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Demings ”Profound knowledge” del III: Psykologi och ”dödliga sjukdomar”
Detta är den tredje ”Tankar om styrning” som tar sin utgångspunkt i Demings syn på styrning och
ledarskap. Deming är känd inte minst för sin syn på vilka kunskaper som krävs för att leda och styra en
verksamhet. Han talar om ”Profound knowledge”, som omfattar (1) systemtänkande, (2) kunskaper
om variation, dvs. att med statistisk metod mäta, eliminera och hantera variation, (3) kunskaper och
teori som hjälper oss att göra förutsägelser samt (4) kunskaper i psykologi. Dess fyra kunskaper hänger
ihop och interagerar med varandra. De bildar därmed, menar Deming, en helhet och är alla nödvändiga
för att nå framgång.
I Tankar om styrning i mars tog vi upp Demings systemsyn, men diskuterade också en systemmodell för
tjänsteverksamheter och belyste varför det är viktigt att anlägga en systemsyn bland annat när det
gäller kvalitet och kostnadseffektivitet. I Tankar om styrning i april diskuterades vikten av att mäta och
hantera variation – något som är grovt försummat i offentliga verksamheter – samt Demings
kunskapsteori (theory of knowledge).
Nu tar vi upp den fjärde komponenten i Demings ”Profound knowledge”: kunskaper i psykologi.
Framförallt diskuteras dock vad Deming betecknar som några ”dödliga sjukdomar” som har sin grund
i bristen på ”profound knowledge”. De olika delarna i ”Profound knowledge” kan inte ses fristående
från varandra. De hänger ihop och interagerar med varandra. Kunskap om psykologi är ofullständig
utan kunskap om variation och systemförståelse.
Psykologi – att förstå vad som motiverar människor
Som Bergman & Klefsjö konstaterar, när de diskuterar Deming, behöver vi kunskaper i psykologi för
att förstå vad som motiverar människor, men också för att förstå samspelet människor emellan (chef
– medarbetare, medarbetare – kund) och samspelet mellan delar i en organisation.
Det viktigaste en ledare kan företa sig hävdar Deming, är att förstå vad som är viktigt för individen. Vi
är alla olika och motiveras i olika utsträckning av inre och yttre motivationsfaktorer. Hinder för att
realisera stolthet över sitt arbete såg Deming som ett av de kanske största hindren för att reducera
kostnader och öka kvaliteten i USA. Med koppling till dagens debatt kan vi säga att Deming förespråkar
ett verksamhetsnära och tillitsbaserat ledarskap baserat på dialog med medarbetarna. Med
utgångspunkt i systemsyn, förståelse av variation, kunskapsteori och psykologi menade han att
ekonomutbildningarna i USA borde lära sina studenter vilka omätliga skador som åstadkoms ett antal
”dödliga sjukdomar” som Deming menade var kännetecknande för styrning och ledning av företag och
förvaltningar i USA. Han efterlyste utbildning som adresserade dessa ”dödliga sjukdomar”:
1. Kortsiktigt tänkande.
Deming talar om bristen på långsiktigt, konstant syfte (”constancy of purpose”). En organisation måste
hela tiden arbeta på att bli bättre när det gäller processer, produkter och service. Han citerar bl. a
målstyrningens upphovsman Peter Drucker: “Companies usually do have long-term vision, but have
short-term systems, that focus on short-term results. The danger is that “today’s short-term measures
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have long-term impacts.” Detta är något vi känner igen för hela debatten om kvartalskapitalism, men
också från offentlig sektor.
I Tankar om styrning i oktober 2017 diskuterades t.ex. styrningen av Arbetsförmedlingen. Fokus då låg
på Arbetsförmedlingens oförmåga att hantera de arbetssökandes varierande behov och
förutsättningar, något som bland annat beror på att de olika insatser Arbetsförmedlingen erbjuder är
omgärdade med en mängd restriktioner som satts upp av lagstiftaren. Olika regeringars styrning av
Arbetsförmedlingen kännetecknas också av ryckighet och en uppenbar brist på långsiktighet med täta
politiska utspel om olika insatser. I en ny granskningsrapport från Riksrevisionen konstateras t.ex. att
regeringen mellan åren 2006–2015 systematiskt överskattade antalet framtida deltagare i nya
arbetsmarknadspolitiska insatser, något som inneburit ett ineffektivt utnyttjande av förmedlingens
anslag.1 ”Tre gånger av fyra var deltagarantalet mindre än hälften av vad regeringen bedömde på
förhand”, konstaterar RRVs projektledare för granskningen. ”Att överskatta hur många som kommer
att delta i insatserna riskerar att leda till felprioriteringar i budgetarbetet och att stora resurser läggs
på insatser med få deltagare. Missbedömningar av hur lång tid det tar att starta en insats kan dessutom
leda till att arbetssökande inte får hjälp i tid” säger riksrevisor Stefan Lundgren.2
Kortsiktigt agerande kännetecknar många verksamheter och områden t.ex. styrningen av skolan och
polisen och därmed av frågor som hanteringen av barn med särskilda behov, en hög andel barn som
går ut skolan utan behörighet till gymnasiet, ett växande utanförskap och ökad kriminalitet m.m. Till
detta kan läggas t.ex. statens styrning av våra kommuner, av försvaret och av sjukförsäkringen.
