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Den här texten är tänkt som ett underlag för diskussioner om ledarskap och styrning som bygger 

på principer och tillit istället för mål och regler. Det är ingen forskningsrapport där något leds i 

bevis, där resultaten kan sammanfattas och kokas ner i några tydliga svar på hur man ska göra för 

att implementera tillitsbaserad ledning i en organisation. Innehållet ska ses som en samling frågor 

och förslag på saker att tänka på samt utgångspunkter för samtal om hur man kan agera för att få 

olika typer av verksamheter att fungera med hjälp av tillit som ledningsfilosofi. 

 

INLEDNING 

Alla är överens om att varje krona som betalas i skatt ska användas så klokt som möjligt, men vad 

betyder det? Målet har sedan 1980-talet varit att effektivisera alla offentligt finansierade 

verksamheter, och parallellt med denna utveckling har allt mer fokus kommit att riktas mot 

kvalitet, det vill säga ett tydligt mål att leda verksamheten mot. Effektiviseringarna tvingas fram 

genom att offentlig verksamhet inte får full täckning för ökade kostnader. Man räknar med att all 

verksamhet, varje år (i evighet), ska kunna bibehålla kvaliteten i verksamheten trots att man över 

tid konsekvent får mindre pengar att röra sig med. I den kommunala förvaltningen, där lönen 

utgör den största utgiften, är det långt ifrån självklart att utfallet blir det önskade. Antagandet som 

tankemodellen bygger på är teorin om att människan alltid är rationell, vilket lett till att det vuxit 

fram en syn på människan som går ut på att alla alltid jagar ekonomisk vinning för egen del och 

att staten förvaltas bäst om den också agerar på detta sätt. Paradoxalt nog har denna utveckling 

lett till mer kontroll och striktare styrning samt ökad förpappring (se Bornemark 2018), vilket i 

praktiken sällan leder till besparingar och trots att nyordningen infördes med argumentet att 

byråkratin skulle minska (se Grauber 2015). Svaret på frågan om hur effektiv en människa kan 

vara i verksamheter som vård och skola är nedslående och påverkar både människorna som 

arbetar där och resultatet av arbetet som utförs negativt, vilket visas i böckerna De effektiva och De 

lönsamma, som givits ut av Tankesmedjan Balans. 

 

Tidigare användes budgeten för att redovisa vad som gjorts, för att få koll på verksamheten. Idag 

har synen på förvaltningen av det offentliga förändras radikalt, till att allt mer handla om kontroll 

av arbetet. Budgeten har kommit att bli ett verktyg för realisering av politiska värderingar, ett sätt 

för ledningarna att styra verksamheterna mot allt mer detaljerade mål samtidigt som kostnaderna 

sänks. Det må vara ekonomiskt försvarbart, men effektiviseringen sker till priset av människors 
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hälsa och välbefinnande. Även synen på kunskapen och dess värde påverkas menligt, vilket på 

sikt hotar att gå ut över kvaliteten eftersom det banar väg för populism och faktaresistens. Denna 

onda cirkel behöver brytas och enligt Tillitsdelegationens betänkande (SOU 2019:43) som 

lämnats till regeringen finns det mycket som talar för att tillitsbaserad ledning leder till en lång rad 

positiva effekter, vilka tillsammans med satsningar på bildning kan bidra till synergieffekter som 

kan leda till att kvaliteten förbättras utan att kostnaderna behöver öka.  

 

Ett av demokratins största dilemman är att man som människa är dömd både till frihet och 

ansvar. Även om man inte känner sig fri eller på olika sätt försöker undandra sig ansvar kommer 

man som medborgare i en demokrati aldrig undan konsekvenserna av sina tankar och handlingar. 

Tron på och övertygelsen om att lönsamhet, effektivitet och kvalitet kräver starkare ledare, mer 

styrning, målfokus och bättre system, påverkar oundvikligen synen på tillit. Det går inte att få det 

ena utan att offra det andra. Bristandet tillit får inte betraktas som ett problem som ska åtgärdas, 

för att lyckas måste man istället börja fundera på och undersöka varifrån misstron kommer. I det 

klassiska verket Fursten av Machiavelli slås det fast att bästa sättet att härska är att söndra. Vet 

man detta inser man hur lätt och farligt det är att fastna i en ond cirkel. Tillit föder dock tillit, 

vilket skapar bättre arbetsmiljö och gör att fler litar mer på varandra. Ju mer tillit man ger desto 

mer får man; det blir en god spiral. Människor som känner sig litade på är mer pålitliga och gör 

ett bättre jobb eftersom allt fokus kan riktas på uppgiften, istället för kontrollen av utförandet. 

Det är därför inte mer kontroll och styrning, starkare ledare eller målfokus som samhället 

behöver, utan tillit; resten ger sig.  

 

Hur mycket man än vill går det inte att bemästra världen eller bygga ett idealsamhälle enligt en på 

förhand uppgjord plan. Hela poängen med tillitsbaserat ledarskap är att det inte finns ett enda 

sätt, det handlar snarare om en mångfald av olika sätt att tänka och arbeta i olika verksamheter. 

Tillitsbaserat ledarskap måste växa fram och förändras underifrån och ansvaret måste spridas i 

organisationen och axlas av alla för att verksamheten ska fungera. Omställningen är inte 

revolutionerande och stegen som behöver tas är små. Det handlar om en investering som betalar 

sig på sikt. Kanske inte under innevarande budgetår och möjligen någon annanstans i 

organisationen, men var och när frukterna skördas betyder ingenting eftersom kommuner inte är 

företag och medborgarna inga aktieägare som kräver snabb avkastning på insatt kapital. 
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VAD ÄR OCH HUR FUNGERAR TILLIT? 

Tillit är grunden för ett hållbart samhälle, tillsammans med mänskliga rättigheter, mångfald och 

bildning. Ett vanligt missförstånd är att man ser dessa ord som mål eller definitioner på lösningar 

på samhället problem. Här argumenteras istället för att det är förutsättningar för framväxten av 

ett långsiktigt hållbart samhälle. Förmågan att hantera tillit, mänskliga rättigheter, mångfald och 

bildning är indikatorer på graden av hållbarhet i ett samhälle; ett slags barometer alltså. Uppstår 

det problem som går att knyta till dessa aspekter är lösningen inte att minska mångfalden, 

ignorera mänskliga rättigheter eller sänka bildningsambitionerna, istället behöver man arbeta mer 

för att lära sig förstå och hantera tilliten. Det finns aldrig några garantier för att det ska fungera, 

men förstår man att tillit, mångfald och bildning är komplexa begrepp vars kvaliteter måste 

värnas av många för att fungera och bilda fundament för ett hållbart samhälle blir det enklare. 

Tragiskt nog är det lättare att satsa på starka ledare samt styrning och kontroll. Ledningsfilosofier 

som inte bygger på tillit är tilltalande för människor som drar sig för att ta verkligt ansvar eftersom 

man alltid kan hänvisa till rutinerna och därigenom visa att man inte gjort något fel, oavsett vilka 

konsekvenser besluten leder till. Med en sådan syn på ledarskap får ansvariga rent tekniskt sett 

alltid ryggen fri om det går åt skogen, vilket gör det svårt att arbeta med förändring och 

implementera oprövade lösningar. 

