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Syftet avgör vad som är effektivt 

Hur kan vi veta om vi är effektiva om vi inte vet vad syftet är? 

 

Den 25 augusti 2022 ordnade Effektiv styrning ett seminarium om effektivitet med utgångspunkt i 

dokumentet ”Vår syn på effektivitet”. Effektiv styrning presenterade sin syn och sedan lämnade Elina 

Backlund Arab (ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland) och Andreaz 

Strömgren (Kommunchef i Timrå) sina synpunkter på detta. Deltagarna deltog också i diskussionen. 

Diskussionen kom mycket att kretsa kring syftet. Syftet med en verksamhet avgör vad som är effektivt. 

Det fanns en enighet kring detta som en utgångspunkt, med diskussionen visade också på att det kan 

vara nyttigt att problematisera detta påstående. Det kan ofta finnas flera konkurrerande syften och 

olika aktörer är kanske inte heller överens om vilka syften det finns. Hur kan då syftet hjälpa oss att bli 

mer effektiva?  

 

Offentlig sektor finns inte till för sin egen skull  

Den huvudsakliga tesen i Effektiv styrnings white paper ”Vår syn på effektivitet” är att vi behöver gå 

från organisationseffektivitet till systemeffektivitet. 

Organisationseffektivitet handlar om den klassiska synen på effektivitet där organisationens egna 

arbete i form av prestationer och närliggande effekter sätts i relation till organisationens insatta 

resurser. Det blir fokus på vad organisationen gör och vilka resultat organisationen har kontroll över. 

Då hamnar man lätt i lägen där effektiviteten bedöms utifrån antal handlagda ärenden, antal vårddygn 

eller antal undervisningstimmar. 

Systemeffektivitet handlar om att se och acceptera att de önskvärda effekterna inte kan uppnås av 

organisationen ensam. När det handlar om komplex tjänsteverksamhet agerar alltid organisationen 

som en del i ett större ekosystem. Det avgörande är alltså inte organisationens effektivitet utan hur 

väl organisationen bidragit till systemets effektivitet. 

I komplex tjänsteverksamhet är det inte givet att organisationen har lyckats bättre för att man har gjort 

mer. Det är inte säkert att patienten blivit friskare för att man har satt in mer behandling. Det är inte 

säkert att eleven har lärt sig mer för att man har ökat mängden undervisning. Organisationen äger inte 

effekten hos den man är till för. Det är patienten som blir frisk, eller inte. Det är eleven som lär sig, 

eller inte.  

Vad som blir resultatet beror alltså inte endast på vad organisationen i fråga gör, utan det beror på 

den berörda individen eller aktören och på många andra. Patientens tillfrisknande kan bero på 

patienten själv och/eller anhöriga. Elevens lärande beror på eleven själv och/eller på föräldrar. Och på 

andra aktörer och omständigheter. 

Allt arbete inom offentlig sektor syftar till att uppnå någon form av nytta för samhället, individen eller 

företaget. Ingen organisation inom offentlig sektor finns till för sin egen skull. Därför går det inte att 
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hålla fast vid en gammaldags syn på effektivitet som har sitt ursprung i en fabrikslogik där fabriken har 

full kontroll över sin produktion och äger sitt resultat. 

Därför kan inte effektiviteten bedömas utifrån vad som görs, utan effektiviteten behöver bedömas 

utifrån vad som uppnås. Vad som ska uppnås bestäms av syftet. Syftet talar om varför organisationen 

finns och varför verksamheten ska bedrivas. 

Sjukvårdens syfte är inte att utföra behandlingar utan det är att bota och lindra samt förebygga. 

Skolans syfte är inte att producera undervisning utan att utbilda, bilda och utveckla eleven. 

Syftet anger vilka effekter som ska uppnås och sedan kan organisationen bidra till detta direkt och 

indirekt, men ingen aktör äger hela effekten ensam. 

Syftet är alltså helt avgörande för att förstå och mäta effektivitet. Då blir det i sin tur avgörande att vi 

förstår syftet. 

 

Flera olika syften 

Syftet är helt avgörande för styrningen av offentlig sektor och för förståelsen av vad som är effektivt. 

