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Vår vision 
 

Att utveckla styrningen av, och inom, offentlig sektor i syfte att bidra till väl 

fungerande offentliga tjänster som lever upp till medborgarnas krav och behov 

på ett sätt som är värdigt, respektfullt och kostnadseffektivt. 

 

 

 

 
 

 

 

Detta dokument är ett White Paper från Effektiv styrning AB. Syftet är att ge vår syn 

på effektivitet utifrån en systemsyn. På detta sätt vill vi både sprida kunskap och 

uppmuntra till en diskussion om effektivitetsbegreppet och om hur offentlig sektor 

kan bli ännu bättre. Vi tar gärna emot synpunkter på innehållet. 
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Förord 

Vad är egentligen effektivitet? En vanlig uppfattning är att det handlar om graden av 

måluppfyllelse i förhållande till resursanvändningen. Detta betyder att målet avgör 

effektiviteten. Om mitt mål är att ligga på soffan hela dagen, och jag lyckas med det, har jag 

då uppnått en hög effektivitet? 

 

Hur mål väljs och definieras har betydelse. Att förstå och mäta effektivitet utifrån ett 

godtyckligt val av mål har rimligen litet värde. För att ett begrepp som effektivitet ska tillföra 

ökad förståelse och bidra med nytta krävs något mer än en enkel definition. Det krävs att 

begreppet ses och förstås ur olika perspektiv. 

 

I detta dokument ska vi bland annat beskriva effektivitet utifrån några sådana olika 

perspektiv, som resurseffektivitet, flödeseffektivitet, inre effektivitet, yttre effektivitet och 

kostnadseffektivitet. Men framför allt kommer vi att uppehålla oss kring systemeffektivitet 

och den avgörande skillnaden mot organisationseffektivitet. 

 

För att se och förstå effektivitet utifrån en systemsyn är det nödvändigt att se och förstå 

något om system och då framför allt komplexa system. Om vi vill öka effektiviteten hos våra 

verksamheter, som alltid är komplexa system, och utgår från en förståelse av effektivitet 

som inte alls passar i komplexa sammanhang kommer våra ansträngningar med största 

sannolikhet att minska effektiviteten. 

 

Med dessa utgångspunkter kommer vi i detta dokument också visa och beskriva hur 

effektivitetsbegreppet kan förstås och användas i komplexa sammanhang för att faktiskt öka 

effektiviteten. 

 

Effektiv styrning AB 

April 2022 
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Sammanfattning 

Effektivitet är ett svårfångat begrepp eftersom det finns många olika definitioner och många 

olika sätt att se på effektivitet. 

 

Ett gemensamt drag hos många definitioner och synsätt är att effektivitet kan förstås genom 

liknelser med maskiner eller fabriker. Resurser tillförs i form av råvaror och människor och 

sedan jämförs mängden resurser med den output som åstadkommits, oftast sett som 

prestationer. Effektivitet uppfattas därmed ofta som detsamma som att göra mer billigare. 

 

Maskiner är komplicerade. Människor är komplexa. Organisationer är komplexa. Det 

komplicerade kännetecknas av att det är förutsägbart och att det går att förstå helheten 

genom att studera delarna. Det komplexa kännetecknas av att det är oförutsägbart och att 

orsakssambanden varierar. Helheten blir något annat än summan av delarna. Komplexa 

system kan inte förstås genom att studera delarna, utan måste förstås som en helhet. 

 

Varje tankemodell eller liknelse som bygger på maskiner eller en mekanistisk syn kommer att 

leda oss fel i en komplex värld. Vi kan inte mäta och förstå effektivitet endast genom att 

jämföra vad organisationen gjort med hur mycket resurser som använts. 

 

Vi behöver en annan syn. En syn som handlar om att gå från organisationseffektivitet till 

systemeffektivitet.  

 

I offentlig sektor är den verksamhet som ska bedrivas (oavsett om det handlar om sjukvård, 

utbildning eller att bekämpa brott) alltid större än den egna organisationen. Flera aktörer 

behöver samverka. Det går därför inte att isolera effekten till den egna organisationen.  

 

Komplexa system som organisationer är inte slutna system utan utgör alltid en del av ett 

större system. Systemeffektivitet handlar om hur väl hela systemet uppfyller sitt syfte. Som 

enskild organisation är man med och bidrar till detta, men ingen enskild organisation har 

fullständig kontroll över de effekter som ska uppnås. Effekter skapas i en ständigt pågående 

interaktion mellan den egna organisationen, kunderna (eller dem man är till för) och andra 

aktörer. 

 

Att endast fokusera på sin egen organisation blir kontraproduktivt. Värde skapas i 

interaktioner, inte genom en isolerad produktion. 

 

Många upplever detta som problematiskt eftersom det gör det svårt att mäta effekterna och 

bedöma hur duktig organisationen varit. I praktiken betyder det att man föredrar mätbarhet 

framför effektivitet. Det som går att mäta blir viktigt, i stället för att försöka mäta det som är 

viktigt. Verkliga effekter går att mäta, även om det kan vara svårt. Det man inte ska göra är 

att försöka hitta en ensam indikator för ett effektmål. Det komplexa är svårfångat och kräver 
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mer än så. Det som krävs är många olika indikatorer som mäter olika perspektiv av det vi är 

intresserade av. Indikatorer som kan behöva grupperas i olika områden och som sedan 

bedöms separat. En bedömning som behöver göras av verksamhetskunniga personer som 

kan göra bedömningen i sitt rätta sammanhang. Det går inte att veta vad en indikator säger 

om den inte bedöms i sitt sammanhang. Sammantaget betyder detta att det går att skapa 

trovärdiga berättelser om vilka effekter som uppnåtts och den egna organisationens roll i 

sammanhanget. Det handlar dock om att förstå att uppföljning i första hand handlar om 

lärande, och inte om att hänga ut och skuldbelägga. 

 

För att förstå systemeffektivitet och hur den kan förbättras är det helt avgörande att förstå 

vad ett system är. En enkel definition lyder: ”Delar som samverkar mot ett gemensamt 

syfte”. Traditionellt har styrningen mest handlat om att försöka optimera delarna, baserat på 

ett felaktigt antagande om att optimerade delar automatiskt leder till en fungerande helhet. 