 

Det som gör tillit till en värdefull egenskap inom kommunal förvaltning är att den som känner sig 

litad på växer som människa, och friheten som det innebär att inte vara övervakad och 

kontrollerad leder till ökad hälsa eftersom arbetet blir mer meningsfullt och mindre stressande. 

Den som tilldelas ansvar, känner sig litad på och uppnår uppskattning genom att göra något för 

andra, kommer garanterat att vilja fortsätta med det, vilket gör arbetet attraktivt och lockande för 

kompetenta och hängivna människor. Den som känner tillit och är fri har allt att förlora på att 

inte leva upp till förväntningarna. Och det kan på sikt mycket väl leda till att attraktiviteten för 

kommunen ökar, vilket i sin tur kan leda till att skatteintäkterna också ökar. Känner man sig 

övervakad och jagad, vilket man lätt gör i en organisation som fokuserar på effektivitet och ser 

personalen som en kostnad (istället för en investering tänkt att betala sig med tiden), blir det svårt 

att trivas och nå kvalitet i arbetet (se Nyberg 2020). Konstanta krav på effektivitet och 

nedskärningar gör att varken människor, kultur eller kunskap kan frodas. Istället för att fokusera 

på system för kontroll och måluppfyllelse, vilket bygger på en outtalad misstro gentemot anställda i 

förvaltningen, och lägga tid och resurser på utveckling av strategier för styrning och 

kvalitetssäkring, kan man bestämma sig för att lita på varandra och på det sättet frigöra resurser. 

Och man kan göra det i trygg förvissning om att det som inte fungerar i en kommun omgående 
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kommer att visa sig i form av synpunkter och missnöje från medborgarna som är enkelt att fånga 

upp och rapportera tillbaka till medarbetarna.  

 

Tyst kunskap är också en aspekt av kunskap som behöver uppmärksammas mer om man vill 

förstå varför goda intentioner inte alltid leder till önskat utfall. Kunskapens dolda aspekter utgör 

ett slags gränssnitt mellan människor eftersom det är i den tysta kunskapen (som vida överstiger 

den kunskap som går att sätta ord på och formalisera) man möts för att utbyta tankar och samtala 

om livet och verkligheten. Konventioner och grundläggande antaganden är tyst kunskap, allt som 

tas för givet och därigenom aldrig kommer upp till diskussion. Utan tyst kunskap finns ingen 

annan kunskap, för det är ur den som allt vetande växer. Den tysta kunskapen är kulturens och 

kunskapens mylla, ur vilken ett demokratiskt samhälle växer fram. Paradigm förändras först när 

ny kunskap går på tvärs mot den tysta kunskapen, men bara om de nya rönen accepteras som 

kunskap. Utan förståelse för tyst kunskap blir det alltså svårt att bedriva arbete och införa 

nyordningar som bryter med vedertagna ”sanningar”. Lika viktigt som det är att vara öppen för 

och ta till sig ny kunskap är det att avlära, omvärdera och inse dels hur lite man vet, dels hur lite 

som faktiskt går att veta. Kunskap är en komplex helhet som hela tiden förändras. Kunskapen 

om verkligheten och tillvaron anpassar sig inte efter människors önskningar. Vill man verkligen 

veta på riktigt och förstå på djupet måste man anpassa sig och utveckla intellektuella kompetenser 

som ger en svar som fungerar.  

 

Det är svårt att införa tillitsbaserat ledarskap, men inte oöverstigligt svårt, och en del av 

svårigheten ligger i att inse hur enkelt det är egentligen. Tillit är något man väljer (medvetet och 

omedvetet), det är en livshållning och en inställning till andra, på samma sätt som egoism och 

misstänksamhet. Om man till exempel möts av misstänksamhet och egoism är det lätt att man 

känner sig tvungen att agera på samma sätt, men det gäller tillit också. Det fina är att 

omställningen till tillitsbaserat ledarskap varken kräver omfattande reformer eller behöver leda till 

ökade kostnader. Tillitsbaserat ledarskap handlar om att agera aktivt, inte proaktivt. Genom att rikta 

fokus mot det som händer här och nu och överge ambitionen att nå mål går det att uppnå både 

bättre kvalitet och ökad tillfredställelse i arbetet samt förbättrad hälsa bland medarbetarna. 

 

Dagens fokus på ekonomi, vilket är en konsekvens av synen på kommuner som företag, leder 

dels till att människor omedvetet uppfattas som en kostnad (som dessutom ska sänkas till varje 

pris), dels till att effektivisering betraktas som en välkommen ekonomisk lösning. Den här 

logiken tär på alla i offentligt finansierad verksamhet, vilket riskerar leda till att fokus i arbetet 



 6 

riktas mot det som går att mäta och att det växer fram ett destruktivt behov av kontroll som gör 

att snart sagt ingen känner sig litad på. Företagsekonomen Mats Alvesson har skrivit en rad 

böcker där han visar på hur förödande rådande sätt att tänka kring ledning och organisering är, 

till exempel Tomhetens triumf och Dumhetsparadoxen, vars titlar är talande. Nyckeln till förståelse för 

tillitsbaserat ledarskap är insikten om och accepterandet av det faktum att kommunal förvaltning 

är en komplex verksamhet som förändras dynamiskt, inte linjärt.  

 

DEN AVGÖRANDE SKILLNADEN MELLAN KOMPLEX OCH KOMPLICERAD 

En förutsättning för att det tillitsbaserade ledarskapet ska fungera är att man både förstår vad en 

kommun är för en typ av ”problem” och att man har en uppfattning om vilka kompetenser som 

behövs för att hantera tilliten (både för den som får och den som ger), samt att man faktiskt 

agerar i enlighet med insikterna (det där sista ledet glöms ofta bort). Det talas ofta om best 

practice som ett slags universalverktyg, men alla problem ser inte likadana ut och går därför inte 

att lösa på samma sätt, oavsett hur bra lösningen rent objektivt sett är. Bara för att en lösning 

eller strategi fungerar i ett sammanhang betyder inte att den fungerar överallt, alltid.  

Förenklat kan man säga att det finns två typer av problem, komplexa och komplicerade. Få problem 

är renodlade men skillnaden mellan komplex och komplicerad är viktig att uppmärksamma och 

beakta, annars finns en risk att allt fungerar felfritt i teorin men att det uppstår problem i 

praktiken som ingen förstår eftersom planen följts till punkt och pricka. Risken är då att man 

inför mer av samma som gav upphov till problemen. Slår man upp orden komplex och 

komplicerad i ett synonymlexikon sägs det ofta att orden är synonymer, vilket är en förklaring 

som fungerar i vardagen. Skillnaden mellan komplex och komplicerad är emellertid vedertagen 

inom många olika vetenskaper, av den enkla anledningen att om arbetet bygger på felaktiga 

utgångspunkter kommer resultatet inte att bli tillförlitligt.  

