
Tankar om styrning –december 2021, Siv Liedholm 

 
1 

 
 
Framtiden styrning  
– hur ser den ut och hur skapar vi den? 
 
Den 26 november arrangerade vi vår årliga stor nätverksträff om styrning i offentlig sektor. 
Årets tema var ”Framtidens styrning”. Under dagen fick vi lyssna till intressanta föredrag från 
Timrå kommun och Lantmäteriet samt föra en dialog i grupper om framtidens styrning innan 
vi återsamlades och reflekterade tillsammans. Lennart Wittberg avslutade med några 
sammanfattande ord om dagen och gav oss något att tänka på inför julen. Det blev en mycket 
inspirerande dag som gav massor av energi till att arbeta med framtidens styrning. Vad är då 
framtidens styrning och hur tar vi oss dit?  

Varför behövs en ny styrning? 
Du som läser det här ser troligen redan behovet av ny styrning för att få bättre resultat än de 
resultat vi får av nuvarande styrning. Men hur förklarar man på några minuter varför 
styrningen behöver förnyas? Här är några tips! 

En ny styrning behövs eftersom världen har förändrats och vår syn på människan har 
förändrats jämfört med hur det såg ut när dagens styrning utvecklades. De tankemodeller som 
ligger till grund för dagens styrning stämmer inte överens med dagens verklighet och vi 
behöver därför förändra våra tankemodeller för att sedan kunna förnya styrningen. 

Det handlar framför allt om tankemodellen att organisationen är en maskin som producerar 
tjänster. Maskiner kan styras på distans genom standardisering, sifferstyrning och uppföljning. 
Men organisationer består ju av människor som ska möta människors behov. Eftersom 
människor är komplexa levande varelser är organisationer komplexa levande nätverk som inte 
går att jämföra eller styra som maskiner.  

Beviset på att det inte fungerar att styra komplex verksamhet som om verksamheten vore 
komplicerad tror jag de flesta av oss har upplevt. Exempelvis när vi ringer till en organisation 
och inget av de föreslagna standardiserade knappvalen stämmer överens med vårt problem. 
Värre är givetvis när människor inte passar in i organisationers standardiserade tjänsteutbud 
och hamnar i organisatoriska mellanrum med förlängd tid i utanförskap som konsekvens.  

Förmågan att hantera den variation som finns i olika människors behov blir låg i våra offentliga 
organisationer eftersom styrningen utgår från tankemodellen att organisationen är en maskin 
och kan styras som en sådan. Konsekvenserna blir frustrerade medborgare och företag, många 
onödiga kontakter, långa väntetider och omtag men även omfattande kontrollverksamhet, 
stressig arbetsmiljö och höga sjuktal. Det innebär att lite värde uppstår i relation till den 
mängd arbete som utförs för våra skattepengar. Många arbetar hårt och springer fort men 
som någon uttryckte det ”man kan inte kompensera fel inriktning med hög hastighet”. 
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En annan tankemodell som behöver uppdateras är den om att organisationen själv kan skapa 
värde. I komplexa nätverk skapas värde genom interaktion, genom ett ”tillsammansarbete”. 
Värdet uppstår inte genom att en organisation utför en viss aktivitet eller ger en 
standardiserad insats till en person.  Värde uppstår när personen upplever att aktiviteten 
hjälper personen att lösa sitt problem (behov) och att personen nu kan göra eller uppleva 
något som tidigare inte var möjligt. Man måste börja med att lyssna och förstå behovet, sedan 
kan man hitta lösningar för att lösa problemet. Det går inte att börja med en färdig lösning, en 
färdig process. 

Vad karakteriserar då framtidens styrning? 
I vår mentimeterundersökning den 26 november så fick vi fram följande ordmoln.  

 

Framtidens styrning leder till tillit och ökat förtroende mellan människor.  

Framtidens styrning byggs på tankemodellerna om att organisationer är komplexa levande 
system (nätverk) där variation och förändring är naturligt och ständigt närvarande. Resultat är 
en konsekvens av interaktioner mellan människor och mellan människor och teknik. 

Synen på människor är inte att de är egoistiska nyttomaximerare utan att de flesta människor 
vill väl och att karaktärsdrag som pliktkänsla, empati, personligt ansvar, respekt mm kan 
utvecklas genom bildning och uppmuntras genom styrning. 

Framtidens styrning utgår från syftet med verksamheten och medborgarnas behov. 
Styrningen är verksamhetsanpassad och karakteriseras av att den ger incitament att ta tillvara 
samtligas resurser och perspektiv så att förmågan att göra rätt saker i rätt tid utifrån syftet 
ökar. Styrningen leder då mot effektivitet i hela systemet och till ökad samhällsnytta.  

Framtidens styrning ställer nya krav på alla som arbetar i verksamheten. Styrningen ska syfta 
till att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att lyckas uppfylla syftet. Förutsättningar 
som att ha en gemensam förståelse för vad som ska uppnås (syfte och mål), vilka strategiska 
vägval i arbetssätt som ska användas och hur lärande och utveckling ska gå till för att 
tillsammans kunna förbättra arbetssätten i relation till den ständigt föränderliga verkligheten.  
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Men även förutsättningar som att ha tillgång till den information som behövs för att kunna 
agera utifrån syftet i olika beslutssituationer samt att krav på verksamheten inte målsätts och 
skapar hinder för att arbeta i riktning mot syftet.  

Hur skapar vi då framtidens styrning? 

