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Målens betydelse för (åtskilliga) offentliga organisationer 

 

 

Organisationer styrs av mål? 

 

Organisationer leds av en ledning? 



Nja, styrande är ofta 

 

•Policies, lagar och regler som ibland går på tvärs av mål 

•Vikten av att allt skall se bra ut utåt: Skyltfönsteraktiviteter 
(audit society, ”bocka av-samhället”) 
•Vikten av harmoni inåt: don’t rock the boat 

•Tveksamma imitationer av andra – likriktning av kognitiva 

och normativa skäl 

•Modeföljande 

•(Organisations-)Politiska särintressen 



Räddhågsenhet 

 

• Formella fel  

• Avvikelser från alla andra 

• Inte tillräckligt tjusigt 

 



Grandiositet 

 

Att i avsaknad av substans söka öka status, självkänsla och förbättra 

image hos individer, grupper, organisationer och aktiviteter 

 

 

Illusionsnummer 

 

Pseudo-händelser 

 

Vi lever i en värld där fantasin är verkligare än värkligheten, där 

efterbildningen värderas högre än sitt original. … vår tvetydiga 

verklighetsbild är så behagligt regnbågsskimrande och den tröst tron på 

en konstgjord verklighet skänker så ytterst verklig. Vi har blivit ivriga 

medhjälpare till vår tids stora svindlerier. De vi lurar oss själva med. 

(Boorstin, The Image 1961) 

 

Meyer & Rowan (1977): Formal structure as myth and ceremony. AJS 

 

Verkligheten, skenvärlden (hyperverkligheten), ideologin 



Viktigt är (prat, ceremonier kring) strategier, 

ledarskap, coaching, team, mångfald, 

kunskapsutveckling, miljömedvetenhet, 

jämställdhet, etik, visioner, utvecklingsprojekt mm 

 

Ibland flykt från den svåra praktiken. Hellre en fin 

värdegrundsövning än att ta tag i reella problem 



Ledarskap:  

Jobba med värderingar, strategiska frågor,  

få individer växa, utveckla företagskultur 

Eller 

Admin, operativa frågor, tjatande & lirkande 

 

Ledarskap är  

Överreklamerat 

Sällsynt 

Tamt/verkningssvagt 

Svepskäl för avsaknad av arbetsledning 





Powerpoint reality eller Illusionsnumrenas logik 

 

Följa John 

 

Rätt skyltning 

 

Frikoppling symbolik/image – substantialitet 

 

prat, planer & powerpoint – prydligt och korrekt, föga 

verklighetskontakt 



Energi och resurser satsas på sådant som låter bra och 

evt endast blir skyltfönsterarrangemang 

 

 

Drömmen om god PR effekt, identitetsboost och 

resultatförbättring på en och samma gång 

 

 



Kommundirektörer: Jämställdhetsplaner och mkt annat 

utvecklas och revideras en gång per år och samlar 

resten av året damm (bortsett från om ngn sommarvik 

på en tidning frågar efter den). 

 

Femtioelva olika planer skall göras och regleringar som 

skall följas 



Ceremonalitet & ritualism viktigt 

”de senaste 10 åren är en explosion av krav på 

planer, dokumentationer, uppföljningar och 

utvärderingar. … om du bara har bra planer 

och rutiner så är det viktigare än att det blir 

bra för brukarna.” (Socialchef) 



 Under vår utveckling har vi fått kämpa mot allsköns påhitt  
uppifrån om ”komplementärt ledarskap”, ”chefsutbildningar”,  
”chefshandledningar”, ”kvalitetsarbete” enligt diverse formler,  

”visioner”, ”implementeringar”, kvalitetspristävlingar, 

konsulter,  

miljöcertifieringar … För att få tid arbeta och lösa reella 

 problem har vi tvingats kämpa emot, men det har tagit  

mycket kraft och  arbetsglädje och en hel del eftergifter har  

varit nödvändiga. 

(Överläkare, chef för framgångsrik avd. inom psykiatri) 



Även internt  



Behov av (funktionell) dumhet 
 

Betoning av teknisk kunskap men 

 

•Håll dig inom etablerade föreställningar och ramar 

•Undvik självständigt, kritiskt tänkande 

•Begär ej sakskäl för arrangemang, prioriteringar, mm 

• Reflektera ej kring vad vi håller på med 

 

Stupidity management 
 

•Motverka tänk (utanför boxen) 

•Minska kritisk reflektion 

•Imitera andra 

•Köp populärt framgångsrecept 

• Använd floskler 

 

 



Bocka av branschen 

Tillsynsmyndigheter med tunnelseende-logik 

 

Massmedia på spaning 

 

Intressentgrupper 

 

Nervösa och osjälvständiga organisationsledningar 

 

 



Rädsla och pseudo-kontroll 



Jag är tidigare lärare, rektor och numera VD och ägare för B-skolan. 