Skillnaden mellan komplexa problem och komplicerade är att lösningen på komplicerade 

problem är förutsägbar samt att det går att göra prediktioner om utfallet med ledning av delarna 

som helheten består av. Systemets egenskaper går med andra ord att härleda ur delarnas 

egenskaper, vilket gör det möjligt att bryta ner problemet i mindre delar som löses var för sig och 

sedan sätts samman till en fungerande helhet. Apolloprojektet skapades för att hantera ett 

komplicerat problem, vilket är möjligt att dela upp i mindre och hanterbara delproblem. 

Komplexa problem däremot består av dynamiskt samverkande delar, vilket leder till icke-linjär 

förändring samt att nya och oväntade egenskaper kan uppstå ur processen. Sådana problem blir 
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inte mer begripliga om man delar upp dem i mindre delar eftersom komplexiteten inte minskar. 

Kärlek är ett exempel på ett komplext problem eftersom det både handlar om hormoner och 

elektrokemisk aktivitet i hjärnan och samtidigt är något mycket mer. Barnuppfostran är ett annat 

exempel. Erfarenheterna av att vara förälder till ett barn rustar en bara delvis för föräldraskapet 

till två eller flera barn. Och allt talar för att kommunal förvaltning är ett komplext problem. Är 

problemet komplext blir summan av delarna alltid större än helheten. Därför går komplexa 

problem inte att bryta ner i mindre delar. Ett komplext problem går bara att förstå och lösa 

genom att göra det större eller skaffa sig perspektiv och få överblick över helheten, och det är här 

som bildningen (som förklaras längre fram) kommer in.  

Både människorna och livet på jorden blir till i samverkan mellan långt fler delar och aspekter än 

någon kan förstå och än mindre kontrollera och styra. Detta uppfattas ibland som ett problem 

som vetenskapen förväntas lösa, men vetenskapsfilosofen Donna Haraway (2016) menar att det 

är en antropocentrisk och övermodig tanke att den här typen av problem skulle kunna lösas. 

Istället, menar hon, måste vi lära oss att sluta se problemen som problem, eftersom det handlar 

om förutsättningar för liv. Titeln till hennes bok är Staying with the Trouble, vilket ytterst kan sägas 

vara vad tillitsbaserad ledning handlar om. Istället för att försöka lösa problemen måste vi lära oss 

att se vår egen del i dem och utveckla strategier för att leva med och vara i problemen. 

Ongoingness är det begrepp som Haraway använder för att beskriva den relationella 

processontologi som hon övertygande argumenterar för. Klimatförändringarna är inget problem 

som ska lösas, det sättet att tänka på och gripa sig an utmaningen bygger på samma linjära 

tankefigur som försatt livet på jorden i den prekära situation vi nu befinner oss i. Livet är en 

maskinisk process och nyckeln till hållbarhet och överlevnad på sikt, inte bara för människan 

utan för livet på jorden som helhet, är att förstå att det handlar om icke-linjära processer som 

måste vara i rörelse för att vara levande. Här är inte platsen att förlora sig i filosofiska 

diskussioner, men en viktig förutsättning för tillitsbaserat ledarskap är väl utvecklade kunskaper 

både bland medarbetare och medborgare, därför är det viktigt att betona bildning. 

 

New Public Management (se Karlsson 2017), som är ett samlingsbegrepp för dagens syn på 

förvaltning av kommunal verksamhet, är en förrädiskt lockande idé som talar till känslan och 

bygger på tanken att problem ska lösas. Det är en syn på ledning och organisering som lanseras som 

en genväg till kvalitet som i praktiken visar sig inte fungera. NPM bygger på missförståndet att 

kommunala verksamheter är komplicerade och därför går att dela upp i separata delar som löser 

sina respektive problem på egen hand, vilket riskerar leda till att alla delar av helheten gör vad 

man kan för att lämpa över kostnader och problem på andra. Förstår man att kommuner är 
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komplexa helheter ökar chansen att man inser värdet med tillit. Lösningarna som erbjuds inom 

ramen för NPM leder till minskad tillit, vilket inte är så konstigt eftersom hela tankemodellen 

bygger på utgångspunkten att människor är opålitliga och ett problem, en kostnad. När 

organisationer sparar pengar offrar man människor. När människor börjar lita på varandra ökar 

trivseln och man fortsätter välja tillit istället för misstro. Därmed kan kostnaderna troligen minska 

(för det behövs inga gigantiska kontrollsystem för att garantera att människor gör det människor i 

grund och botten vill göra) och kvaliteten öka, liksom glädjen i arbetet och samhället samt hälsan 

(eftersom stressen och känslan av otillräcklighet och underlägsenhet minskar).  

 

Eftersom snabba lösningar ofta leder till nya problem har alla allt att vinna på att samarbeta och 

lita på varandra, även om det är svårt och trots att det inte finns några garantier. Genom att lita 

på medarbetarna och utvärdera verksamheten i efterhand, inte mot några på förhand uppsatta mål 

eller definitioner, med fokus på funktion och tillfredställelse, alltså genom att vara lyhörd på 

signaler som indikerar problem (istället för att kontrollera lättmanipulerade kvalitetsindikatorer), 

riktas fokus mot det som är här och nu. Närvaron i arbetet ökar när alla arbetar för att resultatet 

ska bli så bra som möjligt, istället för att stressade jaga mot mål som någon annan satt upp och 

som det aldrig finns tillräckligt med tid eller resurser för. Rädslan för ansvar och strävan efter ha 

ryggen fri är mänskliga egenheter och effekter av NPM som är svåra att tvinga bort med hjälp av 

ännu mer regler och utökad kontroll, men i ett klimat där man väljer att lita på varandra kan både 

kunskap och kvalitet växa och korsbefrukta varandra.  

 

STRÄVAN EFTER BILDNING SOM ETT SÄTT ATT UTVECKLA TILLIT 

Försöken att eliminera misstag och idealiseringen av maskinen som säkert och effektivt uppnår 

alla uppsatta mål är ett allvarligt hot mot såväl livet på jorden som mänskligheten (se Hornborg 

2012). Människor klarar sig inte utan andra människor, så bara talet (hotet) om digitalisering och 

robotar gör att ohälsan och stressen ökar, vilket på sikt hotar att gå ut över tryggheten i hela 

samhället. Många vill samtidigt veta säkert. ”Bevisa att du har rätt annars lyssnar jag inte”, är en 

inställning som blivit norm idag. Den synen på kunskap hänger samman med synen på kontroll 

och styrning. En konsekvens av detta sätt att tänka är att när någons kompetens ska bedömas 

använder man i allt mindre utsträckning människans inneboende bedömningskompetens, istället 

använder man förment objektiva data av olika slag för att räkna fram ett värde som kan ställas 

mot andra värden. De negativa konsekvenserna av detta sätt att tänka och agera beskrivs på ett 

talande sätt av Jonna Bornemark i boken Det omätbaras renässans. Objektivitet antas vara bättre än 

subjektiv bedömning, men med en sådan syn på kunskap blir det svårt att implementera 
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tillitsbaserat ledarskap. Den danske fysikern Niels Bohr var något på spåren när han talade om 

människans största misstag. Han menade att vi människor söker efter svar och lösningar där vi 

kan leta, inte där kunskapen faktiskt finns. Och kunskapen finns alltid på en obestämbar plats i 

den okända terrängen som alla som verkligen söker efter svar som fungerar måste bege sig ut i, 

eftersom det är där kunskapen finns. Strävan efter bildning är dels ett förslag på nytänkande som 

handlar om att bryta den onda cirkel som kontrolltänkandet leder till, dels ett förslag på 

kunskapssyn som är kompatibel med tankarna om tillit. 