Offentliga verksamheter skulle behöva mindre av ogenomtänkta politiska utspel och mera av
långsiktigt stabila förutsättningar som ger handlingsutrymme att ständigt utveckla och förbättra
verksamheten för att realisera uppdraget och syftet med verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt.
2. Ranking, meritsystem och prestationslöner
Deming kritiserar system där man rangordnar medarbetare, team, anläggningar, divisioner etc. och
ger belöningar i toppen och bestraffningar i botten av rankningen, liksom system med
prestationsbaserade ersättningar. Han menar denna typ av system verkar demoraliserande,
uppmuntrar till manipulationer (tampering) och leder till ökade kostnader. Här kopplar Deming ihop
rön från forskningen om motivation med förståelsen av variation. Han hävdar t.ex. att en enskild
individs prestationer inte går att mäta annat än på längre sikt. Vad Deming då pratar om är prestationer
som är lätt mätbara på en kontinuerlig basis.
Att belöna goda prestationer, säger Deming, är detsamma som att belöna meteorologen för att det
blir vackert väder. Att belöna meteorologen för vackert väder faller oss knappast in, men för de flesta
förefaller det rimligt att belöna goda prestationer. Vad Deming hävdar är dock dels att större delen av
variationen i prestationer beror på systemet och inte på de enskilda medarbetarna, dels att vi alltid
har variation i prestationer som gör att det är vanskligt eller omöjligt att dra slutsatser från en ranking
av medarbetare (eller team, verksamhetsställen etc.). Detta är också något han mycket tydligt
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demonstrerat med sitt berömda Red Bean Experiment, vilket finns redovisat i hans böcker men som
också kan ses i olika versioner på Youtube.3
För att illustrera det meningslösa i att fatta beslut på basis av en ranking redovisas här ett exempel
från svensk statlig förvaltning. Tidigare hade flera av våra stora statliga myndigheter en organisation
som baserades på en indelning i län. Man kunde då jämföra 21 (tidigare 24) län med varandra genom
att t.ex. rangordna dem utifrån olika prestationsmått. Samma förfarande har vi också inom kommuner
och landsting med de olika kvalitetsregister som Sveriges kommuner och landsting tillhandahåller i
Öppna jämförelser.
Diagrammet nedan är ett så kallat styrdiagram. Det redovisar hur en länsmyndighet presterat på en
viss resultatindikator under perioden januari 2007 till juli 2012. Myndigheten har i genomsnitt
presterat ca 28 över hela tidsperioden. De kraftiga, streckade linjerna visar samtidigt att myndighetens
prestationer uppvisar en stabil, normal variation mellan ca 7 och 48 över tid fram till andra halvan av
2011, därefter förefaller prestationsnivån ha försämrats.
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Myndigheten var en av 21 länsmyndigheter och dessa rangordnades varje månad. Myndighetens rang
varierade mellan 1 och 21 under den period myndighetens prestationsnivå är stabil och endast
uppvisar normal variation. En prestation strax över 20 gav 2:a plats i rankingen en månad och 18:e
plats en annan månad. Detta sammanhänger med att övriga myndigheter självfallet också uppvisar
variation och sannolikt också ett liknande mönster. Rangordningen olika månader säger med andra
ord absolut ingenting om myndighetens prestation på den uppmätta indikatorn eftersom prestationen
var stabil med enbart normal variation och rangen respektive månad kommer att variera
slumpmässigt.
Det säger sig självt att om man utdelar beröm eller kritik på basis av en sådan rangordning så kan det
få negativa konsekvenser och leda till (ett berättigat) ifrågasättande av ledningens kompetens. Istället
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borde ledningen fundera över om den genomsnittliga nivån är godtagbar eller om den normala
variationen går att minska. Rangordningen får ledningen att fokusera på helt fel fråga.