Men syftet är också svårfångat och kan även uppfattas som något abstrakt. Det överordnade syftet 

eller målet för offentlig sektor framgår av regeringsformens första kapitel: 

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för 

den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och 

utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. 

Detta gäller för alla aktörer inom offentlig sektor. Sedan verkar varje aktör inom sitt eget 

verksamhetsområde med sitt eget syfte som ska bidra till detta övergripande syfte. 

Till exempel så är syftet eller det övergripande målet för hälso- och sjukvården följande enligt hälso- 

och sjukvårdslagen: 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. 

En god hälsa är något mer än endast sjukvård. En god hälsa kräver förebyggande åtgärder. En god hälsa 

kräver en god livsstil och en god miljö (både fysiskt och psykiskt). Andra faktorer som kan påverka 

hälsan är utbildningsnivå och socioekonomiska faktorer. Skolan är en aktör bland många andra som 

kan bidra till en god hälsa. Skolans syfte enligt skollagen är bland annat följande: 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. 

För att detta syfte ska vara möjligt att uppnå krävs att skolan också tänker på förutsättningar för en 

god hälsa för eleverna. Det kan handla om att förmedla kunskap om vad som skapar en god hälsa men 

också om fysisk och psykosocial miljö. 

Skolans primära syfte handlar alltså om elevens lärande och utveckling. Men det finns också andra 

syften som till exempel hälsa. Dessutom innehåller skollagen ytterligare krav som till exempel: 
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Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. 

Dessa exempel visar tydligt att ingen organisation kan äga sina egna effekter. Skolan kan inte 

åstadkomma allt detta på egen hand. Sjukvården kan inte på egen hand åstadkomma hälsa. Resten av 

samhället, både offentliga och privata aktörer, behöver också dra sitt strå till stacken. Det kräver 

samarbete och samverkan. Allt hänger ihop. 

Samarbete och samverkan kräver i sin tur att berörda aktörer arbetar mot ett gemensamt syfte. Vill 

man uppnå olika saker kommer samarbetet att bli svårt. 

Slutsatserna så här långt av resonemanget är alltså att samhällsnytta kräver samverkan mellan många 

olika aktörer. Det är nödvändigt att aktörerna åtminstone delvis drar åt samma håll. Det handlar om 

att hitta gemensamma syften. Skolan behöver till exempel titta både på elevens lärande och elevens 

hälsa. Olika syften kan få olika tyngdpunkt vid olika tillfällen och beroende på vilka aktörer som är mest 

berörda i det aktuella samarbetet. 

 

Viktigt att acceptera den osäkerhet som följer av komplexitet  

Det kan verka svårt och oöverblickbart att allt hänger ihop. Hur ska man förhålla sig till sitt syfte och 

effektiviteten när allt hänger ihop med allt? 

Det första man behöver göra är att inte bli så överväldigad att man ger upp. Komplexa system 

kännetecknas av att det finns många, och föränderliga, samband mellan orsak och verkan. Detta måste 

accepteras. Komplexiteten försvinner inte för att vi låtsas som att den inte finns. Komplexitet betyder 

att vi inte kan veta och förstå allt, men vi kan fortfarande veta och förstå mycket. 

Den traditionella styrningen, och synen på effektivitet, har mycket handlat om att tänka bort 

komplexiteten och medvetet snäva in perspektivet så att det man gör blir enkelt, tydligt och framför 

allt mätbart. 

Ett tydligt exempel på denna medvetna inskränkning av perspektivet stod styrutredningen från 2007 

för. Deras förslag fick stort genomslag i den praktiska styrningen. I sin utredning säger de bland annat 

följande: ”...relationen mellan överordnade mål och mål på lägre nivåer, liksom vilka prestationer som 

konkret ska genomföras, är så oklar att den i realiteten inte ger myndigheten någon vägledning när 

det gäller olika valsituationer i verksamheten” (SOU 2007:75). Utredningen konstaterar att offentlig 

verksamhet är komplex och att styrningen därför inte kan göras utifrån effektmål utan att det endast 

går att styra på konkreta prestationer. Utredningens främsta argument för detta är att 

ansvarsutkrävande endast kan ske för det man rår över, alltså det man gör. Det man uppnår, 

effekterna, rår man inte över själv och därför kan det inte användas för styrningen då det gör 

ansvarsutkrävande svårt. Utredningen säger helt enkelt att organisationer i offentlig sektor ska 

bedömas efter hur många stenar de har staplat, inte efter om man har byggt katedraler eller inte. 

