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Det är inte mitt fel!  
– hur vi har blivit besatta av fel fråga 
 
Offentlig sektor lägger stor vikt vid ansvarsutkrävande. Detta är en viktig del av New Public 
Management. Syftet är gott, man vill att människor ska ta ansvar. Men eftersom det är ett så 
starkt fokus på ansvarsutkrävande tyder det på att utgångsläget är ett antagande om att 
människor inte vill ta ansvar. Det behöver styras och pressas fram. Men tänk om denna starka 
press inte fungerar? Tänk om den leder till det motsatta? Att människor försöker undvika 
ansvar i stället? Då behöver väl synen på ansvarsutkrävandet förändras, liksom vilka 
antaganden man gör om människors vilja och förmåga till att ta ansvar. I november månads 
Tankar om styrning resonerar Lennart Wittberg om detta utifrån några aktuella händelser. 

 

Hur man får människor att inte ta ansvar 

”Det är oacceptabelt att diskussioner om vem som hade ansvaret och vem som skulle betala 
bidrog till att en storskalig provtagning – och därmed även en bättre övervakning av pandemin 
– inte kom till stånd förrän den första vågen var över.” Detta skriver Coronakommissionen i 
sitt andra delbetänkande1. Innan regionerna var beredda att börja med provtagning ville man 
att det skulle vara klart vem som hade ansvaret och vem som skulle betala. Hur kunde den 
frågan bli viktigare än att bekämpa en samhällsfarlig sjukdom? 

Som Franklin D Roosevelt argumenterade för under andra världskriget så lånar man ut sin 
vattenslang till grannen om hens hus brinner, man börjar inte bråka om betalning. 
Förmodligen en princip som de flesta finner rimlig. Men varför är offentlig sektor så besatt av 
vem som är ansvarig och att man helst vill att någon annan ska vara ansvarig? 

Därför att styrning och ledning har kommit att främst handla om ansvarsutkrävande. Det finns 
en bakomliggande idé om att det egna ansvaret ska vara tydligt och att man ska hållas ansvarig 
för det man gjort. I sig ingen orimlig tanke och något som har lyfts fram av goda avsikter. Man 
vill att människor ska ta ansvar. 

Men eftersom det är ett sådant starkt fokus på vikten av ansvarsutkrävande finns också en 
bakomliggande tanke om att människor egentligen inte vill ta ansvar. Brister och fel beror på 
att människor medvetet undviker att göra det rätta. 

Lek med tanken att de flesta brister och fel beror på ärliga och oavsiktliga misstag som begåtts 
av människor som vill väl och ansträngt sig för att göra sitt bästa. Vad leder frågan ”Vems fel 
är det?” till för resultat då? Ingen vill stå där med skammen och skulden och den naturliga 
reaktionen är ”Det är inte mitt fel!” Då blir det viktigt att kunna peka på någon annan, eller att 

 
1 SOU 2021:89, ”Sverige under pandemin – Volym 2, Sjukvård och folkhälsa”, Delbetänkande. 
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kunna säga att ”Jag följde alla instruktioner” eftersom det också lyfter bort skulden från mig 
själv och till den som utfärdat instruktionen. 

Vi har tidigare skrivit om hur fokus på ansvarsutkrävande leder till ansvarsundvikande2. Men 
det finns skäl att återkomma till denna fråga. Ett av de största hindren för utveckling av 
offentlig sektor är att styrning och ledning utgår från en idé om att människor inte vill göra 
rätt och att de kommer att göra fel om de inte kontrolleras och hotas med bestraffning. 
 

Det absurda har normaliserats 

Vi är så vana vid frågan ”Vems fel är det?” att vi troligen inte reflekterar över om det är rätt 
fråga att ställa. Journalister ställer alltid den frågan till makthavare, ofta genom ett påstående 
i form av en fråga ”Vilket ansvar har du för att det blev fel?” vilket oftast leder till att den 
utpekade makthavaren försöker lägga skulden på någon annan. Men tänk om även politiker, 
även politiska motståndare, vill att det ska bli bra och att de verkligen ansträngt sig till det 
yttersta för att det ska bli så? Sedan kan det bli fel ändå. 

Under sommaren 2021 kunde vi i nyheterna läsa om en femårig pojke som drunknat efter att 
ha försvunnit från ett HBV-hem. Kommunens svar var att ”Vi har följt de rutiner vi har”.3 De 
hade alltså inte gjort något fel. Nyligen gick det att läsa om ett annat fall där en person låg död 
i sin lägenhet i flera dagar trots att personen var beviljad boendestöd som skulle komma på 
besök flera gånger i veckan. Kommunens initiala utredning slog fast att kommunen inte gjort 
något fel.4 

Att göra rätt handlar om att följa rutiner. Har man gjort det har man tagit sitt ansvar och kan 
inte anklagas för att ha gjort fel. Är det så? Är rutinerna viktigare än resultatet? 

