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Var är lösningen? 

Om vårt febrila sökande efter de exakta svaren och varför det är fruktlöst 

 

En osäker och komplex värld gör att vi gärna söker efter tryggheten, den enkla vägen där allt är tydligt 

och klart. Vi letar efter Lösningen. När den vägrar infinna sig blir vi ännu mer otrygga och letar febrilt 

vidare efter svaren, med ökad ångest som resultat. Men ta det lugnt – det finns ingen lösning. Inte ens 

systemsyn är en Lösning. Men det är ett sätt att tänka som gör det lättare och förstå och hantera det 

osäkra. 

 

Att gå från klarhet till klarhet –  den enkla och tydliga vägen 

Oavsett om vi vill utveckla något nytt eller om vi vill planera den löpande verksamheten så önskar vi 

finna den enkla och tydliga vägen. Vi vill förstå och ha en tydligt utstakad väg från början och sedan gå 

från klarhet till klarhet, utan förvirring och osäkerhet. Då kan vi känna oss trygga och uppföljning av 

hur långt vi har kommit är enkelt och kan ge oss bekräftelse på att vi är på rätt väg. 

Detta är inget konstigt, utan helt mänskligt och naturligt. I valet mellan osäkerhet och säkerhet, väljer 

vi säkerhet. I valet mellan otrygghet och trygghet, väljer vi trygghet. Det vore ju nästan dumt att göra 

något annat. 

Men att välja säkerhet och trygghet framför osäkerhet och otrygghet förutsätter att det är möjligt att 

göra så. Möjligt fysiskt och praktiskt. Vi vill att det ska vara möjligt, men hur ofta är det möjligt? 

Om vi utvecklar ett nytt IT-system som är snarlikt det gamla kan vi känns oss hyfsat säkra och trygga 

eftersom det mesta, om än inte allt, är relativt välbekant. Men om vi ska utveckla ett nytt IT-system 

som bygger på en helt annan verksamhetsmodell och helt andra arbetssätt finns ofrånkomligen en 

mycket större grad av osäkerhet och otrygghet. 

En verksamhetsplanering och en budgetering som görs mer än ett år i förväg kan kännas hyfsat säker 

och trygg om det kommande året i stort sett blir som det innevarande. Men hur vet vi det? Om 

verkligheten sedan visar sig bli annorlunda vänder vi oss lätt mot planeringsprocessen och menar att 

det var något fel på planen. Nästa gång ska vi lära oss av misstagen och göra en bättre plan. Men kan 

vi planera bort den osäkerhet som finns i framtiden? 

Idag är det också väldigt populärt bland organisationer att ägna sig åt innovation. Det talas om 

innovationsprocesser och systematiskt innovationsarbete. Men innovationer handlar per definition 

om något nytt. Innovationer kan vara disruptiva (och leda till kreativ förstörelse). Hur kan man ta 

hänsyn till detta i ett systematiskt steg-för-steg-arbete?  

Den fullt mänskliga och naturliga strävan efter säkerhet och trygghet leder oss bort från nyutveckling, 

den leder oss bort från att vara beredda på det oväntade och den leder oss bort från verklig innovation. 



Tankar om styrning – juni 2022, Lennart Wittberg 

 
2 

Vi kan inte ändra på den mänskliga naturen, men vi kan bli bättre på att förstå oss själva och därmed 

också bättre på att agera i en föränderlig omvärld. Det handlar om ett ständigt sökande och om ett 

ständigt lärande – inte om att hitta den perfekta lösningen. 

 

Våra behov och krav på oss själva 

När vi inom Effektiv styrning möter olika aktörer inom offentlig sektor är det inte ovanligt att man 

frågar efter Lösningen. Många vill veta exakt hur de ska göra för att allt ska fungera. Man vill ha Svaren 

för att kunna känna sig trygg. Helt naturligt och inget konstigt. 

På liknande sätt kan det ofta i upphandlingsunderlag finnas krav på att anbudsgivaren exakt 

specificerar den tänkta lösningen, gärna genom att också rabbla upp en mängd metoder och verktyg. 

Det får inte finnas någon osäkerhet i vad som ska göras. Trots att problemen som ska hanteras ofta är 

otydliga vill man ha en tydlig lösning. Men även detta är naturligt och inget konstigt. 

