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Strategier och deras roll i styrningen – del 2
De flesta organisationer har strategier av olika slag som en del av sin styrning. Men vad är en strategi
egentligen? Fyller de någon funktion förutom att mallen för styrmodeller anger att de borde finnas? I
denna Tankar om styrning ger vi vår syn på strategier och deras roll i styrningen. Detta är den andra
artikeln av två om detta ämne.
Utgångspunkter för att göra strategier till något praktiskt användbart
Det finns inget rätt eller fel när det kommer till vad en strategi är eller hur den ska användas. Det
väljer man själv. Det avgörande är att strategin gör nytta i den egna organisationen i den egna
kontexten. Gör strategin ingen nytta bör den tas bort.
I den förra artikeln om strategier presenterade vi Effektiv styrnings syn på vad en strategi är och hur
de bör utformas. I denna artikel fortsätter vi konkretiseringen genom att utgå från exempel och dra
slutsatser från dessa.
De avgörande utgångspunkterna för en strategi som vi beskrev i förra artikeln är dessa.
•
•
•
•

Strategier handlar om övergripande tillvägagångssätt
En strategi måste utgå från något som ska uppnås
En strategi är något annat än mål, medel och krav
En strategi måste innehålla tydliga vägval

Detta betyder att om det är oklart vad som ska uppnås, då blir strategin också oklar. Om man väljer
att beskriva mål, medel och krav som strategier (vilket man kan göra om man vill) tillför
strategibegreppet inget, utan då handlar det endast om att sätta en strategietikett på andra
befintliga delar av styrningen. Då har man kanske ändå ingen medvetet vald strategi.
Vårt budskap i denna artikel är att det inte alls är nödvändigt att tillämpa vår beskrivning av
strategibegreppet, men att oavsett hur det används bör det göras helt medvetet och med full insikt
om vad man menar och inte menar. Tyvärr är det allt för vanligt att det luddigt tänkta göms i snygga
floskler och tjusiga broschyrer.
Att ta fram en strategi handlar inte om att besluta om ett dokument. Det handlar om att ordentligt
tänka igenom hur man vill uppnå sina mål, baserat på en gedigen kunskap om verksamhet och
organisation. Det går inte att göra genom att följa en mall, det går inte att göra genom att kopiera
någon annans strategi och det är inte möjligt att göra på några få veckor. När man vet hur man vill
göra bör detta förstås dokumenteras, men det betyder inte att dokumentet är strategin.
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Ordet ”strategi” är populärt
Den som läser styrdokument från myndigheter, regioner och kommuner ser direkt att ordet
”strategi” används för allt möjligt i alla möjliga sammanhang. Det finns strategiska mål, strategiska
planer, strategiska utmaningar, strategiska effekter och mycket annat. Dessutom har de personer
som arbetar med dessa dokument ofta ordet ”strateg” i sin titel. Chefer antas arbeta strategiskt och
förstå strategier endast utifrån sin position. När nästan alla är strateger i någon form blir det
paradoxalt ännu mindre fokus på det strategiska, eftersom det per definition är omöjligt att fokusera
på allt.
Skälet till att orden ”strategi” och ”strateg” är så populära beror förstås på att de signalerar vikt och
status. En plan är viktig men en strategisk plan är ännu viktigare. En kommunikationsstrateg har
högre status än en kommunikatör. Åtminstone fram till dess att ordets överanvändning leder fram till
en inflation som urholkar värdet.
Det behöver inte vara fel att använda olika etiketter för att signalera vikt och status. Sådant behövs
och har sin plats. Men det är viktigt att skilja mellan symboler och reellt innehåll.
Använd alltså gärna strategibegreppet hur du vill till vad som helst, men se till att du vet vad du gör
och varför du gör det.