Det gör det inte.  

 

När fokus ligger på den egna organisationen och vad den gör samt på att optimera de olika 

delarna i organisationen kommer organisationen att börja motverka sitt eget syfte. Detta 

därför att det verkliga syftet tappas bort på grund av att fokus på pinnar, pengar, status eller 

något annat tar över. När organisationen och den större verksamheten inte arbetar mot ett 

gemensamt syfte kommer inte heller samverkan och samarbete att fungera. Organisationen 

och verksamheten blir dysfunktionell. Den vanliga åtgärden är att försöka ”styra upp” genom 

att kräva ännu mer av de olika delarna. Det gör läget endast ännu värre. 

 

Ett system kan bli mer effektivt om delarna arbetar mot ett gemensamt syfte och om det är 

enkelt och smidigt att samarbeta och att samarbetet kan få utvecklas organiskt av 

verksamheten själv och inte styras genom förutbestämda strukturer. Att öka effektiviteten 

handlar om att skapa goda förutsättningar för systemet att fungera. 

 

Vi har formulerat den gyllene regeln för systemeffektivitet på följande sätt: 

 

Har du fokus på att bli bäst, vackrast och billigast kommer konsekvensen att bli en ineffektiv 

verksamhet. Har du fokus på att göra nytta utifrån syftet kommer konsekvensen bli att 

verksamheten blir effektiv och uppskattad. 
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Olika perspektiv på effektivitet 
 

Det grundläggande problemet 

En elmotor har en hög verkningsgrad. Det betyder att av den energi som tillförs, i form av 

elektricitet, kommer en hög andel omvandlas till rörelseenergi (över 90 %). En 

förbränningsmotor å andra sidan har relativt låg verkningsgrad (under 50 %) då mycket av 

tillförd energi omvandlas till värme. Begreppet verkningsgrad har många likheter med 

klassisk effektivitet. Mängden tillförda resurser (energi) sätts i relation till det önskvärda 

målet som ska uppnås (rörelse). Man vill att så lite tillförda resurser som möjligt försvinner 

under själva omvandlingsprocessen. 

 

Vi tenderar att se på effektivitet på detta sätt. Vi tillför något till en maskin eller en fabrik 

och i annan ände kommer det ut rörelse eller färdiga produkter. Då kan vi mäta relationen 

mellan input och output. Just detta är det grundläggande problemet. 

 

En verksamhet eller en organisation är inte en maskin och inte heller ett löpande band i en 

fabrik, och kan inte förstås så heller. Maskiner är komplicerade. Organisationer är komplexa. 

 

Det komplicerade består av delar som samverkar på ett förutbestämt och förutsägbart sätt. 

En maskin går att förstå genom att studera dess olika delar och sambanden mellan de olika 

delarna fungerar på ett givet sätt. En maskin är mekanisk och förutsägbar. Den göra samma 

sak hela tiden, och den gör det likadant. 

 

Det komplexa består av delar som samverkar på varierande och oförutsägbara sätt. I en 

organisation kan delarna vara människor eller grupper av människor. Det går inte att förstå 

en organisation genom att studera en enskild individ. En organisation beter sig inte som en 

enda jättestor människa. Sambanden, eller relationerna, mellan människor varierar mellan 

olika situationer och över tid. Du har dina skäl för att idag hjälpa Lisa men inte Olle. En 

organisation kan endast förstås som en organisation, inte som en samling människor. En 

organisation, eftersom den består av människor, är organisk och oförutsägbar. Den gör olika 

saker och den gör sakerna olika. 

 

Att välja felaktiga liknelser av verkligheten, för att bättre förstå den, gör att vi lurar oss själva 

och förstår då mindre av den. En annan populär liknelse som utgår från samma 

grundläggande misstag är den om att styrning av en organisation handlar om att sitta i en 

cockpit och läsa av mätare samt trycka på knappar och dra i spakar. En sådan styrning 

fungerar för flygplan, som är maskiner. Det går inte att styra komplexa organisationer på ett 

sådant sätt. 
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Alla organisationer är komplexa system. Människor tillför komplexitet eftersom vi inte är 

några maskiner. Komplexitet betyder inte att det råder kaos och total oordning. Komplexa 

system skapar sina egna, föränderliga, mönster. Eftersom variation är det naturliga finns inte 

heller total ordning. Det komplexa befinner sig i gränslandet mellan ordning och oordning. 

 

Det går inte att förstå organisationer som fenomen, eller ett begrepp som effektivitet, utan 

att acceptera betydelsen av komplexitet och komplexa system. Varje försök att få ett 

komplext system att fungera som en komplicerad maskin kommer att göra systemet sämre. 

Det går att få ett komplext system att fungera bättre om man ser och behandlar det som just 

ett komplext system 

 

Några olika effektivitetsbegrepp 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang om att alla organisationer är komplexa system 

blir alla olika effektivitetsbegrepp mer eller mindre bristfälliga. Men att förstå hur de kan 

användas, och inte användas, ger en ökad förståelse av både effektivitetsbegreppet och av 

komplexa system. 

 

Resurseffektivitet är ett populärt begrepp som handlar om att alla resurser ska användas 

optimalt. I fokus står alltså resursanvändningen i sig, en koppling till något mål är inte 

nödvändigt. Den grundläggande idén är att maskiner och människor som är sysslolösa utgör 

ett slöseri. Det är därför viktigt att säkerställa att både människor och maskiner hela tiden 

har något att göra. För att uppnå detta behövs alltid en buffert av arbetsuppgifter. Det är 

därför de flesta verksamheter är designade att ha köer, väntetider och väntrum. 

 

Även om det förstås ligger något i tanken om att den kapacitet som finns i en organisation 

också ska användas, utgör det stora problemet av att tänkandet handlar om maskiner. 