 

I dag anser många politiker att vi inte har råd att satsa på bildning i skolan, delvis beroende på att 

bildning är en dynamisk kunskapskvalitet som är svår att mäta och som inte går att bryta ner i 

delmål som följs upp och kontrolleras var och ett för sig. Att bildning inte värderas efter förtjänst 

i dagens skola är en konsekvens av att alltmer fokus riktas mot kostnaderna, vilket får alla att jaga 

mot alltmer specifika mål enligt principen ju snabbare desto bättre. Politiskt och kulturellt går det 

att bestämma och komma överens om att nu gäller detta, även om det strider mot allt man vet, 

och den typen av beslut har tagits gång på gång genom historien i olika sammanhang, men det 

man vinner i effektivitet och sänkta kostnader får man betala för på något sätt och i skolan leder 

det till betygsinflation. Bildning, det vill säga breda kunskaper om både historien och samtiden, 

kan lösa detta dilemma, men paradoxalt nog är det när bildningen behövs som mest som den har 

svårast att vinna gehör. Fördjupade kunskaper och utvecklad förståelse gör det lättare att förstå 

och hantera komplexitet, men det krävs både intellektuell förmåga och tid att tänka samt 

möjlighet att reflektera över frågorna tillsammans med andra för att det ska fungera.  

 

Ett bildningsorienterat sätt att se på och arbeta med kunskap och tillit är att tänka i termer av 

gruppens vishet, eller The wisdom of crowds, som är titeln på en intressant bok där begreppet 

förklaras (Surowiecki 2005). Det är en tilltalande tanke som bygger på att många som går samman 

når högre och längre än en aldrig så duktig och erkänd expert. Gruppens vishet är ett känsligt 

instrument, som lätt komprometteras, bland annat av ojämn fördelning av makt i gruppen som 

samverkar. Optimalt blir verktyget bara om det råder fullkomlig jämlikhet mellan dem som deltar 

i arbetet med att lösa problemet som man ställts inför. Om någon av deltagarna uppfattas som 

klokare än någon annan, eller om något försöker leda processen förvandlas verktyget snabbt till 

ett problem. Råder maktmässig obalans inom gruppen riskerar den att bli till ett slags hävstång 

för dem med inflytande, vilket kan bli förödande och därför är viktigt att påminna sig om. 

Gruppens vishet bygger i hög grad på tillit och handlar om en öppenhet för det oväntat oväntade, 

om att bygga in det tänkandet i arbetet med att utforma strategier för att ta vara på den samlade 
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kompetens som finns i ett samhälle eller en kommunal förvaltning. Nyckeln till långsiktig 

hållbarhet ligger i en fördjupad insikt om vikten av att ge upp alla tankar på och önskningar om 

att framtiden går att planera och vägen dit kontrollera och effektivisera. Om tillräckligt många vill 

samma sak och agerar i enlighet med den önskan blir det så. Men, och det är det centrala här, 

utfallet är alltid ett resultat av medborgarnas samlade och riktade vilja. Och den går inte att styra, 

den lever sitt eget liv. 

 

TILLIT OCH ANSVAR LEDER TILL KVALITET 

Idag är svaret och den enda godtagbara vägen fram för snart sagt alla verksamheter kontroll, 

styrning, mätning och utvärdering samt effektivitet. Först definierar man ett mål och bestämmer 

vilka värden som ska gälla, därefter kontrollerar man verksamheten och utvärderar utfallet, och 

sen effektiviserar man. I teorin är det enkelt, men i praktiken leder inte systemen för 

kvalitetssäkring till avsedd effekt. Målen nås visserligen, men eftersom kvalitet är ett obestämbart 

mått på något som till sin natur är vagt leder kvalitetsarbetet i praktiken till att kvaliteten (i den 

betydelse som människor i dagligt tal lägger i begreppet) sjunker. Systemet för kontroll lever upp 

till de formella kraven, men eftersom kvalitet är något annat och fungerar annorlunda, leder 

systemet inte till det vi önskar oss och vill ha. 

 

Den administrativa apparat som är en förutsättning för att NPM ska fungera – vilket David 

Graeber skriver klargörande om i boken Reglernas utopi: om teknologi, enfald och byråkratins hemliga 

följder  – tenderar att bli till en gökunge som bokstavligen äter upp en allt större andel av 

resurserna som samhället lägger på vård, omsorg och utbildning. Till ingen som helst nytta. Inte 

minst under pandemin och i spåren av Corona har det visat sig att NPM fungerar perfekt när den 

synen på ledning och samhällsplanering inte behövs, men att det sättet att tänka är helt 

oanvändbart i tider av kris, (som i praktiken snarare är regel än undantag). Om det var så att 

NPM faktiskt fungerade och samhället gick att styra och man kunde planera för alla behov skulle 

inte styrningen och planeringen klappa ihop fullständig i tider av kris. Läkarna, vårdpersonalen 

och ansvariga på landets myndigheter tvingas under pandemin agera med utgångspunkt i den 

kunskap och beprövade erfarenhet som innan Corona betraktades med misstänksamhet och sågs 

som ett kvalitetsproblem, och fungerar det nu vore det märkligt om tillitsbaserad styrning inte 

skulle fungera under normala omständigheter. Nu med andra ord nu ett gyllene tillfälle att ställa 

om och satsa på tillit. 
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Mänsklig vilja kan försätta berg, men den kan aldrig övervinna verklighetens inneboende lagar 

och begränsningar. Troll finns inte heller, men just troll är intressant i detta sammanhang för de 

flesta vet att om man tar ett troll ut ur skogen, ut i ljuset, för att studera det i detalj förvandlas det 

till en stenstod eller spricker, och då är det inget troll längre. Samma gäller för kvalitet. Försöker 

man definiera vad det är i detalj låser man fast något som måste vara öppet och föränderligt för 

att vara levande, och då försvinner kvaliteten som sand mellan fingrarna. Man kan inte få det ena 

utan att förlora det andra, hur man än försöker. Kvalitet är en föränderlig men viktig egenskap 

eftersom kvaliteten på det man gör eller köper är det enda som betyder något egentligen. Svaret 

på frågan om vad kvalitet är finns inte på en bestämd plats och en varas eller tjänsts inneboende 

kvalitet gäckar ständigt den som söker efter den. Exakthet i mätandet går därför inte att nå, vilket 

enkelt kan utnyttjas av den som vill visa att verksamheten håller hög kvalitet. Tvingar man fram 

en exakt definition är den alltid felaktig, för verkligheten är inte beskaffad på det sätt som man 

vill eller tror. Kvalitet måste upplevas för att få mening. Det finns inga genvägar eller någon 

speciell metod att förstå eller hantera kvalitet och därför är ordet kvalitetssäkring en 

självmotsägelse. Det spelar ingen roll att många människor med makt och inflytande försöker 

kontrollera kvalitet. Och det finns verkligen massor med system som sägs garantera kvalitet. Det 

är bara mer eller mindre elaborerade strategier för att dölja det faktum att kostnadsminskningar 

och effektivisering alltid riskerar att gå ut över kvaliteten. Kvalitet kräver tillit, marginaler och tid 

att tänka efter, särskilt om det är en skola eller en vårdinrättning det handlar om och ifall det är 

kunskap och lärande man söker. 