Men organisationer vänder sig inte bara utåt för att få hjälp med att hitta Lösningen. Man har även 

stora krav på sig själva. Ofta finns det olika styrande dokument som uttrycker något i stil med ”Vi är 

lösningsorienterade och behovsdrivna och hittar alltid den mest effektiva lösningen” eller ”Vi fattar 

beslut utifrån fakta och sätter kundnytta främst”. Eller varför inte ”Vi är förändringsbenägna och kan 

snabbt och prestigelöst anpassa oss efter nya förutsättningar”. Sedan när detta inte verkar fungera blir 

man lätt desillusionerad och besviken och börjar leta efter knepet, metoden, verktyget och den 

Magiska Lösningen. Det är naturligt och inget konstigt att vi söker efter säkerhet och trygghet. 

Organisationer består av människor. Vi människor är komplexa och kan vilja en mängd olika saker 

samtidigt. Självklart vill jag att det ska bli bra för mina kunder, men samtidigt vill jag ha det rimligt 

bekvämt och känna mig trygg med det jag gör. Jag kan se att många saker görs på bristfälliga sätt, men 

jag upplever inte att jag har möjlighet att ändra på det. I varje fall inte utan allvarliga konflikter som 

kostar energi och som kan leda till att både relationer och karriär slås i spillror. 

Våra mänskliga egenskaper ses lätt som problemen och därmed blir det lätt att se bristerna som att 

”det är något fel på människorna i vår organisation”. Då krävs det en mängd människoförbättrande 

åtgärder. Vi behöver alla skärpa till oss, vi måste bli bättre! 

Den traditionella lösningen på detta i vårt samhälle, som präglas av den moderna rationalitetens ideal, 

innebär att tala om för oss själva och andra vad vi borde göra. Vi borde vara mer rationella, vi borde 

bli bättre på att planera, vi borde arbeta mer systematiskt, vi borde kunna förutse mer och vi borde 

kunna samverka bättre.  

Alla ”borden” kan vi uttrycka i 38 vägledande principer, 171 obligatoriska rutiner, 14 olika metoder och 

verktyg samt förstås lagstiftning och uppdrag. För att göra detta tydligt och enkelt för alla ritar vi upp 

en bild med fyrkanter och pilar som visar hur allt hänger ihop. Hur svårt kan det vara? 

Väldigt svårt faktiskt. Våra hjärnor förlitar sig mycket på enkla tumregler och vårt beslutsfattande 

handlar mycket om vad som känns bäst.1 

Detta leder till att alla borden som vi uttryckt i rigida strukturer, i syfte att skapa säkerhet och trygghet, 

gör oss ännu mer osäkra och otrygga. Jag har ju inte full koll på alla strukturer, rutiner och styrsignaler 

 
1 Daniel Kahnemans bok ”Tänka snabbt och långsamt” förklarar detta ingående. 
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(ingen har det) vilket lätt skapar ångest. Ångesten leder i sin tur till att vi gärna vill ha ännu mer säkerhet 

och trygghet och söker därför ännu mer efter Lösningen. 

 

Ta det lugnt –  det finns ingen Lösning 

Det är jakten på Lösningen och sökandet efter den totala tryggheten som gör oss otrygga. Det kan 

verka motsägelsefullt, men det är när vi inser att Lösningen inte finns som vi kan slappna av och låta 

axlarna sjunka. När vi har accepterat att det komplexa är komplext och att det osäkra är osäkert blir 

allt mycket lättare. Då kan vi förhålla oss till verkligheten (så mycket vi nu förmår) och göra det vi kan 

göra, i stället för att ge oss själva ångest genom att hela tiden försöka göra det som vi inte kan göra. 

Som människor behöver vi lära oss att vi är människor och inga maskiner. Idealet är inte heller att vi 

borde bli som maskiner. Maskiner är bra på vissa saker, människor är bra på andra saker. En dator kan 

man ge en instruktion och sedan gör den precis det som var tänkt. Vi människor fungerar inte riktigt 

så, men det betyder inte att vi är sämre. Vi har en förmåga att anpassa oss som maskiner (ännu så 

länge) är sämre på. Tillsammans kan människa och maskin åstadkomma mycket. 