Maskiner kan tugga och gå i en viss optimal hastighet. Det handlar inte om att alltid uppnå 

högsta hastighet, utan en optimal hastighet som åstadkommer så mycket som möjligt men 

med få fel och skador. Ett begrepp som används är takttid. Men vi människor är inga 

maskiner. Vi har ingen optimal takttid eftersom vi har bra och dåliga dagar. Vi blir sjuka och 

vi blir trötta. Vi kan ha privata problem eller bara bli irriterade på småsaker. 

 

En hög resurseffektivitet, det vill säga att mycket görs, betyder inte automatiskt att systemet 

som sådant är effektivt. 

 

Flödeseffektivitet är ett inte lika känt begrepp som till sin natur nästan är motsatsen till 

resurseffektivitet. När resurseffektivitet kräver köer och väntetider är den grundläggande 

idén med flödeseffektivitet att köer och väntetider skapar ineffektivitet. Köer och väntetider 

bör inte finnas. Detta åstadkoms genom att se till att flödet av arbetsuppgifter sker så 

smidigt som möjligt. Det ska vara så få arbetsuppgifter samtidigt i flödet som möjligt. 

Flödeseffektivitet mäts genom att sätta effektiv tid (tiden det tar att faktiskt utföra 
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arbetsuppgiften) i relation till total tid som arbetsuppgiften befinner sig i flödet. Köer och 

väntetider utgör tid då inget görs och sänker därför flödeseffektiviteten. 

 

Resonemanget bakom detta antagande bygger på att det inte handlar om varor på ett 

löpande band som hanteras av maskiner, utan om människor som arbetar med människor.  

 

Människor som står i kö tenderar att bli otåliga och frågar ofta ”när blir det min tur?” eller 

”när är mitt ärende klart?”. De hör av sig till organisationen vilket skapar arbete för 

organisationen. De som ska utföra själva arbetsuppgiften hinner inte med lika mycket när de 

samtidigt ska svara på frågor om själva arbetsuppgiftens utförande. Detta leder i sin tur till 

ytterligare en källa för ineffektivitet. När arbetsuppgifter på detta sätt tar längre tid behövs 

fler överlämningar mellan olika medarbetare och/eller flera olika start och stopp vilket 

kräver tid för att på nytt sätta sig in i en fråga. 

 

Flödeseffektivitet är ett begrepp och synsätt som passar väl in i ett komplext system 

eftersom utgångspunkten är att det handlar om människor och inte maskiner. Men här finns 

också svagheten med flödeseffektivitet. För att kunna uppnå hög flödeseffektivitet behöver 

organisationen kunna möta den variation som kunderna tillför. Det kan komma många 

arbetsuppgifter under en vecka och få under en annan. För att flödeseffektiviteten ska vara 

hög måste organisationen kunna skala upp och ner väldigt snabbt för att möta variationer i 

efterfrågan. Att hela tiden gasa och bromsa tröttar ut oss människor och kan till exempel 

göra det svårt att planera sådant som semester och utbildning. Vi människor kan inte jobba i 

en konstant takt, men inte heller sträcka oss för långt åt ena eller andra hållet heller. Vi är ju 

bara människor. 

 

I de flesta verksamheter är det därför orealistiskt att hela tiden ha en hög flödeseffektivitet. 

Ofta behövs en balans mellan flödeseffektivitet och resurseffektivitet. Ju stabilare 

verksamhet desto viktigare blir resurseffektiviteten och ju större variation desto viktigare blir 

flödeseffektiviteten. Båda begreppen har alltså sin plats, inget av dem kan användas ensamt. 

 

Inre effektivitet är ett underligt begrepp eftersom det egentligen inte säger något om 

effektiviteten utan endast är ett annat namn för produktivitet. Det handlar om 

organisationens egen, inre, förmåga att göra det den ska frikopplat från de yttre målen 

(alltså effekter utanför organisationen). Det handlar oftast om att göra mer snabbare eller 

billigare, vilket också är definitionen av produktivitet. Om det är rätt sak att göra tas ingen 

hänsyn till. Oftast tas också kvaliteten för given och som något konstant (vilket det inte är i 

komplexa system). Om man tar hänsyn till kvaliteten kan begreppet inre effektivitet dock 

sägas utgöra något lite mera än produktivitet. 

 

Men det har inte så stor betydelse eftersom begreppet bygger på ett stort tankefel. Det om 

att organisationen kan ses som en isolerad maskin, eller isolerat system, och att dess inre 
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förehavanden därför kan skiljas från de yttre. Det går inte i komplexa system. Sjukvård, 

undervisning eller beskattning går inte att separera från patienten, eleven eller 

skattebetalaren. I all tjänsteutövning är kunden, eller dem man är till för, alltid en del av 

sammanhanget och värdeskapandet. Det går inte att skilja det inre från det yttre. Det finns 

bara ett system. 

 

Yttre effektivitet handlar om den effekt som uppnås i samhället utanför den egna 

organisationen. Vilket egentligen all effektivitet handlar om (annars handlar det om 

produktivitet, se ovan om inre effektivitet). Att lägga till epitetet ”yttre” tillför egentligen 

inget och får därför ses som ett sätt att vilseleda. För om man pratar om yttre effektivitet blir 

det legitimt att prata om inre effektivitet och därmed få det att låta som om man menar 

effektivitet när man egentligen menar produktivitet.  

 

Kostnadseffektivitet är ett begrepp som används ofta, men vars innebörd är oklar. Det kan 

betyda samma sak som endast effektivitet, alltså att kostnader (resursanvändning) sätts i 

relation till måluppfyllelsen. Det kan också mer specifikt innebära att mäta de direkta 

kostnaderna för det som görs eller uppnås och hamnar då nära produktivitet. Ett problem är 

nämligen att avgöra vilka kostnader som ska beaktas. Ska till exempel både direkta och 

indirekta kostnader ingå i beräkningen? Ska kostnaden för en operation inkludera kostnader 

för HR, kommunikation, ledning, administration med mera? 

 

Att avgöra om något är kostnadseffektivt eller inte blir lätt en fråga om definitioner och om 

sätt att räkna. Det kan vara svårt att veta om systemet i sig är kostnadseffektivt, det beror 

bland annat på vilket tidsperspektiv man anlägger och vad man jämför med. Vad är 

alternativet?  