Ja, dessvärre är det ofta så. I en mycket intressant artikel i tidskriften ”Organisation & 
Samhälle” beskriver forskarna Lena Högberg, Birgitta Sköld och Malin Tilmar hur en kommun 
kämpar med att få privata utförare av hemtjänst att följa alla rutiner och processer. Brukarna 
är nöjda med hemtjänsten, så det är inte problemet, utan problemet är att utförarna ”utfört 
hemtjänst som mer liknar personlig assistans och gett mer sammanhållen tid för omvårdnad 
än reglementet tillåter” och att utförarna ”erbjuder brukarna mer omsorg än vad de har rätt 
till”. Kommunen vill att utförarna satsar mer på administration så att de kan leva upp till alla 
krav och att de har ett väl fungerande kvalitetsledningssystem (som ser till att processer och 
rutiner följs).5 

Detta trots att det troligen kan tas för givet att de flesta människor, tjänstepersoner, anhöriga 
och inte minst brukarna själva, tycker att det är viktigt att hemtjänst och annan omvårdnad 
faktiskt uppskattas av och gör nytta för den som det handlar om. För som Churchill noterade 
så bör man, oavsett hur bra strategier man har, emellanåt snegla på resultatet. 

 
2 Läs Tankar om styrning för november 2020 (hittas på vår hemsida www.effektivstyrning.se under 
lästips/artiklar om ledning och styrning). 
3 Efter femåringens död: “Vi har följt de rutiner vi har” | SVT Nyheter 
4 Gällivare kommuns utredning var klar – samma dag som Mikael hittades död | SVT Nyheter 
5 ”Kontroll eller förtroende? En balansgång på offentliga marknader”, Organisation & Samhälle, Kontroll eller -
förtroende? En balansgång på offentliga marknader (org-sam.se) 
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Men problemet är att resultatet är svårt att mäta och det är svårt att veta vem som bidragit 
mest till det. Om brukarna mår bra och är nöjda, beror det på kommunen, utföraren, anhöriga, 
sjukvården, eller på något helt annat? Vem ska få beröm? Det går inte att veta eftersom 
brukarens välmående förmodligen beror på en kombination av flera olika faktorer som flera 
olika aktörer har bidragit med. 

Kollektivt beröm är kanske ok. Men delat ansvar är ingens ansvar brukar det heta. Hur blir det 
om brukaren inte är nöjd och inte mår bra? Vem ska man då skylla på? Vems är felet? Eftersom 
svaret på denna fråga måste redas ut innan det gått fel blir följden att allas arbete måste delas 
upp i tydliga delar som går att mäta. Om ansvaret är tydligt och uppdelat går det att se vem 
som brustit och därmed är det den aktören som ska hängas ut och helst pryglas offentligt. 

Men eftersom komplex verksamhet som hemtjänst och äldres välmående är beroende av att 
många olika aktörer arbetar tillsammans och hjälper varandra leder denna uppdelning i ansvar 
för konkreta aktiviteter till att samarbetet fungerar sämre och till att alla aktörer försöker 
putta bort ansvar från sig själva. Det leder till att den äldre mår sämre. I någon mån står valet 
mellan att ge kollektivt beröm eller att ge individuell kritik. Idag är styrningen utformad som 
om det senare är det viktiga. 

 

Androm till varnagel 

En statlig utredning funderade på dessa frågor under 2006. De noterade att offentlig 
verksamhet är komplex och att det inte går att helt kartlägga alla orsakssamband. Det går inte 
att veta vem som bidragit mest till en viss önskad samhällsnytta. Detta såg man som ett stort 
problem eftersom det försvårar ansvarsutkrävandet. Utredningen slog fast att ”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.” Ett långt och krångligt sätt att säga att en myndighet och dess chef inte kan hållas 
ansvarig för den nytta man bidrar med. I ställer menade utredningen att en myndighet och 
dess chef endast kan hållas ansvarig för de aktiviteter man beordrats att utföra, eller som man 
uttrycker det ”Vid ett visst datum skall en viss timmermängd ligga vid älvstranden”.6 

I valet mellan att fokusera på effekter, där ansvaret är oklart, och att fokusera på ett tydligt 
och enkelt ansvar, men till priset att effekterna tonas ner, valde man att fokusera på det 
tydliga ansvaret. 

Ett sådant tänkande blir endast rimligt om man förutsätter att myndighetschefer inte vill ta 
ansvar och att de kommer att göra fel. Ansvarsutkrävandet ska göra det tydligt att man måste 
göra som man blir tillsagd.  

Även om många idag kanske inte känner igen uttrycket ”androm till varnagel” så är det ett 
tänkande som uppenbarligen lever kvar. Det handlar om att visa upp avskräckande exempel 
så att andra kommer att göra rätt. Ett bra beteende kan uppnås genom att hota med 
repressalier. 