Organisationer handlar om människor. Det handlar om människor som arbetar tillsammans för att 

uppnå något. Samarbete handlar om relationer och att det finns överlappande intressen. Samarbete 

handlar om interaktion mellan människor och inte i första hand om agendor, strukturer och forum. 

Det talas idag mycket om vikten av effektiva möten. Det ska vara tydliga agendor och tydliga 

beslutspunkter som klaras av utan onödigt tjafs. Men det mesta som händer på ett möte finns aldrig 

med i en agenda. Möten mellan människor handlar till exempel mycket om att bekräfta, eller att skapa, 

relationer. Det handlar om maktspel och om att hitta den informella hackordningen. Det handlar om 

att visa upp fasader och om att dölja brister. Det handlar om att vara människa. 

Viss struktur och formalia kan förvisso behövas, men det är inte sådant som skapar effektiva möten. 

Effektiva möten skapas genom goda relationer och då krävs det tid samt ansträngning för att bygga 

dessa relationer. Informella kontakter är ofta mer effektiva än formella kontakter. Det finns en vida 

spridd missuppfattning, eller illusion, om att beslut fattas under formella möten. Under möten kan 

beslut formaliseras och legitimeras, vilket är nödvändigt, men i praktiken är de ofta fattade innan. 

Beslut fattas genom mänsklig interaktion och interaktionen sker på många olika sätt och på många 

olika plan samtidigt. Vi människor är komplexa och känslostyrda varelser. 

Goda relationer är svåra att skapa utan att det finns överlappande och gemensamma intressen. Dessa 

måste hittas eller skapas för att samarbete ska kunna fungera. Människor som vill samma sak, och som 

litar på varandra, kan åstadkomma väldigt mycket.  

Det är dock vanligt att vi människor missuppfattar vilka de gemensamma intressena är. Det kan finnas 

ett uttalat syfte, men alla inblandade kan göra helt olika tolkningar av vad det innebär. Jag tror lätt att 

min bild av syftet delas av andra. När jag märker att så inte är fallet, blir jag lätt irriterad och tänker att 

dessa andra människor inte vill göra ett bra arbete (det är något fel på dem). De tänker förmodligen 

likadant om mig och sedan kör vi fast i samarbetet.  

Det är naturligt att vi människor har olika bilder av verkligheten och det är naturligt att vi inte har helt 

överlappande intressen. Vi arbetar mot många olika syften samtidigt. Jag vill gynna organisationen och 

min karriär samtidigt, eller jag vill kanske bara göra tillräckligt för att sedan sluta för dagen och kunna 

ägna mig åt andra saker.  
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För att kunna samarbeta behöver vi människor överlappande intressen, inte identiska intressen. 

Möten är ett sätt att förhandla om och synliggöra hur våra intressen och syften sammanfaller. Möten 

och interaktioner är alltså nödvändiga för att hitta det gemensamma syftet och det gemensamma 

syftet är nödvändigt för att vi ska kunna samarbeta. 

 

Systemsyn –  ett sätt att tänka men ingen metod och ingen lösning  

Det finns en uppsjö av metoder och modeller som utlovar att allt kommer att fungera bara man följer 

receptet och de föreskrivna stegen till punkt och pricka. Ett eventuellt misslyckande kan bara bero på 

att du inte följt metoden och modellen tillräckligt väl. 

Men det finns inget hemligt recept. Det finns ingen magisk kunskap i metoder och verktyg. De kan 

ibland ge ett visst stöd men kan inte ersätta kunskap och kritiskt tänkande. 

Systemsyn är ingen metod och utlovar inga garanterade resultat. Systemsyn är ett sätt att tänka, ett 

sätt att förhålla sig till världen på. Systemsyn, som utgår från att världen är komplex och att 

organisationer är komplexa adaptiva system, utgör ett sätt att försöka förstå verkligheten bättre (det 

går inte att förstå allt) och att därigenom kunna förhålla sig till den på ett bättre sätt. 