 

God ekonomisk hushållning är ett begrepp närbesläktat med begreppet 

kostnadseffektivitet, och lika oklart. Kommunallagen ställer krav på kommuner och regioner 

om att de ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta är svårt att mäta. 

Men pengar är lätta att räkna, och då hamnar fokus lätt på budgeten. Alla vet att billiga 

lösningar, eller att spara pengar genom att inte göra något alls, inte alltid betyder att man 

fått största möjliga nytta för pengarna. Att uppnå samhällsnytta för pengarna kräver att de 

spenderas och att de spenderas rätt.  

 

Svårigheterna med att bevisa att pengarna är väl använda leder i praktiken till att god 

ekonomisk hushållning betyder att organisationen bör ha ett ekonomiskt överskott.  

 

En utredning från 2021 föreslår att begreppet i stället ska vara endast god hushållning. 

Innebörden ska dock inte ändras, utan det handlar om att förvalta medel och tillgångar väl. 
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Sammantaget ger dessa olika perspektiv på effektivitet en ofullständig och delvis 

missvisande bild av vad effektivitet i komplexa system handlar om. Det finns en slagsida hos 

de olika begreppen mot att effektivitet handlar om att göra mer billigare. Det fångar inte 

innebörden av effektivitet tillräckligt väl. Det behövs ytterligare perspektiv. 

 

Tillbaka till Det Grundläggande Problemet 

Det är tydligt att en syn på effektivitet som utgår från varuproducerande verksamhet sett 

som något komplicerat (maskin eller fabrik) inte passar för en verklighet som handlar om 

tjänsteverksamhet i komplexitet. 

 

Effektivitetsbegreppen ovan har en slagsida mot det som organisationen gör. Effektivitet 

kopplas gärna till att göra mer och till de aktiviteter som organisationen utför. Men att 

frikoppla det som görs från det som ska uppnås är ett stort misstag. För som systemtänkaren 

Russell Ackoff noterade ”Att göra fel saker bättre, innebär att man blir sämre”. 

 

Detta betyder att varje relevant resonemang om effektivitet måste utgå från syftet med den 

verksamhet som bedrivs. Annars hamnar man lätt i fällan som bäst beskrivs på följande sätt: 

”Operationen lyckades men patienten dog”. 

 

En organisations nytta, och därmed existensberättigande, kan endast bedömas i relation till 

syftet med verksamheten som bedrivs. Det intressanta är inte vad organisationen har gjort 

utan om patienterna har blivit friskare, om eleverna lärt sig mer eller mer allmänt om 

medborgare och företag kan göra det de vill på ett smidigt, tryggt och lagligt sätt. 

 

Den starka betoningen på det som görs och att få fabriken mer produktiv leder också till 

missvisande och snäva perspektiv på kostnader. Eftersom effektivitet handlar om att sätta 

det som ska uppnås i relation till kostnader behövs en god förståelse av vad kostnaderna 

består av och var de uppstår. Med det traditionella synsättet handlar det om att mäta 

kostnader för det som görs, alltså kostnaderna i fabriken. Det betyder att kostnaden för att 

hantera ett benbrott är viktig, och den bör vara så låg som möjligt. Det som behöver göras 

ska göras så billigt som möjligt (till rätt kvalitet). Det som glöms bort i detta sammanhang är 

kostnader som inte uppkommer. Det bästa för patienten och sjukvården är att benbrottet 

inte uppstår. En mindre kostnad för att sanda trottoarerna hade kanske medfört att flera 

benbrott inte inträffat. På samma sätt kan en minimal kostnad för att installera 

brandvarnare medföra att tragiska och dyra händelser inte inträffar. Negativa saker som inte 

händer är kostnadsbesparande och mycket effektivt. 

 

Men, och här finns återigen kopplingen till Det Grundläggande Problemet, system som är 

optimerade för att producera saker snabbt och billigt kan inte se och mäta kostnader som 

inte uppstår. I fabriken är kostnader alltid knutna till produkten. Att produkten har ett värde 

tas för givet och ifrågasätts därför inte.  
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I komplex tjänsteverksamhet, som offentlig sektor, finns de stora effektivitetsvinsterna inte i 

att göra mer snabbare och billigare, utan i att se till att sakerna överhuvudtaget inte behöver 

göras. 

 

Det behövs ett perspektivskifte från organisationseffektivitet till systemeffektivitet. 

 

Från organisationseffektivitet till systemeffektivitet 

Organisationseffektivitet handlar om den klassiska synen på effektivitet där det är fokus på 

vad organisationen gör och vad detta leder till. Följande bild illustrerar typisk 

organisationseffektivitet.

 
 

Med den klassiska synen på effektivitet finns ett antagande om att organisationen styr över 

och äger sina egna effekter. Det anses till och med viktigt att kunna bevisa att de uppnådda 

effekterna verkligen berodde på organisationens åtgärder och inte på något annat. Det är 

organisationens effekter och den ska berömmas eller klandras beroende på hur effekterna 

utvecklas. 

 

Detta synsätt är anmärkningsvärt på många sätt. För det första finns inte kundens agerande 

med i bedömningen, utan allt ska helst gå att hänföra till organisationen. Men när det 

handlar om tjänster som till exempel utbildning eller sjukvård är det alltid så att det är 

eleven som lär sig och patienten som blir frisk. Tjänster kännetecknas av att kunden i högsta 

grad är en medskapare av värdet. Därmed är det i slutändan kunden som skapar effekterna, 

men bland annat med hjälp av de förutsättningar som organisationen bidragit med. 

 

För det andra görs ett antagande om att det inte finns några andra aktörer än den egna 

organisationen som påverkar effekterna. Man bortser ifrån att elevens lärande också 

påverkas av föräldrar och många andra samt att patientens tillfrisknande påverkas av både 

anhöriga och många andra. I komplex tjänsteutövning som kännetecknar offentlig sektor är 

det alltid många aktörer inblandade, både privata och offentliga. Kriminaliteten påverkas 

inte endast av vad polisen gör. Även lagstiftare, skola, föräldrar och många andra påverkar.  
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Den verksamhet en organisation inom offentlig sektor har att hantera, oavsett om det 

handlar om utbildning, sjukvård eller beskattning är alltid större än den egna organisationen. 