 
6 SOU 2007:75, ”Styrutredningen” 
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Men hur sannolikt är det att läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, poliser och alla 
andra inom offentlig sektor anstränger sig för att göra ett bra jobb därför att de är rädda för 
repressalier? 

Fundera på om något av följande påståenden passar in på dig: 

• Jag vill andra människor illa 
• Jag tänker bara på min egen vinning och bryr mig inte om ifall andra skadas på vägen 

Om ett, eller båda, passar in på dig har både du och vi andra ett problem. Men mer sannolikt 
är att inget passar in på just dig. Du vill väl och bryr dig om hur det går för andra människor. 
Men är du det unika undantaget, eller är du beredd att tillmäta andra människor samma 
välvilja? Om svaret är ja, bör väl en styrning och ett eventuellt ansvarsutkrävande anpassas 
efter det? 

En utgångspunkt i att människor vill väl och gör sitt bästa utesluter inte att en styrning finns, 
eller att en uppföljning finns. Men det handlar om varför man gör något och hur detta görs.  

När misstag görs eller brister upptäcks är det kanske inte mest värdefullt att först ställa frågan 
”Vems fel är det?” utan att i stället ställa frågorna ”Vad kan vi göra för att rätta till detta?” och 
”Vad kan vi lära av detta?” 

 

Lärandet som den bästa strategin 

Om vi antar att ingen vill att en femårig pojke ska drunkna och att ingen medvetet gör något 
för att underlätta en drunkning så ska vi kanske inte leta efter någon att hänga ut. Vi kan vara 
överens om att det var en tragisk händelse som ingen ville skulle ske och vi vill gärna se till att 
det inte händer igen. Att rutinerna följts är ointressant eftersom utfallet inte blev bra. Vi 
behöver lära av händelsen och det handlar, för det mesta, inte om att uppdatera rutinerna.  

Ett effektivt sätt att se till att något lärande inte sker är att peka finger och leta efter 
syndabockar. Ingen vill få skulden och därmed vill man inte medge att man gjort något fel. I 
stället försvarar man sig och säger att ”Jag gjorde allt rätt”. Då finns ju inget behov att lära sig 
något nytt och göra på ett annat sätt. Lärande från misstag förutsätter att misstagen erkänns 
och uppmärksammas. Men inte som att det är något fel på inblandade personer, utan som ett 
accepterande av att vi är mänskliga. Även om alla vill väl och gör sitt bästa kan det bli fel ibland. 

Ansvarsutkrävande leder till ansvarsundvikande och till undvikande av lärande. 
Ansvarsutkrävande med konsekvenser för de berörda bör normalt bara bli aktuellt när det 
handlar om uppenbar misskötsel, allvarlig inkompetens eller rena bedrägerier. Sådant 
förekommer, men är ändå relativt ovanligt. Vanligare är ärliga misstag som vem som helst av 
oss kan göra. 

Fokus på ansvarsutkrävande gör människor rädda och rädslan för att göra fel blir större än 
viljan att göra det rätta. Därför kom inte provtagningen i gång i början av pandemin. Vi kan 
inte skylla den bristande provtagningen på någon enskild aktör. Skälet till att det blev som det 
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blev är att vi har designat ett system som fokuserar på ansvarsutkrävande vilket gjort alla 
aktörer rädda och därmed försöker alla undvika ansvar. 

Ryggmärgsreaktionen på Coronakommissionens rapport är förmodligen att någon eller några 
måste hållas ansvariga och helst avskedas från sina positioner. Men frågan är om vi kan lära 
oss en större läxa? 

 

Det är ditt fel! 

Vems fel är det att vi har fått en styrning som fokuserar på ansvarsutkrävande? Hoppas du ser 
ironin och det absurda i denna fråga. 

Låt oss gå tillbaka till pandemin och Coronakommissionens första delbetänkande. Där pekar 
man på brister inom äldreomsorgen som en förklaring till det höga dödstalet bland äldre. En 
faktor som kan förklara bristerna, menar kommissionen, är att äldreomsorgen länge varit en 
eftersatt och undervärderad del av samhället. Äldre har låg status och personer som arbetar 
med äldre har låg status. Sådan verksamhet prioriteras inte särskilt högt. Vems fel är nu detta? 
Är det chefernas fel som måste hantera en begränsad budget, är det politikernas fel som 
beslutat om budgeten eller är det väljarnas fel som röstat på dessa politiker? Svaret är förstås 
att vi alla har ett direkt eller indirekt ansvar. Om du tänker ”Men jag har ingen skuld i detta, 
det är andras fel”, rekommenderar jag att du börjar läsa denna artikel från början igen. 

Att fördela skuld och ansvar är ibland relevant, men ofta gör det mer skada än nytta. Det är 
ingen idé att bråka om vems fel det är när vi alla har brustit. Vi behöver i stället fokusera vår 
energi på att lära för framtiden så att vi kan åtgärda brister och bli bättre. Det handlar om att 
vi alla behöver förutsätta välvilja i stället för illvilja. 

 