Denna inställning, ”det här är så svårt så vi låtsas som att det inte finns”, är möjligen en naturlig 

mänsklig försvarsmekanism. Vi vill gärna att det ska vara enkelt, tydligt och förutsägbart. En styrning 

och uppföljning som är grumlig gör oss osäkra. 

Men om vi verkligen vill bli mer effektiva och göra nytta i samhället behöver vi hantera denna 

osäkerhet. Vi ska inte ge upp utan i stället se att det finns vägar framåt som gör att vi inte behöver bli 

överväldiga eller allt för rädda för verkligheten.  
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Två vägar framåt som hjälper oss hantera komplexitet  

Det är lätt att bli uppgiven när man börja tänka på att skolan ska ge eleven kunskaper och färdigheter, 

öka elevens kreativitet och kritiska tänkande, se till att eleven blir en ansvarskännande medborgare 

som i förlängningen till exempel kan skapa världsfred och lösa klimatskrisen samtidigt som eleven ska 

må bra både fysiskt och psykiskt samt bidra till elevens kulturella välfärd. 

Vi människor kan inte tänka på allt på en gång och vi människor kan inte göra allt på en gång. Men det 

vi är ganska bra på är att se mönster, att tänka på sådant som inte finns (framtiden och hypoteser) och 

att hjälpas åt. 

Den första vägen framåt handlar därför om att vi tillsammans behöver bli bättre på att se våra syften i 

de system vi verkar i. Det kan finnas många olika syften på olika nivåer. Om det hjälper kan man se 

dem i en syfteshierarki eller i form av mer specifika syften och mer övergripande syften som denna 

bild illustrerar. 

 

Den egna organisationen har sitt specifika syfte. En skola kan ha en viss målgrupp eller vissa 

ämnesområden. Med verksamhet här avses det område man verkar i, som nästan alltid är större än 

den egna organisationen. Utbildning kan vara ett område som omfattar många aktörer. Sjukvård kan 

vara ett annat verksamhetsområde som omfattar många aktörer. Sedan samverkar alla områden i 

samhället. Det kan förstås finna många fler än de tre nivåer som används här som exempel. 

Men poängen är att det finns mer specifika syften som ligger oss nära och andra mer övergripande 

syften som ligger längre ifrån oss (eller som kräver många fler aktörer för att uppnå).  

Det vi behöver göra är att se och förstå alla dessa syften och hur de hänger ihop. Saknas 

syftesbeskrivningar eller om de är oklara är det viktigt att dessa tas fram eller förtydligas. 

Därefter behövs en ständig dialog och diskussion om hur dessa olika syften fungerar tillsammans. Det 

är naturligt att vi tittar mest på det syfte som ligger oss själva närmast, men vi behöver lära oss att 

samtidigt snegla på övriga syften. Dialogen och diskussionen behövs för att komma fram till hur vi i vår 

organisation ska agera här och nu i den aktuella frågan. Hur kan vi bidra till både närliggande syften 

och övergripande syften? Vilka aktörer behöver vi samordna oss med? På vilket sätt kan denna 

samordning ske? 
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Detta handlar om ett prövande och ett lärande. Hela tiden. Det finns ingen optimal lösning som alltid 

kommer att fungera. Arbetet blir aldrig färdigt. Vi behöver veta mer om vilka effekter som faktiskt 

uppstår och hur vi kan ändra på saker och ting för att uppnå ännu bättre effekter. 

Värde skapas i samverkan med kunden (eller den man är till för) och med andra aktörer. Att arbeta 

mot ungefärligen samma syften är helt avgörande för att detta ska fungera. För att det i sin tur ska ske 

behövs en ständigt pågående dialog om syftena och vad de betyder. 