Det system som verksamhetsområdet utgör är större än det system som den egna 

organisationen utgör. Av detta följer att de önskvärda effekterna alltid påverkas av en 

mängd faktorer som den egna organisationen inte själv kan styra över (men kanske påverka). 

 

Det är därför helt orimligt att tala om effektivitet endast kopplat till vad den egna 

organisationen råder över. Effektiviteten behöver kopplas till vad som händer i verkligheten 

och vad som faktiskt uppnås i form av önskvärda effekter (alltså syftet med verksamheten). 

 

Eftersom det finns en medvetenhet om att effekter påverkas av många olika faktorer vilket 

gör effekterna både svåra att mäta och att hänföra till en viss aktör har många valt att 

stanna vid den inre effektiviteten. Alltså att endast titta på vad organisationen gör, och inte 

vad den uppnår. Men att i ännu högre grad koppla bort sig från verkligheten, därför att 

verkligheten är svår att mäta, är förstås ännu mer orimligt. 

 

Av dessa skäl är det viktigt att titta på systemeffektiviteten, alltså hur väl de önskvärda 

effekterna (utifrån syftet med verksamheten) har uppnåtts i verkligheten och med förståelse 

för att orsakssambanden mellan åtgärd och effekt är komplexa. Följande bild illustrerar på 

ett förenklat sätt vad systemeffektivitet handlar om. 

 
 

Det är helt avgörande att inkludera kunden i bedömningen av effektivitet. Kunden gör och 

upplever saker beroende på vad vi i vår organisation gör och beroende på vad andra 

organisationer gör. Till exempel är det kunden som betalar rätt eller fel skatt och 

Skatteverket bidrar förstås till det, men det gör även redovisningskonsulter, banker och 

många andra. Det är viktigt att inse att kunden har egna resurser. Kunden har framför allt en 

unik kunskap om sin egen situation som är relevant vid både bedömningar sjukdomar och 

fastställande av skatt (och egentligen vid alla kontakter med den offentliga sektorn).  
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Kunden ska inte ses som en hjälplös mottagare av åtgärder eller som en konsument av 

tjänster. Kunden är alltid en medskapare och olika kunder kan medskapa olika mycket och 

på olika sätt. 

 

Kunden finns inte heller i ett vakuum utan tar intryck, och hjälp, av många olika aktörer. 

Aktörer kan påverka direkt (interagera med kunden) eller indirekt (interagera med någon 

annan som i sin tur interagerar med kunden). 

 

Effekterna påverkas alltså av vad vi i den egna organisationen gör, vad kunden gör och av 

vad andra aktörer gör. Men sedan finns ju alltid en omvärld där det ofta händer oväntade 

saker. Saker som kanske ingen kan rå över. Det inträffar konjunktursvängningar, pandemier 

eller krig. Sådant kommer också att påverka de önskvärda effekterna. 

 

Effekterna uppstår genom komplexa interaktioner mellan många olika faktorer. Det går inte i 

normalfallet att hänföra effekterna till en viss åtgärd utförd av en viss aktör. Detta handlar 

inte om brist på data eller bristfälliga mätmetoder. De komplexa orsakssambanden påverkar 

varandra varför det inte är fysiskt möjligt att isolera enstaka åtgärder eller effekter. 
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Om att mäta effektivitet 

 

 

Hur kan vi veta om vi gjort ett bra arbete? 

Ett skäl till att mätningar av effektivitet oftast handlar om aktiviteter eller närliggande 

effekter som är enklare att hänföra till organisationen är förstås att man väldigt gärna vill 

kunna bedöma organisationens arbete. Man vill veta, både organisationen själv och andra, 

om ett bra arbete har utförts. Detta är förståeligt. Men att mäta något som är enkelt att 

mäta och som går att hänföra till organisationen betyder inte i sig att man vet mer om hur 

duktig organisationen har varit. Effekterna i verkligheten fortsätter att vara komplexa även 

om vi låtsas som något annat. 

 

Det intressanta borde inte vara att försöka placera in organisationen på någon 

duktighetsskala, utan det intressanta borde vara att lära sig mer om de effekter som 

uppnåtts och på det sättet bli bättre på att uppnå dem. Om man hela tiden strävar efter att 

lära sig mer, och förändrar det man gör baserat utifrån detta, har man i någon mening blivit 

bättre. Sedan behöver man förstås försöka mäta de önskvärda effekterna på något sätt. Det 

går alltid att mäta något till viss del, även om man inte kan veta allt. 

 

Ett exempel kan belysa dessa komplexa samband och mätproblem. Eld är en komplex 

process som kan uppstå när värme, syre och brännbart material kombineras. När man når 

rätt nivåer börjar det brinna. Går det att hänföra elden (effekten) till en viss åtgärd? Alltså 

antingen värmen, syret eller det brännbara materialet. Nej, det går förstås inte. Alla tre delar 

behövs för att det ska bli en eld. Är det så att värmen inte är tillräcklig börjar det inte att 

brinna. Men en ökning av värmen med en grad kan göra så att det börjar brinna. Är det då 

den sista höjningen av värmen (utförd av värmeavdelningen) som orsakade effekten? Nej, 

såklart inte. De övriga delarna behövs också och delarna interagerar på ett komplext sätt. 

Det blir direkt felaktigt och missvisande att försöka sig på att säga att syret stod för 30 % av 

branden. Så funkar det inte. När delarna kombineras uppstår något annat än tre separata 

delar. Helheten är något annat än summan av delarna. 

 

Det går alltså inte att säga om värmeavdelningen eller syreavdelningen bidragit mest och 

varit duktigast. Däremot går det att se och mäta om det brinner. Effekten kan oftast mätas. 

Sedan går det att se om mer syre tillförs brinner det mer, men bara om mer brännbart 

material också tillförs i rätt takt. Effekterna av vad vi gör hos oss påverkas av vad andra gör. 