 

Bild från nätverksträffen den 26 november 2021 

Framtidens styrning kräver mod och en medveten ansträngning att förändra sitt sätt att tänka. 
Det börjar med mig själv! Att bejaka komplexiteten, utgå från syfte och behov och våga ge 
ansvar men också arbeta med att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna ta 
ansvar. Det är ingen ”quick-fix” utan framtidens styrning skapas genom delaktighet, 
långsiktighet, helhetssyn och en stor portion tålamod.  

Roger Åström, biträdande chef på Barn- och Utbildningsförvaltningen, i Timrå kommun 
beskrev för oss hur ett sådant långsiktigt arbete kan se ut. Förvaltningen har under ca 10 års 
tid uthålligt arbetat med att utveckla verksamheten som ett system. Det här citatet fångar väl 
den tankemodell som styr arbetet:  

”Det är inte elevens svårigheter vi ska fokusera på, det är organisationens svårigheter att 
hantera elevens svårigheter som ska åtgärdas!” 

Att synliggöra glappet mellan beskrivningen av verkligheten i organisationernas nuvarande 
planer och uppföljningsrapporter och hur verkligheten faktiskt ser ut är ett utmärkt sätt att 
skapa en förändringsvilja och komma igång med arbetet att förnya styrningen. 

Timrås kommunchef Andreaz Strömgren beskrev på ett målande sätt sin egen insiktsresa från 
att ha en stark tro på en detaljerad plan i Excel som gav en härlig känsla av kontroll till att 
förstå att i verkligheten hände ingenting när planen ändrades.  

Han tar nu komplexiteten som utgångspunkt och har rensat i styrningen. Det viktiga har varit 
att fånga kärnvärden i uppdraget vilket har lett till formulering av ett gemensamt syfte för 
kommunen. Syftet har varit vägledande för arbetet med att ta fram en ny styrmodell. 
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Styrmodellen innehåller målbilder som medvetet inte är mätbara. Uppföljningen består av 
kvalitativa bedömningar med stöd av kvantitativ data. Andreaz lyfte fram vikten av att inte 
målsätta måtten utan att använda offentlig statistik för att följa trender och styra på effekter 
i samhället. Budget i balans är heller inte ett mål i kommunen.  

Ett viktigt medskick från Timrå var att ”om man gör det bra för medborgarna blir det bra för 
personalen”. ”Vi har alltid rätt medborgare och företag”. En bra verksamhet som ger effekter 
i verkligheten leder till att organisationen blir omtyckt och man blir en attraktiv arbetsgivare. 
Om man börjar med organisationen kommer man misslyckas med effekterna. Både Roger och 
Andreaz betonade betydelsen av att stå stabilt när det blåser och skapa trygghet genom att 
visa tillit och på så sätt undvika att skapa en rädd organisation.  

Thomas Öberg, verksamhetsområdeschef, och Henrik Franzén, enhetschef, på Lantmäteriet 
berättade om sitt utvecklingsarbete som handlat mycket om att öka förmågan att hantera 
variation. Genom en sådan enkel sak som att synliggöra och studera variationen på 
inkommande och avslutade ärenden i uppföljningen har förståelsen ökat för verksamheten 
som ett system. Förståelsen för hur arbetet egentligen går till har lett till insikter om behovet 
att kombinera flödeseffektivitet med resurseffektivitet och ta tillvara styrkan i olikheterna 
bland handläggarna för att kunna hantera kundernas variation.  

Thomas och Henrik lyfte även fram betydelsen av att ta tillvara kundsynpunkter som samlas 
in för att göra kunderna bättre och på så sätt själva bli bättre och därmed öka hela systemets 
effektivitet.   

Lennarts avslutande sammanfattning av Timrås och Lantmäteriets föredrag kan få ringa in 
nästa år:  Att tänka ”vi har rätt medborgare och företag” och ständigt sträva efter att göra 
dem ännu bättre leder till att organisationen själv också blir bättre.  Men det motsatta gäller 
inte. Att sträva efter att göra organisationen bättre leder inte med automatik till att 
medborgarna och företagen blir bättre.  

Ibland kan det kännas övermäktigt att försöka förändra styrningen. Men vi kan alla börja göra 
något. Så här i juletider kan vi börja träna på att tänka:  

- Andra vill väl 
- Hjälpa andra att lyckas 

Stort tack till alla ni som följt oss under året, deltagit i våra öppna och anpassade kurser, 
seminarier och i uppdrag verkat för att förnya styrningen så att vi kan få väl fungerande 
tjänster som lever upp till medborgarnas krav och behov på ett sätt som är värdigt, respektfullt 
och kostnadseffektivt. 

Det nya året inleder vi med ett webinar förmiddagen den 26 januari tillsammans med Knut 
Fahlén. Temat är ”Situationsanpassad budgetstyrning”. Det kommer bli mycket intressant! 

My Rabenius från Pensionsmyndigheten skulle ha pratat på nätverksträffen men det blev inte 
så. Nu planerar vi ett webinar tillsammans förmiddagen den 16 mars på temat ”Ett utvecklat 
sätt att se på mätningar och uppföljning”. Vi ser mycket fram emot detta! 
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Mer information om vår kursverksamhet och konsultstöd hittar du på vår hemsida 
www.effektivstyrning.se. Boka gärna en timmes kostnadsfri rådgivning med oss!  

Nu tar vi julledigt och önskar er alla God jul och Gott nytt år! 

Siv Liedholm, Lennart Wittberg, Helene Ersson och Inger Sohlberg 
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Andra vill väl

Hjälpa andra 
att lyckas

God jul & 
Gott nytt år!
önskar vi på

Effektiv styrning