 

Problemet är att ekonomin är målet och kvalitet är medlet. Hur man tjänar pengarna eller får 

budgeten i balans är idag underordnat, det viktiga är att man gör det. Därför talas det idag om 

kvalitet mer än någonsin och de som säljer kvalitetssäkringssystem tjänar massor med pengar, 

även om alla med inblick i och erfarenhet av vardagen i offentligt förvaltade verksamheter inser 

att kvaliteten stadigt blir sämre när effektivitetsmålen är det enda som betyder något i praktiken. 

Samhället och skolan är liksom människan och kultur en mångfald delar som måste samverka för 

att långsiktig hållbarhet i verksamheten ska kunna uppnås. Kvalitet uppstår mellan delarna och 

genom utbyte, interaktion och ömsesidig påverkan. Svaret på frågor som rör kvalitet kan inte 

preciseras närmare än: Fler än en men färre än många. Däremellan, någonstans, finns svaret, men 

det förändras och rör sig och är alltid kontextbundet. Ett bra och högkvalitativt svar som 

fungerar och ger kvalitet i ett sammanhang kan vara förödande i ett annat. Därför är förmågan till 

anpassning och kompetensen att hantera komplexitet så oerhört viktig. Satsningar på bildning, 
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både i skolan och i den kommunala förvaltningen som helhet, leder till att fokus riktas mer mot 

vägen fram och det som händer mellan människor än på målen, vilket är en kvalitet i sig.  

 

Följer man manualer eller prickar av på förhand definierade punkter på en lista når man resultat, 

men inte kvalitet. Kvalitet kräver något mer och kan bara uppnås av hängivna människor som 

känner tillit och som har mandat att göra vad som krävs i stunden för att uppnå kvalitet i det som 

görs. Kvalitet är en relation, ett komplext samspel, som uppstår när många, och många olika, 

komponenter kan fås att samverka. Kvalitet går inte att räkna på eftersom det likt det gyllene 

snittet (som utmärker kvalitet i konsten) är ett obestämbart värde. Kvalitet undflyr med andra ord 

alla försök att låsa fast den. Kvalitet är inget man äger, det är en nåd att bedja om och något att 

hoppas på. Därför är lyhördhet, flexibilitet och ödmjukhet, eller tillit och kompetens att ta ansvar 

samt frihet att använda kunskaperna och kompetenserna som alla har och utvecklar genom att 

leva sina liv efter eget huvud, så viktigt. 

 

Om inte alla förhåller sig ödmjuka inför det faktum att kvalitet är en gäckande och undflyende 

egenskap kommer resultatet av arbetet inte att kunna hålla den höga kvalitet som kännetecknar 

en hållbar och välmående kommun. Vill man på allvar skapa förutsättningar som faktiskt leder till 

utveckling av verklig kvalitet måste alla som verkar i systemet inse och acceptera det faktum att 

kvalitet, liksom kärlek handlar om något man aldrig kan tvinga fram eller förvissa och försäkra sig 

om. Kvalitet kräver ömsesidig tillit och en utvecklad förmåga att ta ansvar. Och utan tid och 

generösa marginaler samt förståelse för att resultatet kan bli bra även om målen inte nås går det 

inte att få det man önskar. Fråga vilken artist eller konstnär som helst och de kan vittna om 

sanningen i dessa ord. Kvalitet är resultatet av skapande verksamhet, inte en produkt eller något 

man producerar. Först när det missförståndet rätats ut kan förutsättningar för verklig kvalitet 

skapas. Dålig kvalitet visar sig alltid och är uppenbar för alla som vill se och verkligen försöker 

förstå hur det faktiskt ligger till. Allt som krävs för att uppnå verkligt hög kvalitet i den 

kommunala verksamheten finns alltså redan. Betänk att svensk skola höll mycket hög kvalitet 

innan systemen för kvalitetssäkring infördes. Vad säger att mer av samma skulle leda till bättre 

kvalitet i landets kommuner? Ingenting. Tvärtom borde fler ta sig tid att oftare stanna upp och 

reflektera över vad man menar med kvalitet, vilket leder över resonemanget på kunskap och 

bildning.  
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FRÅN INFORMATIONSSAMHÄLLET TILL VISHETSSAMHÄLLET 

Troligen är det väl mycket att hoppas på att mänskligheten under överskådligt till ska kunna 

uppnå en generell intellektuell nivå som liknar vishet, men det är definitivt en (hållbar och 

önskvärd) vision att sträva efter och det finns ingen som helst anledning att slå sig till ro, som 

individ eller kollektiv, innan man nått dit. För det räcker inte att enskilda, eller några få uppnår 

målet. Samhällen är helheter och det är den generella nivån som räknas. Det går inte att toppa 

laget, exportera problemen eller importera expertis eller göra elitsatsningar. Den eller de enda 

som tjänar på det är den som får del av resurserna som krävs för att nå dit; det finns inga 

garantier för att kunskap ”sipprar ner”. Det nyliberala experimentet som byggde på ”sanningen” 

att välstånd sipprar ner har drivit jordens befolkning och miljön nära gränsen för vad systemet 

klarar av att hantera utan att kollapsa och de enda som tjänat på upplägget är de allra rikaste som 

blir rikare och rikare, men också färre och färre. Alla andra, och särskilt de fattiga och maktlösa 

drabbas orimligt hårt. Både kunskap och rikedom växer inifrån och underifrån. Bara genom 

gemensamma ansträngningar kan ett samhälle flyttas uppåt i hierarkin, och ju längre upp man 

kommer desto mer arbete krävs för att försvara och bevara tillståndet.  

Informationssamhällen: Detta är ett samhälle fyllt av motstridigt brus. Det är det samhälle där 

känslor och individers personliga intressen tas på större allvar än kunskap. Bildning avfärdas av 

den som vill se detta samhälle förverkligat som ett uttryck för PK. Fakta är viktigt dock, men 

aldrig viktigare än känslan och bara den fakta som passar ens syften erkänns och tas på allvar. 