Jag har cirka 150 anställda och mitt arbete går i huvudsak ut på att  

ingjuta mod i dessa modlösa själar. Skräcken att göra fel är så utbredd  

att allt tänkande upphört. 

Jag är en modig jävel så jag har sagt till dem att ta ut svängarna 

 maximalt, Men mina sex rektorer och lärarna invänder oavbrutet  

och med en mun att skolagen säger si och läroplanen säger så. Och  

om vi gör några fel så kommer Skolinspektionen att slå oss på  

fingrarna.  

Inte en ny tanke gör sig påmind.  



Ångest/Osjälvständighet 

PK-stuket: tycka och tänka rätt 

 

Eskalering av rättigheter 

 

Curling- och kränkhetskultur 

 

Försvagning av professionalitet och identitet 

(dåliga utbildningar, utmanande av expertis 

 

Feghets- och försiktighetskulturer 



Populära mantra: 

Rutiner och värdegrunder 





Våra värderingar och synsätt i frågor som rör arbetsmiljö, 

jämställdhet, kulturell mångfald och ålderssammansättning 

är gemensamma och grundläggande. All verksamhet i 

Malmö stad skall bygga på hög kompetens, arbetsglädje och 

serviceanda. Som anställd i Malmö stad måste du ha en 

positiv människosyn, visa respekt och vara lyhörd för 

malmöbornas behov. Tydlig fördelning av ansvar och 

befogenheter ska känneteckna vår organisation som ska 

stimuleras  till ständig förnyelse och kvalitetsutveckling. Vi 

tror på en helhetssyn där varje medarbetare känner ansvar 

för helheten i organisationen och att organisationen kan ge 

förutsättningar för att medarbetarnas resurser används på 

bästa sätt. Delaktighet och samverkan är viktiga förut- 

sättningar för att åstadkomma ett bra resultat. 



Viktigare med värderingar som 

 är relaterade till konkret praktik 

 ger prioriteringar och nedprioriteringar 

 som ger konkreta handlinganvisningar 

 som är relaterade till grupper där gemensamma 
 föreställningar är viktiga 

 dvs inte är vaga, intetsägande (och ej klarar ett 
  negativitetstest) 

 inte låter likadant som i alla andra 
organisationer 

 inte låter så tjusiga 

 



Hellre än visioner och värderingar mm: 
 Klargör innebörder och föreställningar 

 Tydliggör vad som styr 

 Peka på motsägelserna mellan ideal/prat och 
 realitet 

 Ställ frågan: Vad pågår här? 

 

Och: Vad (i helvete) tror vi att vi håller på 
med? 



Viktigt i (ambitiös) ledning 

• Ha koll på vad som styr. Försök göra målen 

med verksamheten centrala. 

• Minimera onödig ceremonialitet (planer, 

policies, strategier) – avveckla, ej utveckla 

• Undvik gör allting formellt rätt, CYA 

problemet 

• Prioritera väsentligheter – minimera 

(formella) möten, fokus på praktiken 

• “Kärlek på tjänstetid” 

 



Praktik och resultat 

• Resultatindikatorer (se upp med 

manipulation och felstyrning) 

• Följ och bedöm praktiken (organisations-, 

grupp och individnivå) – peer review 

• Utvärdering och lärande, ärlig feedback 

• Rekrytera rätt personer och bli av med fel 

• Moral, mod, integritet och commitment 

centralt 



Ledning 
• Viktigt med resultattryck, alt. utvärdering 

av praktik 

• Samspel mellan ledning och andra – alla 

bidrar till styrning 

• Ibland fungerar ej konsensus – konflikter 

kan vara bra 

• Vid kontroversiella frågor – och bra 

verksamhet är inte konfliktfri – är det 

viktigt  med politiskt stöd 

• Kreativitet, pröva okonventionella saker 



Slutsatser 

• Mycken verksamhet är – svår. Ofta svårt 

veta vad som uppnås och torftiga resultat  

• Målen ofta av ringa betydelse 

• Annat tar överhanden: se bra ut, räkna 

pinnar, mötesritualer 

• Undvik (ibland) göra det formellt rätta och 

det som låter bra – detta underminerar 

verksamheten (“positiv människosyn”) 

• Utvärdering av resultat och specifik praktik 

 



Nyckelaktiviteter 

• Bullshitbingo i organisationer 

• Systematiskt skyltfönsterletande/-

bekämpning– avveckling 

• Ta produktiva konflikter 

• Bekämpa gör allt formellt rätt- och 

försiktighetskulturer 

• Ha koll på praktiker och resultat 

• Konsekvenser av svaga resultat 


