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Syftet ger motivation och goda resultat 
 
Alla organisationer vill ha engagerade och motiverade medarbetare. Inom offentlig sektor finns goda 
möjligheter till detta eftersom uppdragen handlar om samhällsnytta och om att hjälpa enskilda 
individer och företag. Att göra nytta är motiverande i sig och om man är motiverad gör man större 
nytta. Men det är då viktigt att nyttan, eller syftet, hamnar i förgrunden och att organisationen tar 
detta på största allvar. 
 
I denna artikel resonerar Inger Sohlberg om hur syftet med verksamheten förhåller sig till motivation 
och till resultat. 
 
 
Samtalet om syftet helt avgörande 
 
Häromdagen lyssnade jag på en föreläsning av ledarskapsforskaren Mia von Knorring vid Karolinska 
Institutet som berättade vad forskningen vet om vad som gör att medarbetaren mår bra och känner 
engagemang samtidigt som organisationen lyckas med det den är satt att göra. Svaret påminde om 
vårt kärnbudskap – att alltid ha syftet i åtanke i allt du gör. Hur väl en organisation lyckas hålla samtalet 
om syftet och meningen med varför vi gör det vi gör levande har stor betydelse för organisationens 
resultat.  
 
Forskningen visar att framgångsrika organisationer har tydliga och levande syften som kommuniceras 
genom hela organisationen. Ett tydligt syfte ger motivation och engagemang. Motivation och 
engagemang ger god arbetsmiljö och goda verksamhetsresultat. Studier från hälso- och sjukvården 
visar på klara samband mellan personalens engagemang och oberoende utfallsmått kopplade till hälsa, 
arbetsmiljö och ekonomi. Engagerad personal genererar inte bara minskade kostnader för frånvaro 
och lägre personalomsättning utan förbättrar också patienternas upplevelse av vården och sänker 
graden av mortalitet och förekomst av infektioner.  
 
Syfte och mål är inte samma sak 
 
Syftet förväxlas ofta med mål. Mål är verktyg för att uppnå syftet men är inget ändamål i sig. Det är 
syftet som är målens ändamål. Det är syftet som ger målen mening eftersom det är syftet som ytterst 
svarar på vad verksamheten är till för.  
 
I vår iver att ständigt förbättra våra medarbetares prestationer och organisationers resultat formulerar 
vi nya mål, mäter måluppfyllnadsgrader, utformar mer detaljerade processbeskrivningar, checklistor 
etcetera som hamnar i förgrunden för vår uppmärksamhet, medan syftet med det vi egentligen ska 
åstadkomma faller i glömska.  
 
Ju fler mål som skjuts ner till kärnverksamheten desto mindre effekt har de. En statssekreterare som 
jag lyssnade på benämner detta fenomen badbollstyrning. Trycker man en gång på en badboll så 
förflyttar bollen sig, men trycker man på den på flera ställen samtidigt rör den sig inta alls - inget 
händer. Möjligtvis uppstår obehag för både bollen och de som trycker på bollen. De som trycker undrar 
varför inget händer, blir otålig och trycker hårdare alltmedan bollen sakta krymper på samma ställe 
eftersom luften pyser ur av de allt hårdare trycken. 
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För oss i offentlig sektor regnar det ner mål i mer eller mindre omfattning från politiker och 
förvaltningsledningar som antingen aldrig funderat över, eller glömt bort, syftet med en lag eller 
verksamhet.  
 
Varför har vi till exempel en socialförsäkring och en försäkringskassa? Syftet var från början att ge 
socialt skydd när man inte får inkomst och kan försörja sig av en eller annan anledning. Men med åren 
har vi fått allt mer detaljerad lagstiftning, allt fler så kallade förmåner. Det blir rättighet till en förmån 
enligt fördefinierade kriterier som blir avgörande vid bedömning om någon ska få ersättning eller inte. 
Verkligt behov kommer i skymundan. Bedömningen sker utifrån pappersvärldens fakta – inte verkliga 
behov. Resultatet blir att personer som har verkliga behov inte alla gånger får det skydd de är 
berättigad till, medan andra lär sig reglerna i pappersvärlden och ”fuskar” till sig ersättning fast de 
saknar behov. Att utfallet inte blir enligt syftet läser vi om i tidningarna nästan dagligen. Handläggarna 
som handlägger ärenden får höra att de gör fel, eller så har medarbetare kodat regelverken felaktigt i 
de automatiserade förmånerna. Resultatet blir inte sällan fler mål och mer pappersstyrning i stället för 
att gå tillbaka till syftet med verksamheten när vi vill åstadkomma andra resultat.  
 
Förmåner är inte syftet med socialförsäkringen, det är medel. Mål om 9,0 sjukpenningdagar per 
medborgare är inget verkligt behov. När kunskapen om VARFÖR går förlorad och bare ett HUR återstår, 
försvinner kreativiteten, rutiner tappar verklighetsförankring och effektivitet – ett känt faktum som 
forskarna Berger och Luckmann konstaterade redan i mitten på 60-talet.  
 