Det finns mycket som skulle kunna sägas under denna punkt, men ett konstaterande är att Deming i
många avseenden var före sin tid när det gällde att uppmärksamma de insikter som forskningen om
motivation har bidragit med. Detta torde bero på hans omfattande praktiska erfarenheter som konsult,
men också hans förmåga att kombinera statistisk teori om variation med psykologi. När vi i dag något
yrvaket diskuterar en mera tillitsbaserad styrning så är det i grunden inget nytt, utan något som bland
andra Deming förespråkade redan på 1950-talet genom att kraftigt betona ledarskapets betydelse.
Det hela blir desto mer egendomligt när vi i svensk offentlig sektor i dag dels har kanske världens högst
utbildade arbetskraft, dels vid det här laget har forskning som visar att de flesta arbetsuppgifter i
arbetslivet i dag utförs med högre kvalitet och effektivare med en styrning som bygger på
medarbetarnas inre motivation snarare än på kontroll och yttre motivationsfaktorer som
prestationsbaserade ersättningar. Varför rekryterar vi högutbildad arbetskraft och tror att de som
råkar ta anställning i kärnverksamheten, och inte i en stab, inte kan tänka själva och inte ta ansvar?
Detta innebär ett stort ekonomiskt slöseri.
”Det är demotiverande att inte bli behandlad som en tänkande vuxen person. Blir omotiverad
när andra talar om för mig vad jag ska göra. Varför ska jag engagera mig när jag ändå blir
tillsagd… om någon hela tiden säger till vad man ska göra så slutar man tänka.”
3. Resultatstyrning
När Deming diskuterar resultatstyrning handlar det om den interna styrningen i ett företag eller en
förvaltning. Han hävdar att resultatstyrning inte är sättet på vilket man uppnår goda resultat – det är
istället sättet att uppnå sämre resultat! Problemet är, menar Deming, att fokus hamnar på
slutprodukten dvs utfallet från processen istället för på ledarskapet vars uppgift är att undanröja
hinder i processen vilket inkluderar att ge träning till dem som behöver det för att klara jobbet bättre.
Den ledare som fokuserar på utfallet är ”a manager of defects”.
Att fokusera på resultat är inte ett effektivt sätt att förbättra en process. En chef måste leda vid källan
till förbättring, vilket kräver lärande hos chefen. Chefen måste lära från medarbetarna vad de gör. Om
man fokuserar på att följa upp resultatrapporter, avvikelser, kvalitetsbrister etc. tar man en genväg.
Resultatstyrning är, säger Deming, ett försök att styra utan kunskap.
Resultatstyrning använder vi i dag synonymt med begreppet mål- och resultatstyrning. Deming är lika
kritisk till styrning med mål. Mål behöver man sätta för sig själv, men produktionsmål som andra sätter
för oss har motsatt effekt mot den man önskar uppnå. När man sätter produktionsmål för
medarbetarna blir utfallet negativt. Rena produktionsmål (quotas) fungerar, hävdar Deming, som en
skyddsmur mot förbättrad kvalitet och produktivitet. Alla kan uppnå numeriska mål genom
omtolkningar av definitioner och villkor, förvanskning och fusk eller genom att öka kostnaderna.
(Något som har koppling till hans diskussion av rankning, meritsystem och prestationslöner.)
Det viktiga är istället metoden, dvs. hur vi ska gå till väga för att utveckla och förbättre verksamheten
och då handlar det om ”profound knowledge”, bland annat att tillämpa systemtänkande och optimera
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helheten samt arbeta med ständiga förbättringar genom att studera, eliminera och hantera variation.
Ett sådant sätt att arbeta ger oss den karta man behöver för att kunna förbättra en verksamhets
kvalitet och produktivitet.
Mål- och resultatstyrning som modell förutsätter i grunden att det finns enkla kausala samband mellan
uppdrag, aktiviteter och resultat och att det därigenom också går att knyta ett tydligt ansvar för
resultaten till ledningens sätt att styra. Denna enkla, linjära logik föreligger i praktiken inte i de flesta
offentliga verksamheter, som istället kännetecknas av olika grader av målkonflikter och komplexitet.
Även om Deming i huvudsak arbetade med privata företag är hans fokus på långsiktighet, systemsyn
och ständiga förbättringar baserat på förståelse av variation samt hans betoning av ledningens ansvar
och ledarskapets betydelse (ett närvarande, tydligt och verksamhetsnära ledarskap) ett alternativ som
känns än mer tillämpbart när det gäller offentlig sektor och där drygt 20 år med New Public
Management lett oss fel.
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