Ett exempel från kontrollmyndigheter
Många offentliga organisationer ägnar sig åt kontroll eller tillsyn i olika former. Det är ofta komplexa
verksamheter där effekter kan vara både svåra att uppnå och svåra att påvisa.
Skatteverket är ett exempel på en sådan myndighet. År 1998 beslutade Skatteverket om en vision
som löd ”Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig”. Den gällde i 20 år och hade stor betydelse för
Skatteverkets utveckling och verksamhet. Skälet till detta var bland annat att visionen innehöll ett
tydligt strategiskt ställningstagande. Det handlar om det lilla ordet ”vill”.
De flesta kontrollmyndigheter arbetar på något sätt mot ökad regelefterlevnad. Det gör även
Skatteverket. Målet är att alla ska följa regelverket. Men hur målet ska uppnås rymmer flera
strategiska vägval. Ett avgörande vägval handlar just om reglerna endast ”ska” följas och där den
enskildes motiv för att göra det är ointressant eller om det är önskvärt att den enskilde ”vill” följa
reglerna. Då blir förstås den enskildes motiv för att följa regler, eller inte följa regler, helt avgörande.
För att kunna göra ett sådant strategiskt vägval krävs kunskap om vad som påverkar människors
motiv att följa regler, vilket i sin tur kräver kunskap om samspel mellan sociala normer och personliga
normer samt kunskap om effekter av formella och informella straff. Denna kunskap måste sättas i
relation till den verksamhet som bedrivs för att bedöma relevansen och lämpligheten.
För att inte tynga denna artikel i onödan räcker det här att peka på skillnaden mellan inre och yttre
incitament. Inre incitament handlar om viljan och den egna övertygelsen. Jag gör saker därför att jag
vill göra dem och tycker att de är rätt saker att göra. Yttre incitament handlar om att jag gör saker för
att jag då undviker straff eller andra obehagligheter, alternativt att jag får belöningar i någon form.
Forskning visar att inre motivation är starkare än yttre och att yttre incitament kan tränga ut den inre
motivationen. Till exempel kan människor bli mindre benägna att donera blod om de får betalt.
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Pengarna är ett svagare incitament än att göra något därför att det känns bra och för att man vill
hjälpa till.1
Det strategiska vägvalet, som är relevant för alla typer av kontrollmyndigheter, handlar om ifall det är
den inre eller den yttre motivationen som ska stärkas. Den som litar på hög upptäcktsrisk och straff
för att skapa regelefterlevnad kan lyckas väl, men det blir ofta till priset av att viljan att följa reglerna
minskar. Den som försöker stärka den inre motivationen finner att upptäcktsrisk och straff får mindre
betydelse för beteendet. Det betyder inte att man sluta arbeta med kontroll och straff, det betyder
att man behöver arbeta med kontroll och straff på ett annat sätt. Relationen mellan motivation och
kontroll/straff är mycket komplex och rätt använt kan kontroll/straff öka den inre motivationen.
Ytterst få kontrollmyndigheter gör dessa vägval medvetet. Men alla gör vägval, även om det råkar
vara att arbeta med flera strategier samtidigt som motverkar varandra. Det finns alltid ett
handlingsmönster. Organisationer agerar inte helt slumpmässigt. Det handlingsmönster som finns är
den faktiska strategin.
Det finns inte en strategi som är rätt för alla kontrollmyndigheter. Vilken strategi som är lämplig
beror mycket på vad som kontrolleras, vilka som omfattas och varför kontrollen eller regelverket är
viktigt.
Syftet med detta exempel är att visa att det finns strategiska vägval att göra, även om de kanske inte
är uppenbara. Detta exempel gällde kontrollmyndigheter, men oavsett typ av verksamhet finns det
strategiska vägval att göra. Din organisation har redan gjort ett stort antal strategiska vägval. Frågan
är om de är medvetet gjorda eller om de bara har blivit på grund av gammal vana eller på grund av
att man inte tror det finns några andra alternativ?
Den stora poängen med att arbeta med strategier är att synliggöra de vägval som finns och de vägval
man har gjort. Det är inte lätt. Men att tro att komplexa verksamheter som hanterar komplexa
samhällsutmaningar kan styras och fås att fungera väl utan att man har en omfattande kunskap om
ansvarsområdet är direkt naivt.
Använd gärna strategibegreppet hur du vill till vad som helst, men se till att du vet vad du gör och
varför du gör det.

