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Steget bakåt är vägen framåt 
Om vikten av att zooma ut och ta det lugnt 

 

Möter du komplexa utmaningar, svåra frågor och enorma krav? Ska världsproblemen helst lösas 
innan fredag kl 15.00? Då är det naturligt att du upplever stress och press. Risken är då att du börjar 
springa ännu fortare, fyller kalendern med ännu fler möten och lägger till ytterligare action points 
samt att du uppmanar andra att ”leverera mera”. Konstigt nog verkar det ju inte fungera… Prova då 
att göra precis tvärtom. Ta ett steg bakåt, överblicka läget och ta det lugnt. Se vad som leder till att 
syftet uppnås och vad som inte gör det. Gör mindre och uppnå mer. 

 

Vår naturliga fallenhet för att zooma in och avgränsa 

Världen blir allt mer komplex och vi kan uppleva att problemen blir fler och större. När vi ställs inför 
till synes övermäktiga uppgifter blir det en enkel utväg att zooma in och avgränsa frågan. Om du 
säger till mig ”du ska förbättra världen” blir mitt svar ”jag gör det genom att vattna den här blomman 
eftersom den fångar koldioxid och skapar trivsel”. Jag kan rationalisera mina åtgärder och slipper ta 
ansvar för hur de passar in i helheten. Jag kan redovisa resultatet av mitt arbete genom ett nyckeltal 
(hur mycket jag har vattnat). Detta kan göra uppdragsgivaren nöjd och revisorerna överförtjusta samt 
mitt liv enklare. Men ändå… Jag har kanske inte tagit mitt uppdrag på allvar. 

Offentlig sektor arbetar ofta med uppdrag av typen ”förbättra världen”, ”bidra till ett väl fungerande 
samhälle” eller ”skydda liv och miljö”. Detta är hedervärda och nödvändiga uppdrag och ofta skälet 
till att offentlig sektor existerar. Offentlig sektor behövs ofta för att hantera frågor av typen 
”allmänningens dilemma”. Det vill säga frågor av typen att alla vill ha en god miljö men ingen vill att 
det inkräktar på den egna friheten, att alla vill att det ska finnas ett skattesystem men själva betala så 
lite som möjligt eller att alla vill ha ordning och reda men ingen vill bli detaljstyrd och övervakad. 

Offentlig sektor är ett sätt att gemensamt försöka hantera den här typen av problem och dilemman. 
Problem och dilemman som naturligt innehåller målkonflikter. Mer ordning och reda kan leda till 
minskad frihet i vissa avseenden. Vi vill ibland att offentlig sektor ska göra mer och samtidigt vill vi ha 
sänkta skatter. Den metod vi har valt för att hantera dessa målkonflikter kallas för demokrati. Syftet 
med demokratin är inte att hitta de optimala besluten (sådana finns förmodligen inte) utan syftet är 
att se till att besluten har legitimitet. 

Detta var ett exempel på en ut-zoomning. Att se på offentlig sektor från långt avstånd och sätta den i 
ett sammanhang. Det ger en översiktlig, och förenklad, bild. Men det ger också en förståelse och just 
insikten om att vi alla verkar i ett sammanhang. 

Tyvärr gör vi ofta det motsatta. Vi zoomar in. Jag har sett många exempel på när aktörer inom 
offentlig sektor i praktiken väljer att frångå sina uppdrag därför att man vill hitta enkla sätt att 
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hantera sitt uppdrag på. När uppdraget är av karaktären ”förbättra världen” kan det leda till att man 
väljer att styra på ”vi har följt våra planer” eller ”vi har gjort X st av den här aktiviteten”. 

Detta kan man inte anklaga de olika organisationerna för. De gör detta också därför att 
uppdragsgivaren ofta vill ha ett enkelt resultat att ta ställning till (det gör det enklare för dem) och att 
även revisorer och andra granskare gärna vill ha enkla siffror och dokument att ta ställning till (det 
gör det enklare för dem).  