Fakta som går på tvärs mot eller utmanar känslan och den subjektiva övertygelsen tystas eller 

ifrågasätts. Informationssamhället är historielöst och präglas av allas ”krig” mot alla. Här ses 

filterbubblor som en rättighet, liksom individens självklara rätt att ignorera all information som 

inte passar in den på känslor vilandes världsbild som just nu känns mest bekväm. Här betraktas 

alla försök att utveckla kritisk förmåga och kraven på analys och fördjupning som ett hot. 

Informationssamhället ligger vidöppet och har inget som helst inbyggt skydd mot demagoger. 

Den som kan förföra massorna, egalt hur och med hjälp av vilka metoder eller argument, kan bli 

en ledare. Den som lovar mest (oavsett om löften är rimliga eller ej) har störst chans att vinna 

makt och inflytande. Informationssamhället är ett flyktigt samhälle som när som helst kan lösas 

upp eftersom alldeles för få vet eller bryr sig om vad som gör ett samhälle hållbart och en 

demokrati funktionsduglig. Blir det inte som man tänkte sig finns alltid någon annan att skylla på, 

och vågor av rykten sköljer i vågor över samhället och destabilisera alla försök att förändra.  

Faktasamhällen: Här finns ett lite bättre kollektivt intresse för vad som faktiskt fungerar. Här 

undersöker man saker och är noga med att peka på evidens. Fakta är inte samma sak som åsikter, 
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och därför finns ett visst inbyggt skydd mot de mest uppenbara uttrycken för populism. Men den 

som verkligen vill något kan alltid, med stöd i makt eller annat som säker den kritiska förmågan 

ur spel, driva igenom sin vilja. Om det inte går att ”ljuga” med hjälp av statistik kan man utesluta 

vissa fakta och bara redovisa det som stödjer den politik man vill föra. Som en sista, desperat 

åtgärd kan man också hänvisa till alternativa fakta. Här litar man inte på någon som inte kan peka 

på evidens, statistik eller som har en källa att referera till. Det som inte kan bevisas kommer aldrig 

att kunna hemföras, oavsett hur klokt förslaget än är. Kan man bara visa på fakta kan å andra 

sidan snart sagt allt finna stöd, även om det finns anledning att ifrågasätta den fakta som förslaget 

bygger på. Här bortser man konsekvent från Humes lag som säger att det aldrig går att sluta sig 

till ett bör utifrån ett är. Faktasamhället är med andra ord ett slags skensamhälle, en kuliss där allt 

ser ut att vara i sin ordning med som hela tiden hotar att kollapsa eftersom det är ett samhälle där 

detaljerna är viktigare än helheten, individen viktigare än kollektivet och försvaret av det man vet 

viktigare än den kritiska granskningen utifrån olika perspektiv. Här regerar jaglojaliteten och det 

betraktas inte som ett problem att gå genom livet med skygglappar, i alla fall så länge det inte går 

ut över åsikterna som jag finner fakta som stödjer. 

Kunskapssamhällen: Här finns goda chanser att skapa något hållbart och demokratin är inte 

allvarligt hotad, men allt är ändå inte riktigt frid och fröjd. Här regerar Sanningen, i bestämd form 

singular. Fakta är viktigt, men inte vilken fakta som helst. Det kritiska tänkandet är lika viktigt 

som evidens. Här har man insett att vetande alltid är relaterat till sammanhanget och det finns 

insikt om att maktordningar påverkar människors uppfattningar om vem och vad som är klokt att 

lita på. Kunskapssamhället är inom räckhåll, men för att nå dit måste synen på fakta balanseras. 

Sanningen är inget dåligt mål, men samtidigt är det svårt så det räcker inte att slå sig till ro med att 

det finns evidens och fakta, för att en utsaga ska kunna sägas vara kunskap krävs att även det som 

talar mot vägs in. Här har man insett, inte bara inom akademin, att vetenskapen inte kan bevisa 

något. Majoriteten förstår att vetenskap endast säker kan falsifiera och den kritiska 

medvetenheten är en högt värderad egenskap i samhällsdebatten. Det bör flaggas för att 

kunskapssamhället saknar skydd mot utvecklingen mot Artificiell intelligens, som är ett slags 

variant på eller utveckling av tanken på att människor gör rationella val. Det saknas helt enkelt 

insikt om och förståelse för det mänskliga. 

Bildningssamhällen: Här finns en väl utvecklad förståelse för människan alla olika sidor och 

förmågor, liksom bristerna och avsaknaden av förmåga. Förståelsen för sammanhangens 

betydelse är väl utvecklad i hela samhället och kunskapen om skillnaden mellan vad som är 

komplext och komplicerad, präglar politiken och samhällsförvaltningen. Här samtalar man och 
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debatter används med försiktighet, för det finns en kollektiv, djup insikt om relationen mellan 

makt och kunskap. Här betraktar man varandras olikheter med försiktig nyfikenhet och förmågan 

att hålla känslorna i schack är en dygd som alla hjälper varandra praktisera. Världens och 

vetandets förändring och kunskapens beroende av perspektiv ses här inte som ett problem, utan 

som en spännande utmaning. Bildningssamhället har kontakt med både historien och framtidens 

fundamentala öppenhet. Här lever man i nuet, men med kunskap om historiens komplexitet och 

ödmjukhet inför både framtidens fundamentala öppenhet och både allt det som människan ännu 

inte vet och det som inte går att veta. Här det inte bara viktigt att undersöka och förstå det som 

går att nå kunskap om, utan även det som vagt till sin natur beaktas i samtalen om hur samhället 

skulle kunna bli bättre för fler, hur demokratin kan värnas och hur hållbarheten skulle kunna öka. 

Här har kunskapen ett egenvärde, liksom både konst och litteratur. Marginaler och tid att tänka 

mer än ett varv kring saker och ting anses värt att bevara och värna. Ödmjukhet är en egenskap 

som man förstår värdet av, men för att den rörelsen ska få fullt genomslag krävs att samhället tar 

ännu ett kliv uppåt i hierarkin.  

Vishetssamhällen: Här har samhällets strukturer anpassats till människorna istället för tvärtom, 

vilket är fallet i alla fall i faktasamhället, men även i kunskapssamhället om det finns kunskap som 

ger stöd för att det är bättre. Vishetssamhället är hållbart i ordets alla bemärkelser, för här tar man 

inte bara ansvar för sig själv och de sina, och man är inte bara lojal med mänskligheten som 

helhet samt floran och faunan som lever i symbios på jorden idag. Här är man lojal även med 

både de och det som levat här och det som kommer att leva på jorden i den framtid som skapas 

här och nu av oss som lever här. Insikten om skillnaden mellan komplex och komplicerad är fult 

utvecklad och implementerad i samhällsförvaltningen och det demokratiska systemet. Här är 

ödmjukheten och principen om försiktighet fullt implementerad också. Råder någon som helst 

tveksamhet iakttas försiktighet och inget görs på chans. Känslor finns och är viktiga att lyssna på, 

men tillåts aldrig ta över. Vidare finns en väl utvecklad, kollektiv förståelse för hur människor 

faktiskt fungerar, och som sagt systemen anpassas efter detta och bygger inte på önsketänkande. 