Förvirring om syftet är vanligt
En strategi behöver alltid utgå från det som ska uppnås, det som är syftet med verksamheten. Det
yttersta syftet med att verksamheten existerar behöver vara tydligt. För att kunna tydliggöra detta är
det ofta nödvändigt att zooma ut och se sin egen verksamhet i ett samhällsperspektiv. Offentliga
organisationer existerar för att bidra med samhällsnytta i någon form. Vad denna samhällsnytta är
behöver vara tydligt. När det övergripande syftet är tydligt, kan syften på underordnade nivåer också
beskrivas om man tycker att det skulle underlätta förståelsen.
För att återanvända kontroll- och tillsynsmyndigheter som exempel så kan ”regelefterlevnad” aldrig
vara det yttersta syftet. Reglerna finns till av något skäl och det bör finnas goda skäl till att reglerna
ska följas. Lagar och regler är medel för att uppnå något. Detta något behöver tydliggöras.

1

Ytterligare beskrivningar och källor för denna forskning går att hitta i denna rapport:
https://www.skatteverket.se/download/18.361dc8c15312eff6fde70d/1460469756733/Enforcement+strategie
s+Swedish+Tax+Agency+2016.pdf
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Syftet med skatter är att finansiera gemensamma nyttigheter och bidra till ett väl fungerande
samhälle. Ett väl fungerande skattesystem behöver tydliga regler som följs av alla.
Regelefterlevnaden är i detta fall ett medel för att rättvist finansiera offentlig verksamhet som kan
bidra till ett bättre samhälle för medborgare och företag.
Både kommunala och statliga tillsynsmyndigheter har förvånansvärt ofta syftesbeskrivningar som är
relativt snäva och avgränsande. En statlig tillsynsmyndighet beskriver syftet som ”Tillsynen ska
kontrollera regelefterlevnaden”. En annan tillsynsmyndighet skriver att syftet är ”Att undersöka om
reglerna följs”.
Det finns bland både tillsynsmyndigheter och många andra offentliga organisationer ofta en strävan
att begränsa syftet till att omfatta det som ligger inom organisationens interna sfär. Alltså att arbetet
syftar till att påtala fel, skriva rapporter, göra utredningar eller att fatta beslut. Det man gör blir
syftet.
Även om tillsynsverksamhet handlar om regelefterlevnad har reglerna något syfte. Ofta handlar det
om att värna miljö, säkerhet och hälsa. Då behöver syftet med tillsynen kopplas till detta
överordnade syfte. Att följa regler är ett medel för att uppnå något och tillsyn är ett medel i sin tur
för att få regelverket att fungera som det är tänkt.
Finns en tydlighet kring syftet blir också de strategiska vägvalen tydligare. Om syftet med en
tillsynsverksamhet till exempel är ”Tillsynen ska bidra till bättre miljö genom att öka
regelefterlevnaden” måste strategin på något sätt ange hur detta ska göras. Hur kan tillsynen (eller
vad man nu gör) bidra till syftet? Med vilka mekanismer och på vilket sätt kan tillsynen (eller annan
åtgärd) uppnå detta? Hur behöver arbetet i så fall utformas? Ska till exempel tillsynen i fösta hand
stärka den inre eller den yttre motivationen? Eller åstadkomma något annat? Som att skaffa underlag
för att förbättra regelverket.
Det är alltför vanligt att organisationer anger ett syfte och sedan planerar aktiviteter, utan att
fundera på hur aktiviteterna bidrar till syftet. Ofta görs bara implicita antaganden, som att ett
ihärdigt rättande eller påtalande av fel automatiskt leder till färre fel. Så kan det vara, men det måste
inte vara så. Det omvända kan också vara möjligt. Sådant behöver man ta reda på om man inte vet
säkert.
Försvarsmakten har tydliggjort både syfte och mekanism för att nå syftet (=strategiskt vägval) i en
mening: ”Försvarsmakten ska vara krigsavhållande genom att upprätthålla en förmåga som medför
oacceptabla kostnader för en angripare.” Det finns förstås andra tänkbara syften och strategier. Just
därför krävs ett tydligt ställningstagande. Man väljer och väljer bort.
Strategierna behöver alltså tillräckligt hög grad av precision för att kunna göra nytta. Man behöver
veta vad man menar och vad man inte menar. Precision förutsätter i sin tur tillräcklig kunskap och att
man noga tänker igenom sina olika valmöjligheter.
Använd gärna strategibegreppet hur du vill till vad som helst, men se till att du vet vad du gör och
varför du gör det.