Detta kan på sätt och vis kännas bra därför att vi upplever att vi har löst ett problem. När vi har hittat 
ett nyckeltal eller en åtgärd som alla är överens om kan vi känna att vi tillsammans gjort ett bra 
arbete. Vi kan tänka bort den jobbiga komplexiteten och vi kan säga till oss själva att vi här och nu 
har gjort ett gott arbete. Just denna vecka och med ett enda perspektiv är det vettigt och rimligt att 
vi gör på det här viset.  

Ni vi zoomar in ser vi saker som verkar vara lokalt och kortsiktigt förnuftiga. Men när vi zoomar ut 
kan vi se att samma saker är systemiskt oförnuftiga. När vi ser helheten och tänker långsiktigt ser 
verkligheten annorlunda ut. 

 

Det till synes enkla ökar stressen och pressen 

Det kan ju låta bra att vi gör saker som verkar enkla. Det är väl bra att vi har följt våra planer eller att 
vi gjort ännu fler aktiviteter än förra året. Men som Winston Churchill sa ”Oavsett hur elegant 
strategi man har, bör man emellanåt snegla på resultatet”. Det handlar alltså att se på resultatet 
utifrån syftet. Har vi bidragit till en bättre värld? Har människor blivit friskare? Har vi en bättre miljö 
och bättre förutsättningar?  

För problemet med den enkla och kortsiktiga styrningen är att vi ofta finner att 
samhällsutmaningarna inte har försvunnit eller minskat. Tvärtom kan vi märka att efterfrågan och 
behoven ökar. Vi får fler ärenden, fler människor som ringer till oss, vi får större krav från 
uppdragsgivare och revisorer och allt verkar bara bli ännu svårare. Det är då vi börjar ropa ”Vi 
behöver mer resurser!” 

När stressen och pressen ökar blir ofta följden att vi vill göra mer, och framför visa upp för alla att vi 
gör mer. Vi sätter igång utvecklingsprojekt och pratar om digitaliseringens möjligheter. Vi tänker oss 
att vi behöver mer och högre kompetens och börjar därför dela upp och specialisera ännu mer och 
tillför en mängd olika stödfunktioner. 

Detta gäller både på organisatorisk nivå och inom organisationer. Jag har sett otaliga exempel på när 
arbetsgrupper och projekt börjat springa benen av sig därför att man upplevt uppdraget som alltför 
övergripande eller flummigt. Det som typiskt händer är att man tar in kommunikatörer för att 
formulera uppdraget tydligare (vilket de inte kan göra eftersom de inte är uppdragsgivare) och HR-
personer för att få den till synes icke fungerande gruppen att arbeta tillsammans (som man inte gör 
därför att man inte har bottnat i syftet). Sedan börjar man definiera, klassificera och avgränsa. Det är 
populära aktiviteter som alla känner sig bekväma med därför att det har man gjort många gånger 
förut. Det handlar om att definiera olika begrepp, sätta etiketter på det som man tror att man ska 
göra och framför allt avgränsa arbetsuppgifterna till något enkelt och konkret. 

Man anstränger sig till det yttersta för att göra en mängd olika saker. Man gör allt, utom att arbeta 
utifrån syftet. Eftersom gruppen ändå märker att man inte löser uppgifter leder det till ökad stress 
och en ökad strävan att zooma in och avgränsa ännu mer. Men det är kontraproduktivt. 
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För som systemtänkaren Russell Ackoff noterade ”Att göra fel saker bättre, innebär att vi blir sämre”. 

Vi måste först förstå vad som är rätt sak att göra (utifrån syftet), sedan kan vi försöka göra det allt 
bättre.  

Det kan också vara nyttigt att se på oss själva utifrån och försöka förstå varför vi beter oss på det sätt 
vi gör. Då får vi bättre förståelse av sammanhanget och kan bättre bedöma vad som är rätt sak att 
göra. Vi behöver alltså zooma ut. 