 

Vi behöver alltså lära oss att mäta förekomsten av eld och lära oss mer om hur vi skapar och 

underhåller den. Då blir vi effektiva, tillsammans med andra. Om vi försöker avgränsa oss 
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från omvärlden och blunda för vad andra gör och vad som händer runt omkring oss, kommer 

vi garanterat att bli mindre effektiva (sett till hur väl vi uppfyller vårt syfte). 

 

När orsakssambanden mellan vad vi gör och önskvärda effekter är oklara ska man inte tro att 

det handlar om att sluta mäta och att ge upp försök att beskriva vad man gjort och vad man 

uppnått. Poängen är att försöka mäta det som är viktigt, i stället för att göra det som går att 

mäta till något viktigt.  

 

Konsten att mäta det svårmätbara 

De önskvärda effekterna behöver mätas på något sätt, just därför att de är önskvärda. Att 

veta något om det man vill uppnå är förstås avgörande för att kunna uppnå det, och inte 

minst för att hålla fokus på just det och inget annat. 

 

Det kan vara svårt att mäta saker som hälsa eller kriminalitet. Men det går att kombinera 

data från olika källor för att ändå få någon form av uppfattning om hur det ser ut. Det man 

inte ska göra är att försöka hitta en enda indikator för ett effektmål. En ensam indikator kan 

sällan säga något om komplexa samband och riskerar endast att vilseleda genom att skapa 

en illusion av att det finns enkla sätt att mäta komplexitet. Det behövs en grupp av olika 

indikatorer, som dessutom bedöms i ett sammanhang. 

 

Det behövs olika typer av fakta om verkligheten, men för att förstå vad olika mätvärden 

egentligen säger behöver dessa tolkas av verksamhetskunniga personer som kan sätta 

mätningarna i sitt rätta sammanhang. 

 

För att till exempel försöka mäta något som ”hälsa” kan det dels behövs mätningar som visar 

människors egna upplevelser och dels mätningar av mer objektiv karaktär. Människor kan 

uppleva att de mår sämre fast de i någon medicinsk mening mår bättre, eller vice versa. 

 

Det kan därför vara en god idé att gruppera olika indikatorer i olika områden, alltså att ha en 

mängd indikatorer för område A (som till exempel upplevd hälsa) och en mängd indikatorer 

för område B (som till exempel mätningar som inte alls bygger på upplevelser) och gärna 

område C och D också. Varje område bör sedan bedömas var för sig, i förhållande till 

verkligheten och utifrån kunskap om verksamheten. Därefter kan resultatet för varje område 

läggas ihop till en samlad bedömning. 

 

En viktig insikt är att det inte går att mäta komplexa effekter utan att kunniga människor gör 

bedömningar. Bedömningar som alltid kommer att vara mer eller mindre subjektiva. Detta 

ska inte ses som ett problem utan endast något man ska vara medveten om och därför är 

det viktigt att hela tiden kritiskt granska både metoder och bedömningar. Mätetal utan 

bedömningar kan inte säga något om verkligheten utan blir endast en jämförelse mellan 
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siffror. För att siffrorna ska kunna ge kunskap och förståelse behöver de tolkas utifrån 

sammanhanget. Kunskap om sammanhanget är därför helt nödvändigt. 

 

Tillsammans kan olika indikatorer, grupperade i områden, och bedömda utifrån sitt 

sammanhang ge en (ofullständig) bild över verkligheten och över hur den förändras. Mått 

och bedömningar skapar tillsammans en berättelse över hur verksamheten utvecklats.  

 

Ambitionen bör vara att skapa en så verklighetstrogen och korrekt berättelse som möjligt 

samtidigt som man är medveten om att det finns mycket som man inte vet. Det finns både 

sådant som vi vet att vi inte vet och sådant som vi inte vet att vi inte vet. 
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Systemtänkande för ökad 

effektivitet 

 

 

Utgångspunkten är att förstå system 

Det är lätt hänt att diskussioner om effektivitet endast handlar om definitioner och 

mätproblem. Men sådant är förstås underordnat ambitionen att faktiskt bli mer effektiv. 

 

Tyvärr ser vi idag att många väljer mätbarhet över faktiskt effektivitet. Då blir det lätt att 

välja att bedriva en ineffektiv men mätbar verksamhet i stället för en effektiv men mer 

svårmätbar verksamhet. Starka krav på tydligt ansvarsutkrävande och krav från alla 

granskande aktörer på att man ska vara granskningsbar driver utvecklingen åt det hållet. Det 

är ett tydligt exempel på det klassiska valet mellan den breda och enkla vägen som leder fel 

och den smala och svåra vägen som leder rätt. 

 

Vi människor har en benägenhet att föredra kortsiktig ångestdämpning framför långsiktig 

problemlösning. Detta leder till att mänskliga system ofta har en tendens att motverka sitt 

eget syfte. Att förstå system och tänka i system handlar om att förstå att det är så vi 

människor fungerar och det är en realitet att ta hänsyn till. Då kan vi också påverka vårt eget 

beteende. Lösningen ligger inte i att tala om hur vi människor borde agera. Det vet vi redan, 

men vi gör det ändå inte. Vi behöver utgå från hur vi faktiskt agerar, och när vi insett att vi 

inte är några logiska maskiner kan vi börja arbeta med oss själva. 

 

När vi förstår mer om hur mänskliga system fungerar kan vi också skapa bättre 

förutsättningar för systemen att fungera väl. 

 

Utgångspunkten är att förstå vad ett komplext system bestående av människor faktiskt är för 

något. Ett system med människor kan vara en organisation, men det kan också vara hela 

samhället. Även familjen är ett system, eller till exempel ett kompisgäng. I samtliga dessa 

exempel handlar det om aktörer som samverkar utifrån någon gemensam grund eller syfte. 

 

En enkel, men betydelsefull, definition av ett system lyder: ”Delar som samverkar mot ett 

gemensamt syfte”. Alla tre ingredienser (delar, samverkan och gemensamt syfte) måste finns 

på plats samtidigt för att det ska kunna existera ett system.  