Strategier som floskelbingo
Här är två exempel från verkligheten på strategiska uttalanden:
•

”Ett jämställt och inkluderande synsätt är en förutsättning för att vi ska nå framgång”

Tankar om styrning – oktober 2021, Lennart Wittberg
•

”Vi ska se och ta tillvara för verksamheten relevant kompetens”

Det finns mängder av motsvarande skrivningar om olika aspekter på verksamheten. De har det
gemensamt att de beskriver något önskansvärt och talar om hur organisationen idealt borde göra
och tänka. Sådant kan ha sin plats och behövs ibland.
Men jag vet att jag borde motionera mer och äta nyttigare, men gör det ändå inte. Att någon talar
om för mig att jag borde bli en bättre människa är sällan till någon hjälp. På samma sätt är det för
organisationer. Problemet är inte att organisationen och medarbetarna inte vet om att de ska vara
effektiva, empatiska, professionella, vänliga, stödjande, positiva, förändringsbenägna, nyfikna och
miljömedvetna.
För att en strategi ska göra nytta behöver den tillhandahålla verkligt stöd, genom att peka på vägval
och vägledande principer som man sedan gör sitt bästa för att tillämpa. Jag läste till exempel om ett
företag i klädbranschen som ville minska sin klimatpåverkan. De noterade att den bomull de använde
inte var särskilt miljövänlig. De hittade då ett alternativ som var betydligt dyrare och därmed sänkte
företagets vinst. Men man valde det ändå därför att man satt miljöpåverkan som en viktig styrande
princip.
Strategiska vägval och styrande principer måste få konsekvenser, annars är de bara tomma floskler.
Att prata om vikten av minskad miljöpåverkan, men att bara göra något när det inte kostar är ett
vägval. Dessa vägval behöver vara tydliga och helt medvetna. Det är bättre att säga att ”Vi prioriterar
lönsamhet före miljö” om det är det man menar. Att säga en sak och göra något annat skapar
förvirring och leder till att strategier inte tas på allvar.
På samma sätt är ”jämställt och inkluderande synsätt” något väldigt bra. Men det är också svårt och
krävande. Ett sådant ställningstagande, om det tas på allvar, får stora konsekvenser. Är du som chef
och medarbetare beredd att konfrontera dina fördomar, dina omedvetna föreställningar och
samtidigt synliggöra dolda normer och maktstrukturer?
Tänk alltså igenom konsekvenserna av de strategiska vägvalen ordentligt. Är du inte beredd att
acceptera och hantera konsekvenserna bör du troligen göra ett annat strategiskt vägval.
Önskedrömmar är bra och behövs, men genomtänkta strategier kräver också att vi vågar försöka se
verkligheten sådan den är.
Använd gärna strategibegreppet hur du vill till vad som helst, men se till att du vet vad du gör och
varför du gör det.