 

Vår kultur och historia präglar våra tankesätt 

Styrning av och inom offentlig sektor präglas av det tankegods som kallas för New Public 
Management. Många idéer inom New Public Management härstammar från industrialismens 
barndom. Exempel på sådana idéer är den om arbetsdelning (specialisering) och den om bästa 
arbetssätt. Stora arbetsuppgifter ska delas upp i små delar och varje del ska styras separat och det 
finns dessutom ett bästa sätt att göra detta på. Detta är tankegångar som spreds av Frederick Taylor 
och Henry Ford (aktiva runt förra sekelskiftet). Men det byggde på idéer från bland andra Adam 
Smith (1700-tal). Alla dessa herrar var förstås också påverkade av upplysningstidens ideal om 
rationalitet. 

Men idéerna om att vi kan förstå verkligheten bättre genom att dela upp den i småbitar är mycket 
äldre än så. Redan de gamla grekerna tänkte på det viset. Demokritos (ca 400 f v t) har gett oss ordet 
atom som man såg som den minsta odelbara enheten. Atomism handlar om att skapa förståelse 
genom att dela upp i de minsta beståndsdelarna. 

Inom västerländskt tänkande är vi därför präglade av reduktionistisk analys. Vi ser det som att det 
bästa (ibland det enda) sättet att förstå och styra är att dela upp. Det blir så självklart att vi kanske 
inte ens reflekterar över om det finns alternativ. 

Som kontrast går det att peka på österländska filosofer som Konfucius och Lao Zi (ca 500 f v t) som 
menade att vi bäst kan förstå verkligheten genom att se den som en helhet. De var mer intresserade 
av relationer och helhet än av delar. 

Även detta är alltså ett exempel på ut-zoomning. En sådan ut-zoomning ger en översiktlig och 
förenklad bild, men den låter oss också förstå mer av vårt eget sammanhang och mer av oss själva. 
Att zooma ut handlar alltså inte om att tänka på nästkommande budgetår utan det kan handla om 
att ta stora kliv bakåt i både tid och rum. Se historien och se det globala perspektivet.  

Men vi kan inte stanna i det ut-zoomade läget. Vi behöver sedan också zooma in. 

 

Knepet för att hantera komplexa frågor 

Så hur ska man göra då? När man ställs inför komplexa frågor och uppdrag är alltså första steget att 
zooma ut och se det större syftet i ett större sammanhang. 

Om uppdraget är av karaktären ”Skapa en bättre värld” behöver vi alltså förstå hur vi kan bidra till 
det. Vi ska inte göra om uppdraget till ”Vi ska stapla 13 tegelstenar” som vi tycker vi kan äga helt 
själva, det är då det blir kontraproduktivt och jobbigt. Tanken med att zooma ut är inte att förstå alla 
detaljer eller hur allt hänger ihop. Tanken med att zooma ut är att bättre förstå det översiktliga 
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mönstret för att på så sätt förstå mer av vad som är rätt sak för oss att göra. En ut-zoomning leder 
också till att vi behöver acceptera och förhålla oss till bland annat följande: 

• Vi kan inte själva lösa alla problem, vi måste arbeta tillsammans med andra (vilket betyder 
att tydligt avgränsade delar som arbetar helt självständigt inte är möjligt) 

• Vi kan inte veta allt och förstå hur allt hänger ihop, men vi kan veta en hel del (vilket betyder 
att kunskap och lärande är avgörande) 

• Det finns alltid målkonflikter som vi måste se och förhålla oss till (vilket betyder att 
målkonflikter inte är designfel utan egenskaper hos komplexa system) 

• Vi kan inte göra exakta mätningar av de fluffiga storheter vi arbetar med (vilket betyder att vi 
behöver flytta fokus från mätningar till kunskap) 

När vi har förstått och accepterat detta kan vi zooma in igen på olika delar för att se hur dessa delar 
förhåller sig till det övergripande syftet och hur dessa delar fungerar tillsammans. Då kan vi se och 
förstå vad vi ska göra. Sedan behöver vi zooma ut och se hur det verkar fungera för att sedan zooma 
in igen. Ett ständigt ut-zoomande och in-zoomande är helt nödvändigt. Men vi måste börja med att 
zooma ut. 