Avsaknad av kunskapen om VARFÖR verkar numera gälla för de flesta aktörer i styrkedjan. Jag tror 
därför att Försäkringskassans GD:s medicin – att anställa 200 jurister som ska vägleda 
Försäkringskassans handläggare att göra ”rätt” enligt regelverket inte ger de resultat som eftersträvas 
- att ge socialt skydd till den peson som inte får inkomst och kan försörja sig av en eller annan 
anledning. 
 
Ett tydligt syfte gör verksamheten begriplig och flexibel 
 
Det är ju syftet som kan få oss att brinna och känna engagemang! Syftet talar till var och en av oss, 
ibland på lite olika sätt och därför behöver vi hålla dialogen om syftet, om varför vi egentligen håller 
på med det vi gör, ständigt levande i organisationen. Utan ett tydligt syfte tappar vi lätt riktningen och 
risken är stor att vi börjar drivas av våra egna privata agendor och personliga behov i stället för att rikta 
vår energi och kompetens mot att tillsammans bidra till verksamhetens syfte. Syftet hjälper oss helt 
enkelt att komma ihåg varför vi är på jobbet. Varför gör vi det här?  
 
Om vi verkligen lyckas hålla dialogen om syftet ständigt levande genom hela organisationen på alla 
nivåer blir medarbetarna också självgående – då kan vi alla på egen hand skapa mening med det vi gör. 
Med syftet som ledstjärna kan vi göra det som är rätt utifrån person, situation och sammanhang. 
Tillsammans skapas en handlingsberedskap inför det oväntade. Tillsammans kan vi agera följsamt 
gentemot omvärldens ändrade behov och krav.  Organisationen blir uthållig och hållbar samtidigt som 
den blir flexibel utan att ge avkall på effektivitet och rättssäkerhet. 
 
Att ha syftet i fokus i allt vi gör minskar också utrymmet för konflikter och maktutövning i 
organisationen. Om kommunikation av förändringsinitiativ utgår från syftet med verksamheten 
utelämnas inte medarbetarna till att styras av sina egna fantasier, tankar och idéer om varför den här 
förändringen genomförs. Ett otydligt och dåligt kommunicerat syfte lämnar utrymmet totalt fritt för 
individer och grupper att formulera sina egna agendor som kan dra åt ett helt annat håll.  
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Att arbeta med syftet är viktigt och svårare än vad det kan verka 
 
Att arbeta med syftet är därför en god investering! Men det handlar inte om att endast skriva ner ett 
syfte i ett dokument och sprida det i organisationen. Syftet måste förstås, kännas och levandegöras i 
vardagen. För att bottna i syftet behövs en kontinuerlig diskussion. 
 
Frågor som beslutsfattare, chefer och medarbetare tillsammans kontinuerligt kan ställa sig för att hålla 
dialogen om syftet ständigt levande kan till exempel vara följande. 
 

§ Varför finns vi till? Denna fråga är svårare än vad den kan förefalla vara. För att komma fram 
till någon form av svar kan det vara bra att se sin verksamhet från både kortare och längre 
avstånd. Att kontinuerligt zooma in och ut. Svar som ”vi ska fatta korrekta beslut” är i sig inte 
fel, men svarar inte på frågan varför man ska fatta beslut. Syftet behöver knytas till en 
samhällsnytta från kundens perspektiv. Det går också att formulera olika syften för olika 
nivåer, men då är det viktigt att de hänger ihop och att alla går mot ett övergripande syfte. 
 

§ Vilka värden är vi satta att skapa? Offentlig sektor ska bidra till ett väl fungerande samhälle 
genom att skapa värde för medborgare. ”Rätt ersättning till rätt person” är ett värde, men 
återigen är det viktigt att ställa sig frågan ”varför” och gärna ställa frågan ”varför” igen. I 
slutändan handlar det om personligt, ekonomiskt och kulturellt välbefinnande på både kort 
och lång sikt. 
 

§ Vem är vi till för? Offentlig sektor är till för alla, men olika organisationer har olika uppdrag 
och delvis olika ”kundgrupper”. Men även om man arbetar med ”sina” kunder behöva alla 
organisationer inom offentlig sektor fundera på hur man bidrar till nytta utifrån ett 
helhetsperspektiv. 
 

§ Är vi lojala mot syftet? Hur agerar organisationen när den ställs inför målkonflikter? Är 
kostnadseffektivitet viktigare än rättssäkerhet när det kommer till kritan? Hur blir det när 
organisationen gör fel och kritiseras? Hamnar försvaret av det egna anseendet före 
uppdraget att göra samhällsnytta? Att vara lojal mot syftet innebär tydliga 
ställningstaganden i flera olika frågor och kan innebära att man inte samtidigt kan vara lojal 
mot organisationen som sådan. Att vara en tjänsteperson inom offentlig sektor är att ha en 
särskild och viktig roll i det demokratiska samhället. Det är viktigt att innebörden av detta 
också diskuteras. 

 
Det finns många olika perspektiv på syftet och förmodligen är diskussionen av syftet en både 
underskattad och underutnyttjad möjlighet för att göra offentlig sektor både bättre och billigare med 
mer nöjda medarbetare. 
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