som en 
kostnadsbesparing.  

 

Förenklingar och antaganden 

Ovanstående resonemang och beräkningar bygger förstås på förenklingar och antaganden som kan 
uppfattas som orättvisa mot nuvarande ordning. Ekonomistyrningen av idag omfattar mer än det 
som redovisats här och den har goda syften. 

Men alla mätningar och beräkningar av en komplex verklighet bygger på förenklingar och 
antaganden. Till exempel har det antagits ovan att produktivitet går att mäta i offentlig sektor. 
Nästan alla gör det och det anses viktigt. 

Men ett mått som produktivitet säger endast något om det som produceras består av jämförbara 
enheter. Så är fallet när det till exempel handlar om varuproduktion där varorna ska vara identiska. 
Annars finns kvalitetsbrister. Men läget är annorlunda när det kommer till komplexa tjänster som till 
exempel sjukvård, bygglov eller andra ärenden som inte är enkla och uppenbara. Det som 
”produceras” är väldigt olika. Ett okomplicerat ärende kan gå snabbt att hantera, men ett 
omfattande och komplicerat ärende inom samma ärendetyp tar betydligt längre tid. 

Om tiden per ärende minskar, betyder det att organisationen blivit duktigare eller att ärendena blivit 
enklare? Eller kan det betyda att kvaliteten sjunkit? Det är mycket svårt att veta. Inom 
varuproduktion ses produktens kvalitet som en konstant. Minskad tid betyder då ökad produktivitet. 

Sådana antaganden kan inte göras inom komplex tjänsteverksamhet. Ändå görs sådana antaganden 
hela tiden. Produktivitet mäts och presenteras som objektiva fakta, när sådana mätningar egentligen 
säger väldigt lite. 
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Även systemsyn bygger förstås på vissa antaganden, men utgångspunkten är att försöka förstå 
systemet så som det faktiskt fungerar. En helt avgörande princip är att försöka förstå helheten, 
snarare än delarna var för sig, och utifrån det hitta både mått och styrning som fungerar. 

Att inte våga prova systemtänkandet för att se om verksamheten kan bli både bättre och billigare 
bygger på ett antagande om att nuvarande tankesätt och styrning är optimal. 

 

Lennart Wittberg, februari 2021 