Detta kan exemplifieras genom att titta på samverkan. Många framhåller vikten av samverkan och 
det läggs mycket tid och energi på att få samverkan att fungera. 

Men när vi zoomar ut ser vi att vi medvetet skapat tydligt avgränsade delar med egna uppdrag och 
med egen uppföljning. Detta har vi gjort därför att det gör styrningen av delarna enklare. Men när vi 
delar upp och avgränsar skapar vi också problem för samverkan. Samverkan handlar per definition 
om att skapa resultat gemensamt. Om vi envisas med att betona vikten av att dela upp i mitt och ditt 
resultat kommer samverkan att vara svårt.  

Vi ser alltså värdet av samverkan, samtidigt som vi medvetet har designat systemet på sådant sätt att 
samverkan blir väldigt svårt. Vår lösning är då ofta att skapa nya strukturer ovanpå de befintliga och 
lägga samverkan där. Vi skapar nya organisatoriska enheter eller funktioner som ska samverka som 
en egen separat uppgift. Vi har skapat nya delar i systemet vilket passar in i vårt reduktionistiska 
tänkande. Detta kan underlätta samverkan, men det tenderar också att skapa problem för de 
befintliga delarna som blir osäkra på sina roller och sitt ansvar. Lite förenklat kan man säga att vi ofta 
försöker lösa ett problem genom att skapa ett annat. 

När vi zoomar ut ser vi att det finns en avvägning mellan tydligt avgränsade delar och en väl 
fungerande samverkan. Vill vi att delarna ska samverka behöver vi acceptera att resultatet skapas 
gemensamt och då innebär det också att rollerna kan bli lite mera otydliga och överlappande. Tycker 
vi att det är jobbigt eller otänkbart får vi acceptera att samverkan blir svårt. Vi behöver bestämma 
oss för vad som är viktigast, givet vårt övergripande syfte. Då landar man ofta i att samverkan är 
nödvändigt, för att skapa värde för dem vi är till för, och att vårt interna ansvarsfördelande är 
underordnat. Kort sagt, det blir enklare för oss om vi försöker göra rätt saker utifrån syftet. 

Fördelen med att zooma ut och se det större systemet utifrån det övergripande syftet är många av 
de problem vi upplevt helt enkelt upplöses och försvinner. ”Hur många nyckeltal ska vi redovisa för 
ledningen varje månad?” är helt enkelt fel fråga och ett icke-problem. Definitioner, klassificeringar 
och avgränsningar blir mindre viktiga. 
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Ta det lugnt och slappna av 

Kan du inte fixa världsfred till nästa vecka? Det kan inte jag heller. Men vi kan hjälpas åt att göra 
världen lite bättre, lite i taget. Då är det viktigare att vi försöker göra rätt saker tillsammans, än att vi 
försöker göra många saker var och en för sig. 

Stress och press leder till att vi blir närsynta och tappar förmågan till eftertanke och reflektion. 
Eftertanke och reflektion som kan leda till att vi inser att många inplanerade möten inte behövs, vi 
inser att många dokument endast skrivs för syns skull och att ingen egentligen bryr sig om innehållet 
och vi inser att det viktiga är vad vi uppnår tillsammans och inte hur många aktiviteter vi utfört. 

Om vi tillåter syftet vara vägledande, utan att bryta ner det till oigenkännlighet, blir det lättare för 
oss att acceptera verkligheten sådan den faktiskt är. Det blir lättare för oss att samverka. Det blir 
lättare för oss att nå önskvärda resultat. Men det förutsätter att vi är tydliga mot oss själva och andra 
om att vi existerar för att bidra till ett högre syfte. Syftet med verksamheten är inte: 

• Att göra tillvaron enklare för uppdragsgivaren 
• Att göra tillvaron enklare för revisorer och andra granskare 
• Att leta efter det optimala Mätetalet eller den optimala Metoden 

Det är när vi tror att något av detta är syftet som vi skapar stress och press för oss själva och missar 
det vi egentligen ska göra.  

Så slappna av, ta det lugnt, och zooma ut så kommer det att bli tydligt vad som är rätt sak att göra. 