 

Nyckeln till att bedriva en effektiv verksamhet ligger i att verkligen förstå och bottna i denna 

definition eller förståelse av vad ett system är. Definitionen är bedrägligt enkel. Bara för att 
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du lärt dig definitionen utantill betyder inte det att du förstått den. Vi uppmuntrar läsaren till 

att verkligen fundera över definitionen och vad den innebär. 

 

Syftet med syftet 

Många problem i organisationer och verksamheter beror på att de olika delarna i praktiken 

arbetar mot olika syften. Bara för att det finns ett gemensamt och uttalat syfte beslutat i 

något styrdokument betyder inte det att delarna arbetar mot det syftet. Det finns alltid 

många konkurrerande syften. 

 

Att kunna få alla i en organisation att helhjärtat endast arbeta mot ett och samma syfte är 

inte möjligt. Vi är trots allt bara människor. Vi kommer alltid att ta hänsyn till egna syften 

som bekvämlighet, karriärmöjligheter, status, sociala relationer och mycket annat. Men vi 

kan trots detta bli mycket bättre på att samordna oss mot ett gemensamt syfte. 

 

Det är mycket stimulerande och motiverande att arbeta mot ett syfte som har koppling till 

samhällsnytta och människors välbefinnande. Vi vill ju alla bidra till ett väl fungerande 

samhälle där människor mår bra och känner sig trygga. På grund av detta behöver det inte 

vara särskilt svårt att få många olika människor att dra åt samma håll. 

 

Men vi har en tendens att göra det onödigt svårt för oss genom att den styrning vi har valt 

fokuserar på prestationer hos enskilda delar (individer och/eller avdelningar). Vi mäter och 

bedömer delarna baserat på ett felaktigt antagande om att helheten automatiskt blir bra om 

varje del presterar bra (det blir den inte). 

 

Eftersom det är svårt, eller nästan omöjligt, att mäta effekter av enskilda delars arbete 

hamnar fokus på pinnar och pengar. Den som gjort mest och hållit budget ses som duktig. 

 

Väldigt få människor motiveras av att få bra statistik på papperet i form av pinnar och 

pengar. Då blir andra mål som karriär och bekvämlighet viktigare. Man försöker helt enkelt 

uppfylla pinnmålen men söker självförverkligande och trygghet på andra sätt. Även detta 

bidrar till att organisationen som system tenderar att (oavsiktligt) motverka sitt eget syfte. 

 

Syftet med syftet är helt enkelt att få organisationen och systemet att gå åt ett gemensamt 

håll och att underlätta samarbete. Samarbete fungerar väl när de olika parterna har 

gemensamma intressen. 

 

Delar som samarbetar skapar värde 

En samling delar utgör inget system. Tegelstenar som staplas kan bli en mur, men de 

interagerar inte och utgör därför inget system. Ett komplext system är inte summan av 

delarna, utan något annat. En levande varelse som en människa eller ett djur är inte endast 

en samling kroppsdelar och organ. Hjärtat är beroende hjärnan och vice versa. Det är ett 
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komplext system med många och komplexa beroenden. För att helheten ska fungera krävs 

inte endast fungerande delar, det krävs också att delarna fungerar tillsammans. Om man 

försöker ta isär en levande organism i olika delar upphör det att vara en levande organism 

och därmed upphör det att vara ett system. 

 

På samma sätt kan inte ett myrsamhälle förstås som en samling myror. Det kan endast 

förstås som en helhet där interaktionerna mellan myrorna och med omgivningen skapar ett 

samhälle och därmed ett system. 

 

Av detta skäl är det direkt kontraproduktivt att försöka se en organisation som en samling 

olika delar där målet är att optimera varje del. Det kommer inte att fungera. 

 

Det som är avgörande för systemets framgång är hur de olika delarna interagerar med 

varandra och med sin omgivning. 

 

Den västerländska traditionen med ett reduktionistiskt och mekanistiskt synsätt fungerar 

inte för komplexa system. Den traditionella synen går ut på att det kan vara svårt att förstå 

hur urverket fungerar men att det är lättare att förstå, och optimera, varje kugghjul eller 

kugge. Att vi pratar om människor i organisationer som kuggar i ett stort maskineri är 

avslöjande och visar våra tankemodeller. 

 

Som en följd av detta vill vi gärna renodla och specialisera. Vi vill dra upp gränser mellan 

delarna och göra varje del så hanterbar (=styrbar) som möjligt. 

 

Av detta skäl är det till exempel vanligt att separera kundtjänst från den operativa 

verksamheten vilket gör det svårt för kundtjänst att svara på många frågor och det skapar 

också interna spänningar mellan ”service” och ”verksamhet”. På samma sätt är IT isolerat 

från ”verksamheten”. 

 

Ett annat uttryck denna strävan att dra isär delarna kan ta är att separera 

kommunikationsfrågor och personalfrågor från chefsrollen. Chefen får ett färdigt 

presentationsmaterial från kommunikationsavdelningen och ska berätta om något hen inte 

varit särskilt involverad i. Uppstår konflikter på arbetsplatsen ska chefen kontakta HR-

avdelningen (förmodligen via en intern beställningstjänst som gör kontakten helt opersonlig) 

för att få hjälp av en expert som varken känner chefen, medarbetarna eller verksamheten.  

 

Även om chefer, och andra, kan behöva professionell hjälp av både kommunikatörer och HR-

personer behöver det också finnas en insikt om att ett chefskap framför allt handlar om 

kommunikation och mänskliga relationer. Det är anmärkningsvärt att personalavdelningar 

heter HR i betydelsen Human Resources vilket också visar att man ser människor som 

resurser (på samma sätt som råvaror). Human Relations hade varit bättre. 
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När delarna hamnar i fokus, snarare än hur delarna fungerar tillsammans, uppstår också idén 

om att delarna kan, och bör, standardiseras. Alla medarbetare ses som utbytbara enheter 

och alla problem går att lösa med standardiserade lösningar. När delarna betraktas som just 

separata delar sker en dekontextualisering. 