Om den första vägen handlar om att bättre förstå sina syften handlar den andra vägen om att bättre 

förstå hur systemet fungerar. 

Om varje organisation endast ser till sina egna närliggande prestationer tenderar det större systemet 

att motverka sitt eget syfte. Om Försäkringskassan försöker rädda socialförsäkringssystemet genom 

att neka fler sjukpenning kan det göra människor ännu sjukare. Om kommunen försöker minska 

kostnaderna för äldreomsorgen genom att ägna mindre tid åt varje individ kan det leda till fler besök 

på akutmottagningarna. Om sjukvården försöker korta köer genom att endast acceptera de mest sjuka 

kan det leda till att åkommor blir värre vilket kräver dyrare behandlingar, längre sjukskrivning eller mer 

äldreomsorg. 

Stora komplexa system kännetecknas av att det är oklara samband mellan orsak och verkan. Vi kan 

inte veta och förstå hur allt går till. Men vi kan veta en hel del. Och det gör vi redan. Det finns mängder 

med utredningar, studier och forskning som berättar väldigt mycket om hur systemen fungerar. Det 

finns mängder med vittnesmål från personer som far illa i ett system som vill väl men som inte förmår 

leva upp till sina egna ideal. Vi vet mycket, men vi förmår inte att agera. 

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Precis som med syftet så handlar även detta om att 

ständigt zooma ut och zooma in. Vi behöver zooma ut för att se och förstå det större systemet. Då ser 

vi mönster. Vi behöver zooma in för att se på enskilda detaljer i form av arbetsuppgifter eller flöden. 

Poängen är att vi hela tiden behöver röra oss mellan olika systemnivåer. Vi kan verka för en ändring av 

något på en högre systemnivå, samtidigt som vi ändrar på något konkret i vår egen verksamhet, 

samtidigt som vi samverkar med andra aktörer för att bättre synkronisera våra olika åtgärder, samtidigt 

som vi lär oss alltmer om systemet och tänker både kortsiktigt och långsiktigt. 

Detta är förstås inte lätt. Därför kan inte detta göras av en person. Det är inte chefen som ska se och 

förstå allt. Vi behöver alla hjälpas åt. 

 

Det blir helt nödvändigt att gå ifrån organisationsegoismen  

Dagens styrning utifrån tankarna inom New Public Management har medfört en ökande 

organisationsegoism. Det har dels att göra med den företagisering som skett där det privata företaget 

ses som den ideala organisationen och det har dels att göra med att fokus lagts på de egna 

prestationerna. 

Denna organisationsegoism har medfört att uppdraget setts som att att se till, och skapa en bild av, 

att den egna organisationen är framgångsrik. Det gäller att vinna priser, att komma bra till i olika 

jämförelser och att kunna visa i diagram att man blivit bättre och mer populär än förra året. 

Detta är legitimt för privata företag. För offentlig sektor är det inte legitimt att sätta sig själv före sitt 

egentliga uppdrag och syfte. Regeringsformen är tydlig med att det är individens välfärd som är syftet 

och regeringsformen ställer dessutom krav på myndigheter att alltid vara sakliga och opartiska. Detta 
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gäller även i sin kommunikation. Det är alltså ett brott mot regeringsformen att försöka vinkla 

information till sin egen fördel. 

Denna skillnad mellan privat och offentlig sektor ska inte ses som en nackdel eller som ett problem. 

Det är den skillnaden som gör att både privat och offentlig sektor behövs. De har olika syften och olika 

förutsättningar. Oavsett om man arbetar inom privat eller offentlig sektor kan man brinna för att göra 

nytta i samhället, skillnaden är att om man arbetar inom offentlig sektor är man skyldig att sätta denna 

nytta framför nyttan för den egna organisationen. 

Offentlig sektor finns inte till för sin egen skull. Denna insikt räcker egentligen väldigt långt för att 

bättre förstå sitt syfte och därmed bättre förstå vad effektivitet handlar om. 

 

 

 

 