Ett samhälle som strävar efter vishet låter sig vägledas av insikt om tillvarons oöverblickbarhet 

och här är den kollektiva tacksamheten stor och solidariteten med både medmänniskorna och 

miljön stor och viktig. 

Visst är vishetssamhället en utopi, och det finns självklart inga renodlade samhällen. Samhällen är alltid 

blandningar, men detta är ett slags grov karta att orientera sig i verkligheten med hjälp av och ett 

verktyg för att främja tillit och klokskap som gör att samhället rör sig uppåt i kunskapshierarkin. 

Det finns dock en mycket oroande glidning, både här hemma och ute i världen, neråt i hierarkin. 
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Informationssamhället framstår allt mer som ett hot att ta på allvar, och faktasamhället utmanar 

tydligt kunskapssamhället som har allt svårare att hävda sig i takt med att tiden att tänka kritiskt 

och reflektera försvinner när ekonomin allt mer placeras i centrum. Bildningssamhället har aldrig 

funnits på riktigt, men det var fortfarande något man strävande efter på 1990-talet. 

Vishetssamhället går nog för de flesta att föreställa sig, men det är och kommer troligen att vara 

en utopi att sträva efter, liksom ett samhälle som är väl integrerat och kan härbärgera mångfald. 

Med tanke på hur det ser ut i samhället och vad som händer i världen är det viktigt att inte sluta 

tro på att vishet och mångfald som möjligheter. Om många vill och gör vad som krävs är ett 

annat samhälle alltid möjligt, även om det inte går att styra en så pass komplex helhet mot på 

förhand uppgjorda mål. 

 
KONTURER TILL EN METOD 

Det leder tanken fel att tänka sig att det finns någon metod för tillitsbaserat ledarskap, men det 

finns ett sätt att arbeta som är kompatibel med ovanstående resonemang. Backcasting heter det 

och har skapats av professorn i fysisk resursteori John Holmberg (se 2020). Hans tankar om vad 

man kan göra utgår inte från hur det är idag, utan tar sin början i ett samtal. Ett öppet och 

förutsättningslöst samtal där mångas röst får höras, ju fler som deltar desto bättre. Och samtalets 

mål är att hitta en definition på ett önskat läge, i framtiden. Vad ska gälla där och då för att vi 

människor ska vara nöjda? Vilka krav har vi och hur ser profilen för dessa ut? När man är 

överens om det, vilket är mycket lättare att komma överens om än vad som ska göras, kan arbetet 

med att skapa en hållbar framtid inledas. Och det arbetet utförs i fyra steg, varav formuleringen 

av visionen är det första. Det andra steget går ut på att jämföra visionen med hur det ser ut idag. 

Lista skillnader och likheter. Och när det är gjort börjar arbetet med att, först (steg tre) identifiera 

problemen som måste lösas för att man ska kunna närma sig den hållbara visionen. Sedan är det 

dags att släppa lös kreativiteten som steg fyra handlar om. Det som är nytt och bra med detta sätt 

att tänka är att alla som deltar i arbetet tvingas ut ur den berömda boxen. Detta sätt att tänka 

förlöser ingen inneboende kreativitet, den skapar helt nya tankebanor och tvingar fram idéer som 

ingen hade kommit på annars, för att man allt för mycket utgår från det som är. Allt tal om best 

practice och liknande utgår från historiskt kända faktum och förhållanden, och begränsar snarare 

än förlöser kreativitet. En väl utvecklad intellektuell förmåga i samhället samt intresse för 

bildning underlättar både arbetet med innovationer och implementeringen av tillit som 

ledningsfilosofi. 
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Skapandet av ny kunskap är ett slags innovationsprocess och för att förstå både hur man kan 

främja nytänkande och varför backasting är ett konstruktivt sätt att arbeta med förändring är det 

viktigt att skaffa sig en uppfattning om vad som driver förändring. Tre abstraktionsgrader kan 

identifieras. På den lägsta nivån finns idédriven innovation, som kan sägas förkroppsligas av 

uppfinnaren Thomas A. Edison, till exempel. Hen som sitter på sin kammare och kläcker idéer 

och hittar lösningar. Ibland låter det som detta är målet för omorganiseringen av den svenska 

skolan, att producera uppfinnare som kan spruta idéer ur sig vilka kan tas patent på och 

kapitaliseras av hugade företagare. Det kanske är orättvist, men det är en syn som nästan kusligt 

väl stämmer in på skolans individcentrering och ropet på fler ingenjörer. Det är en syn på 

innovationer som bygger på tanken om geniet, som sprider idéer omkring sig och som dyrkas av 

övriga. Men, som sagt, detta är den lägsta abstraktionsgraden och den mest banala formen av 

innovation. 

Den andra abstraktionsgraden fokuserar mindre på individen och mer på nuläget. Behovsdriven 

innovation handlar det om. Här finns ett problem, det måste lösas. Sätt igång och jobba. Här 

finns en mycket mer utvecklad systematik och det handlar mer om kollektivt arbete. 

Atombomben kan sägas vara en lösning på ett behov, den togs fram genom förädling av andras 

forskning. Nöden är uppfinningarnas lag säger man och många teknikoptimister tänker sig att när 

den dagen kommer, då hittar vi en lösning. När vi måste, då kan vi. Det är problematiskt, för det 

är en reaktiv tanke som tydligt utgår tydligt från det som är och nu. Resultatet blir ofta mer av 

samma eller modifieringar av kända lösningar. En lite mer pålitlig strategi än den solitära 

uppfinnaren, men den främjar inte självklart nytänkande. 

Den tredje abstraktionsgraden är bättre och passar mer ihop med backcasting och 

mellanrummets filosofi: Utmaningsdriven innovation. Här handlar det om att tvinga sig tänka i nya 

banor, söka sig till möten över gränser och om att bryta murar. Då är det bra om det finns en 

plats där detta underlättas. En plats med högt i tak där tankar och kompetenser kan mötas, vilket 

leder oss över till nästa rubrik där samtalet som tangerats ovan ska diskuteras lite mer ingående. I 

ett samtal är alla tankar är lika mycket värda, innan de utvärderats och testats i praktiken. Och det 

spelar ingen roll vem det är som kommer upp med iden. Resultatet äger alla som deltagit i 

samtalet och alla kan göra vad de vill med det. Öppenhet och prestigelöshet är förutsättningarna 

för att detta sätt att arbeta med kunskapsutveckling ska bli framgångsrikt. 

Drömmen att kontrollera och styra har följt människan genom århundradena och har präglat 

kulturen som alla alltid varit med om att både påverka och påverkas av. Det är lätt att förstå 
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varför dessa tankar och önskningar uppstår, men ändå viktigt att bryta mönstret och motarbeta 

tendensen. Tillit handlar om att släppa på kontrollen och ifrågasätta konventionerna och bara så 

kan ett kunskapssamhälle växa fram.  