 

Det antas därför, till exempel, att en chef som varit framgångsrik i en organisation 

automatiskt också kommer vara det i en annan organisation. Det antas att standardiserade 

modeller och verktyg (som till exempel Lean, SAFe eller något annat) kan fungera bara den 

specificerade mallen följs till punkt och pricka. 

 

Det man missar är att i ett komplext system betyder sammanhanget och kontexten allt.  

 

Hur de olika delarna interagerar med varandra är helt avgörande och det beror i sin tur på 

historia, kultur, omgivning och mycket annat. Precis som att alla människor är unika individer 

med speciella egenheter, trots samma konstruktion och uppbyggnad, är alla organisationer 

unika utifrån sin historia och sitt sammanhang (trots liknande strukturer). Det som fungerar 

på ett ställe vid en viss tid fungerar inte självklart lika bra på ett annat ställe eller vid en 

annan tid. 

 

För att ett system ska vara effektivt (uppfylla sitt syfte) behöver delarna kunna samarbeta 

och dela information samt kunna interagera med sin omgivning. 

 

Att samarbeta är en funktion hos systemet – inte en separat aktivitet 

Många organisationer har förstås insett vikten av att det finns väl fungerande samarbeten, 

både internt och med externa parter. 

 

Med den felaktiga logik som normalt tillämpas, att dela upp och hålla isär, ses samverkan 

som en egen aktivitet som ska målsättas och följas upp separat. Samverkansforum av olika 

slag inrättas som sedan ska underhållas med agendor, möten och dokumentation. Stolt kan 

man sedan berätta i sina årsredovisningar om antal samverkansforum man deltar i och antal 

möten. Även om sådan samverkan förstås kan bidra med nytta blir det samverkan för sin 

egen skull. 

 

När samverkan blir egna aktiviteter är det ett tydligt exempel på när det komplexa försöker 

hanteras med hjälp av något komplicerat. Det kommer inte att fungera. Själva 

samverkansaktiviteterna kostar tid och pengar och gör systemet trögare och mer ineffektivt.  

 

I stället för att underlätta interaktionerna mellan de befintliga delarna i systemet (vilket är 

avsikten) har man skapat nya delar (nya organisatoriska enheter) som ska interagera med de 
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befintliga delarna. Komplexiteten har då ökat utan att man ökat systemets förmåga att 

uppfylla sitt syfte. 

 

Samarbete ska inte ses som separata aktiviteter utan som något integrerat med den uppgift 

man har (oavsett vad det är). Alla i en organisation behöver samarbeta eller samverka med 

andra. Samarbete ska ses som något som uppstår. Det uppstår när människor arbetar mot 

ett gemensamt syfte och de ser behoven av, och möjligheterna med, att samarbeta. För att 

få samarbetet att fungera väl krävs först och främst att det är både tillåtet och påbjudet för 

människor att prata med varandra och samarbeta över organisatoriska gränser (utan att 

behöva tillstånd från chefen). Det ska vara tillåtet, och påbjudet, att skapa egna tillfälliga 

arbetsgrupper för att lösa olika problem. För att detta ska fungera krävs också praktiska 

möjligheter att samarbeta, både i form av teknik och information. Man behöver känna till 

vad de olika delarna gör och man behöver kontaktmöjligheter. 

 

Sedan behöver det inte vara fel med formella samverkansforum. Men man bör då tillämpa 

principen som stadsplanerare ofta väljer. Innan man anlägger stigar, ser man var människor 

börjar gå någonstans. Sedan kan man asfaltera stigarna och göra dem formella. 

 

Att skapa effektiva system handlar alltså mindre om att skapa formella 

samverkansaktiviteter och mer om att undanröja hinder för människor och avdelningar att 

hitta och utforma sina egna samarbeten. Samarbete är arbetet. Men helt avgörande för att 

det ska fungera är att man arbetar mot ett gemensamt syfte. 

 

Den gyllene regeln för ökad systemeffektivitet 

För att förstå system, och därmed hur systemet kan bli mer effektivt, handlar om att 

omfamna definitionen av system: ”Delar som samverkar mot ett gemensamt syfte”. Och 

därmed om att inse att det handlar om en helhet. 

 

Med New Public Management har följt en ökande organisationsegoism eftersom 

organisationens prestationer och gränser ansetts viktiga. Varumärkesbyggande och PR-

kampanjer har då blivit normalt inom offentlig sektor. Vi, oss och vårt har hamnat i centrum. 

Det leder till ett inåtblickande och förstärker ytterligare besattheten av att optimera delarna. 

Men ju mer man tänker på sig själv och delarna, desto sämre kommer systemet att fungera.  

 

De olika delarna kommer i praktiken att arbeta mot olika syften och samarbete över 

organisatoriska gränser försvåras. Systemet kommer att motverka sitt eget syfte och därmed 

blir det synnerligen ineffektivt. 

 

Vi har därför formulerat den gyllene regeln för systemeffektivitet på följande sätt: 
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Har du fokus på att bli bäst, vackrast och billigast kommer konsekvensen att bli en ineffektiv 

verksamhet. Har du fokus på att göra nytta utifrån syftet kommer konsekvensen bli att 

verksamheten blir effektiv och uppskattad. 

 

Den för många svårsmälta slutsatsen av detta är att effektivitet inte kan styras fram. 

Effektivitet kan endast odlas fram genom att skapa goda förutsättningar för systemet. 
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Om Effektiv styrning 
 

Effektiv styrning är en plattform för kurser, seminarier, stöd och nätverkande för lärande om 

styrning som utgår från en systemsyn. Vi är ett nätverk av seniora konsulter som har en bred 

och djup erfarenhet av offentlig sektor. Vi är väl förankrade i praktiken och samtidigt pålästa 

om forskningen. 

 

Vill du veta mer om effektivitet och systemtänkande är du välkommen att kontakta oss. 

 

Vill du ha hjälp med att göra din organisation ännu mer effektiv, är du välkommen att 

kontakta oss. 

 

 

www.effektivstyrning.se 
 

 

Gå gärna in på vår webbplats också för att botanisera bland våra många artiklar och våra 

boktips. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och vår kunskap. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.effektivstyrning.se/
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