Om digitaliseringsstrategier
Nästan alla organisationer har digitaliseringsstrategier och de utgör bra exempel på den rika flora
som finns kring hur strategier utformas och används.
Jag läser hos en offentlig organisation följande: ”Digitaliseringsstrategin är ett vägledande dokument
och ett underlag för aktiv dialog och diskussion i myndighetens verksamhetsutveckling genom
digitalisering.” Här ser man strategin som ett dokument och digitalisering som ett sätt att utveckla
verksamheten.
Här finns inga rätt eller fel, men en avgörande fråga är om digitalisering ses som ett medel (som
handlar om teknik) för att utveckla verksamheten eller om digitaliseringen inte alls ses som en fråga
om teknik utan om en samhällsförändring som i grunden påverkar hur vi lever våra liv. I det senare
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fallet behöver hela verksamhetens logik och utformning omprövas i förhållande till ändrade behov
och förutsättningar i samhället.
Jag läser hos en offentlig organisation följande: ”Rätt använd kan digitaliseringen vara ett kraftfullt
verktyg i all verksamhetsutveckling och för oss handlar digitalisering om att vara en del av
samhällsutvecklingen och skapa en mer effektiv och innovativ välfärd.”
Den här typen av vaga och oklara formuleringar är vanliga när det kommer till strategier i allmänhet
och när det kommer till digitaliseringsstrategier i synnerhet. Ofta är det oklart vad digitaliseringen ska
syfta till, och även om det beskrivs någorlunda tydligt saknas nästan alltid en idé om hur
digitaliseringen ska lyckas med detta.
Regeringens strategi eller mantra ”Digitalt först” är ett tydligt exempel både på brist på syfte och
brist på precision. ”Digitalt först” blir en icke-strategi eftersom det knappast är ett realistiskt
alternativ att helt avstå från att digitalisera. I praktiken har ”Digitalt först” ofta kommit att betyda att
myndigheter ska bygga fler e-tjänster även om det endast handlar om att göra befintliga blanketter
digitala. Då handlar det väldigt lite om verksamhetsutveckling och ännu mindre om
samhällsutveckling.
Det strategiska vägvalet står inte mellan om man ska digitalisera eller inte, utan vägvalen handlar om
hur man ska digitalisera. Det går att digitalisera som i Kina där staten kan utöva en total kontroll, det
går att digitalisera som i USA där privata företag får mycket stor makt över människor och det går att
göra på många andra sätt. Digitaliseringen handlar i grunden om vilket samhälle vi vill ha. Det är
frågor där regering och riksdag måste ge vägledning till offentlig sektor. Men offentlig sektor måste
också själva fundera över vilket samhälle man är med och skapar.
Digitaliseringen anses av många bedömare handla om en ännu större samhällsomvandling än
industrialiseringen. Den kommer att påverka oss politiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Det kan
verka som för stora frågor för en enskild aktör, och därför väljer man att göra digitalisering till i
praktiken en teknikfråga. Men de strategiska vägvalen försvinner inte därför att man stoppar
huvudet i sanden. På något sätt digitaliserar man. Väljer man att digitalisera befintliga arbetssätt är
det ett strategiskt vägval som innebär att man väljer bort andra sätt att arbeta på.
Eftersom digitalisering är ett så komplext och otydligt område fungerar det bra som exempel, och
som tankeövning, för kombinationen av tydlighet kring syfte, tillräcklig grad av precision i tanke och
vägval samt förståelse för konsekvenserna av de val man gör.
Använd gärna strategibegreppet hur du vill till vad som helst, men se till att du vet vad du gör och
varför du gör det.

Slutsatser om strategier i praktiken
En helt avgörande tes i båda dessa artiklar om strategier är att en strategi måste utgå från det som
ska uppnås. Det måste finns ett syfte, där strategin anger hur det ska uppnås.
Det normala är att det är syftet med den verksamhet man bedriver. Men strategier kan tas fram av
en mängd olika skäl och ibland är syftet med strategin inte kopplat till syftet med verksamheten.
Strategier kan ibland endast ha som syfte att visa upp en snygg fasad genom välformulerade floskler
som säger de rätta sakerna. Det finns inget allvarligt menat bakom. Ett annat syfte med en strategi
kan vara att förenkla internt i organisationen och lösa upp konflikter eller verka ångestdämpande.
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Den här typen av strategier handlar ofta om att avgränsa och förenkla verksamheten (”Vi utför
aktivitet X, men har inget ansvar för vad kunden gör eller för vad som händer i samhället”).
Att strategier ibland är luddiga och floskeltyngda kan vara helt medvetet därför att de i sådan form
fyller det syfte som var tänkt. Det kan vara ett sätt att dölja de vägval man gjort eller ett sätt att
slippa göra vägval.
Därför gäller följande: Använd gärna strategibegreppet hur du vill till vad som helst, men se till att du
vet vad du gör och varför du gör det.
Om det skulle vara så att syftet med strategin är att hjälpa organisationen uppfylla sitt syfte då krävs
en hel del för att komma fram till en väl fungerande strategi. Som nämnts tidigare måste syftet, det
som ska uppnås, vara tydligt. Strategin kan sedan bestå av beskrivningar av vägval och/eller
vägledande principer (de övergripande tillvägagångssätten). Men oavsett hur strategin formuleras
behöver skrivningarna ha tillräckligt hög grad av precision (=tillräckligt genomtänkta) och man
behöver förstå och acceptera konsekvenserna av de val man gör.