 

AMOR FATI 

För att kunna vinna kunskap och nå kvalitet samt arbeta tillitsbaserat måste man inse att det 

aldrig finns några garantier för att lyckas, och man måste förstå att framtiden är öppen och 

historien är oöverblickbar. Drömmar och visioner om hur det ska bli samspelar här och nu med 

ett selektivt minne om hur det var förr. Mellan då och sedan, i det föränderliga nu som är ett 

möjligheternas mellanrum, lever vi människor våra liv tillsammans. Nu är en upprepad serie av 

dynamiska tankar och handlingar som formar upplevelsen av det som varit och synen på vad som 

är önskvärt och möjligt i framtiden.  

 

Målet är aldrig det viktiga, det är vägen dit som rymmer all mening för oss människor. Fokuserar man för 

mycket på målet påverkas resan dit. Målstyrning och strikt kontroll av det som måste vara öppet 

och levande leder till alienation och växande känslor av tomhet eftersom mening aldrig går att 

fixera. I samma stund som man når sina mål måste man formulera nya. Minnet av gårdagens 

segrar kan man bara leva på en kort tid; det är drömmen om lycka framöver som gör dagen 

uthärdlig. Meningen med livet uppstår här och nu när minnena av det som varit slipas mot 

visionerna om det som kommer sedan. Nu är en upprepning, en evig återkomst av det samma, 

men det som upprepas i nuet är förändringen av perspektiv på såväl historien som framtiden. Allt 

är sig likt men inget är någonsin det samma eftersom upplevelsen både av det som varit och det 

som kommer att hända förändras i ljuset av vartannat. 

 

Som ett slags avslutning riktas blicken mot begreppet Amor fati, vilket är den tyske 1800-

talsfilosofen Friedrich Nietzsches uttryck för kärleken till det öde som rymmer tillvarons alla 

nyckfulla inslag av slump och tillfällighet. Att älska ödet är en livshållning, ett sätt att leva här och 

nu, mellan ett föränderligt då och ett öppet sedan. Närvaro handlar det om, om att minnas det 

som varit för att kunna dra lärdom och få inspiration i framtiden, och om att vara medveten om 

vad man gör samtidigt som man är öppen för att det kanske inte blir som man tror, men ändå vara 

övertygad om att det trots allt kan bli bra. Amor fati kan ses som motsatsen till NPM eftersom 

hela tankebygget handlar om att bortse från slumpens oundviklighet; därför kommer det sättet att 

förvalta samhället förr eller senare att vändas mot människorna som verkar inom det. Den 

mänskliga faktorn handlar inte om mänskliga tillkortakommanden, utan om slumpens skördar. Och 
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slumpen går inte att kontrollera, den är en interagerad del av den komplexa helhet som tillvaron 

utgör (se Taleb 2012). Därför är det så viktigt att inte bara acceptera utan även omfamna ödet 

och lära sig älska tillvarons fundamentala öppenhet. 

 

Ödet handlar om slump, inte om något slags gudomlig och outgrundlig ordning som styr 

tillblivelseprocessen utifrån. Ödet är en integrerad del av den helhet som livet utgör. Slumpen 

verkar på insidan och mellan; den gör livet levande. Utan slumpen vore livet, kulturen och 

samhället en linjär process; fast alla vet att det inte är så. Många vill dock att det ska vara så, att 

det ska gå att målstyra, kontrollera och därmed undgå ödet. Och viljan kan försätta berg, även om 

det i praktiken ofta handlar om att man i praktiken använder sig av fantasin för att skapa och 

upprätthålla föreställningen om att berget inte existerar. 

 

Människans förmåga att föreställa sig saker, både om det som varit och det som skulle kunna bli, 

liksom om det som är och hur saker och ting verkligen fungerar, är en av många unikt mänskliga 

egenskaper som behöver förstås bättre. Föreställningarna om hur det var, hur det är och hur det 

kommer att bli spelar roll för tillblivelsens riktning och förändringens utfall. Tro och övertygelse 

är mäktiga krafter som kan styra samhället i olika riktningar och som under lång tid kan bortse 

från hur verkligheten verkligen fungerar. Det är fullt möjligt att bygga en politisk karriär på 

alternativa fakta och vinna många väljares stöd på en politik som bygger på känsla; fast det är 

aldrig någonsin långsiktigt hållbart. Det går också att under en tid sänka löner och öka vinster i 

enskilda företag, liksom det går att sänka skatten och öka statens utgifter. Ett tag går det, och det 

går att ytterligare en tid ge sken av att allt är frid och fröjd. Genom att skylla på utifrån 

kommande hot kan man tänja lite mer på gränsen. Förr eller senare kommer man dock till en 

punkt när det inte går att hålla det oundvikliga stången längre. Och då tvingas man hantera 

situationen vare sig man vill det eller ej. 

 

NPM är en dödsdans kring en fiktiv guldkalv; en naken kejsare som regerar våra liv eller en 

magiker som förvrider synen på oss och får oss att jaga något som bara finns i fantasin; ett tomt 

löfte om lycka i framtiden. Fast livet är här och nu och framtiden är öppen. Det är en fåfäng 

förhoppning som bevisligen leder till mänskligt lidande idag. Det finns inga garantier och ju mer 

preciserade mål man försöker nå och ju snabbare man vill nå målen, desto större är risken att 

man misslyckas. Amor fati skulle kunna fungera som ledstjärna för politiken och 

samhällsbyggandet. Amor fati handlar om att lära sig se mer till möjligheterna än till hindren i 

tillvaron. Det handlar om att lära sig förstå hur människor fungerar och anpassa samhället efter 
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det, istället för att driva upp förväntningarna och söka efter en lycka som även om man finner 

den ändå bara blir kortvarig. 

 

Amor fati är en överlevnadsstrategi och ett sätt att vara i världen; en teknik för att uppnå varaktig 

tillfredsställelse. Det är ett aktivt sätt att vara och verka i världen och handlar inte om att uppgivet 

acceptera allt som sker eller ge upp alla drömmar om alternativa framtider. Ödmjukhet är ett 

annat ord. Amor fati handlar om att acceptera det man måste och förändra det man kan. Det är 

ett långsiktigt hållbart sätt att se på världen och att leva sitt liv, ensam och tillsammans med 

andra. Ett sätt att öka chansen till varaktig lycka och tillfredsställelse, liksom ett sätt att finna både 

tid och ro att dels fundera över vad som är viktigt och vad som fyller livet med mening, dels ett 

sätt att frigöra tid för att ägna sig åt dessa saker. Amor fati är en förutsättning för tillitsbaserat 

ledarskap. Amor fati är vägen fram och en belöning i sig, inte ett mål. Det handlar om en 

inställning till livet och tillvaron, om ett sätt att leva och se på sig själv och andra. Kan man lära 

sig älska och omfamna ödet och om den inställningen kan spridas i verksamheten eller 

organisationen växer en annan kultur fram än om man satsar på målstyrning och 

kvalitetskontroll.  
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