En enkel definition av system lyder ”delar som samverkar mot ett gemensamt syfte”. Människor som 

samverkar mot ett gemensamt syfte bildar ett system. Det kan vara en organisation eller något annat. 

För att förstå systemet behöver vi förstå delarna, men det räcker inte. En organisation är inte ett 

aggregat av en mängd människor. Ett system är inte summan av delarna. Samverkan eller 

interaktionen förändrar allt. Vi människor är känslostyrda och vi är sociala varelser. Detta betyder att 

vi anpassar oss efter vad andra gör och tycker. Vi reagerar på kroppsspråk och outtalade normer. Vi 

bryr oss om vår egen position i gruppen och om våra relationer till andra. Vi bryr oss både om oss själva 

och om andra samt om gruppen. Vi är komplexa. 

För att se och förstå systemet behöver vi alltså utgå från oss som människor och hur vi agerar 

tillsammans med andra människor. Vi behöver också se och förstå vilket eller vilka syften vi faktiskt 

strävar mot. De syften vi strävar mot kan vara något helt annat än de uttalade syftena. Vi behöver 

försöka se och förstå verkligheten, sådan den nu är. Samtidigt som vi också behöver förstå att vi aldrig 

kan greppa verklighetens fulla komplexitet. Vi kan förstå delar av den bättre eller sämre. 

Ökad förståelse leder till ökade möjligheter att förbättra systemet. 

 

Vi kan förbättra systemet genom kontinuerligt arbete  

Om vi zoomar ut och betraktar ett system, vilket som helst, utifrån de tre ingredienserna delar, 

samverkan och syfte, kan vi också se hur vi kan förbättra systemet. Det handlar om att förbättra 

helheten. 

En utgångspunkt bör vara att det inte är något fel på delarna (människorna). Vi människor är som vi är 

och i regel vill vi väl och försöker göra vårt bästa. Men vi kan förstås behöva lära oss saker och träna 

på olika färdigheter. Förutom sakkunskap inom sitt område kan det vara nyttigt att lära sig mer om 

komplexitet och om hur vi människor fungerar. Erfarenhet kan leda till båda sakerna. Dessutom kan 

det vara bra med både utbildning och bildning. Utbildning handlar om det mer formella och mätbara, 
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medan bildning handlar mer om konst, litteratur, musik och filosofi. Bildning har fördelen att det lär 

oss att se nya perspektiv och det lär oss att tänka. 

Förutom detta behöver vi se samverkan och interaktioner som högst naturliga mänskliga aktiviteter. 

Det är något vi ägnar oss åt hela tiden. Det handlar inte om att skapa samverkansprojekt eller andra 

separata samverkansaktiviteter där samverkan ses som något separat och som något annat än den 

uppgift man har att utföra. Samverkan och samarbete är en integrerad del av allt arbete i ett system.  

Vi människor är sociala varelser och bra på att samarbete, bara vi får möjligheten. Ofta är inte 

problemet att det saknas samverkansforum, utan problemet är att vi skapat hinder för samverkan. Vi 

ser organisatoriska gränser som hinder, vi ser hierarkiska strukturer som hinder och vi ser regelverk 

som hinder. När vi försöker hitta lösningarna i strukturerna blir dessa också upplevda hinder. När jag 

upptäcker att jag kan prata med vem jag vill blir allt mycket lättare. Samarbete blir ett sökande och ett 

prövande som hela tiden utvecklas. Vissa strukturer kan förstås behövas, men de måste vara 

underordnade den mänskliga interaktionen. 

Slutligen behöver vi bli bättre på att se och förstå våra olika syften. Det är inte lätt att se och förstå alla 

syften. Som nämnts ovan behöver vi interaktioner (diskussion) för att se och förstå olika syften och 

också för att hitta eller skapa gemensamma syften. När vi människor kan enas om ett gemensamt syfte 

är det en stor styrka. Men det kräver fortlöpande diskussioner och reflektioner eftersom verkligheten 

ändras och människor rör på sig. 

Allt detta är inte lätt. Men genom att vara mer ärliga mot oss själva och genom att acceptera 

verkligheten kan vi ändå tillåta oss att slappna av. Omöjliga krav skapar ångest, men en mer realistisk 

bild av verkligheten leder till lugn. 

 

 

 


