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Sammanfattning 
 
Titel:  Internredovisning och beslut – En fallstudie av Boverket i Karlskrona 
 
Författare: Ante Goreta, Arben Sula och Joakim Wilthorn  
 
Handledare: Gunnar Ågren 
 
Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola  
 
Kurs:  Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng  
 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka samt förstå hur en myndighet använder 

relevant information från ett internredovisningssystem inom olika nivåer för att 
hjälpa informationsanvändaren till välbegrundade bedömningar och beslut.
  

Metod: Kvalitativ undersökning, aktörssynsätt, induktion, fallstudie, intervjuer. 
 
Slutsatser: Slutsatsen på vår problemformulering är att Boverket använder sig av olika 

standardiserade rapporter (mallar) som säkerställer information. Rapporterna är 
uppföljning av: Finansiär, kostnadsbärare och kostnadsställe. Genom att 
rapporterna är standardiserade innebär det att som avsändare/mottagare 
använder/talar samma språk. Det innebär att när informationen från rapporterna 
ska kommuniceras vidare (uppåt och neråt) inom organisationen, sker det på ett 
mer effektivt sätt. Det i sin tur underlättar för snabbare och mer välgrundade 
beslut. Alla de här rapporterna samlas i det stora internredovisningssystemet, 
som ger t.ex. Generaldirektören möjlighet att få en total helhetsbild av 
organisationen eller specifika delar av den.  

 
Ytterligare en slutsats är att vid situationer när Boverket hyr in professionella 
konsulter som skall utreda/komma fram till underlag (förstudie) för ett särskilt 
beslut. Då ser processen ut som så att konsulterna har full tillgång/insyn i 
internredovisningssystemet, ger dem bättre förutsättningar till att skapa en 
förstudie som ger ett välgrundat/välutrett underlag till beslutsfattare för 
eventuella framtida beslut. 
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Abstract 
 
Title: Internal accounting and decisions – A case study of Boverket in Karlskrona  
 
Authors:  Ante Goreta, Arben Sula, Joakim Wilthorn 
 
Supervisor: Gunnar Ågren  
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 
 
Purpose: The purpose with the essay is to examine and understand how a government 

uses relevant information in different levels from an internal accounting system 
for helping the information user to good decisions.  

 
Method: Qualitative research, actors’ point of view, induction, case study, interview  
 
Results:  The conclusion on our problem is that Boverket uses different standard reports 

and ensures information. The reports are follow-ups with: finance, costing 
carrier and costing place. Because the reports are standardised you can say that 
the consigner/receiver uses/speaks the same language. It means that when the 
information from the reports shall communicate further (upwards and 
downwards) within the organisation, it will be more effective. This speeds up 
the decision-making process and more well made decision will come. All of 
these reports are gathered in a big internal accounting system that gives the 
General Director (Generaldirektör) the ability to get an overall idea of the 
organisation or a specific field of it. 

 
Additional conclusions are situations when Boverket hire professional consults 
to research a problem field for a specific decision. Then the information from 
the internal accounting system can provide better conditions for the consults to 
help make a good decision.  
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1. Inledning 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Uppsatsens inledande kapitel ämnar ge läsaren en förståelse för, och en inblick i det aktuella 
ämnets problematik. Det här leder till en problemdiskussion och vidare till uppsatsens syfte 
och frågeställning.  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Människor har i alla tider försökt att kontrollera sin ekonomiska verksamhet och undvika 
katastrofer och dåliga resultat. En ständig strävan har varit att utveckla nya sätt att hantera 
information som beskriver och värderar verksamheter till sitt rätta värde. I och med att 
verksamheter blivit större så har det krävts mer och mer komplexa system. Redan på 
medeltiden i Italien användes redovisningssystem med dubbel bokföring.1   
 
Med tiden utvecklades företagen och ekonomin för företagen fokuserade bland annat på 
extern redovisning, marknadsföring, finansiering, organisation, kostnads- och intäktsanalys 
och ekonomistyrning.2 Vi har valt att titta närmare på ekonomistyrning och dess vidare 
funktioner inom företagsekonomin. Eftersom vi under vår studietid har valt att specialisera 
oss på ekonomistyrning och dess innebörd, faller sig valet av problemområde ganska 
naturligt.  
 

1.2 Ekonomistyrning  
Ekonomistyrning kan delas in i två delar, det ena är att ekonomin ska styra och det andra är att 
styra ekonomin. Det som menas med det först nämnda är att finna ändamålsenliga metoder för 
ekonomistyrningen som innebär en fokusering på ekonomin. Ett utvecklingsarbete genomförs 
för olika enheter i organisationen och nivå fastställs för vilket ekonomiskt ansvar som gäller 
och hur styrningen ska utformas.3  
 
Den andra innebörden av ekonomistyrning ger ett utvecklingsarbete som är mer 
handlingsorienterat. Exempelvis så måste ansvariga ha en djup kunskap om den styrmodell 
som används för att framgång ska nås. Vidare så måste de ansvariga ha tillgång till 
information om utveckling och vilken position som den berörda enheten har. Det här för att de 
ansvariga snabbt och lätt ska kunna bedöma läget och vidta nödvändiga åtgärder.  
 
Tillgången till information innebär att den ansvarige ska få rapporter som är anpassade till 
dennes information och efterfrågan. Djup kunskap om den aktuella styrmodellen kräver en 
ekonomisk referensram. Det är därför viktigt att utbilda de ansvariga i ekonomi för att lyckas 
med ekonomistyrningen. Utbildningen ger grundläggande kunskaper och innebär även att den 
utbildade får ett ökat intresse för ekonomi.4  
 
De viktigaste begreppen inom ekonomistyrning är intäkter, kostnader, lönsamhet, resultat och 
likviditet. De nyss nämnda måtten är av finansiell karaktär och står i centrum, dock har  

1 http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000114886/kap02.pdf inhämtat 070402 
2 Ax, Johansson, Kullvén (2006), Den nya ekonomistyrningen, s. 14 
3 Broström, Haglund, Solli (1998), Extern- och interredovisning i kommun och landsting, Lund: 
Studentlitteratur, s. 197f 
4 Ibid. s. 197 
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utveckling av icke-finansiella mått gått starkt framåt på senare tid. Därför har även nya 
metoder och idéer kommit fram inom ekonomistyrningsområdet såsom balanserade styrkort, 
processtyrning och målkostnadskalkylering.5    
 
Att planera, samordna, kontrollera och följa upp verksamheten har blivit allt viktigare för 
företag och organisationer. För att styra företag i riktning mot uppsatta mål behövs en del 
hjälpmedel, så kallade styrmedel. De här styrmedlen kan vara av mycket olika karaktär.  
Exempelvis så har Samuelson L A (1998) i Controllerhandboken, föreslagit en klassificering 
av styrmedlen i tre stora block: Formella styrmedel, Organisationsstruktur och Mindre 
formaliserad styrning.6 
 

Styrmedel 
 
 
 

Formella Styrmedel Organisationsstruktur Mindre formaliserad styrning 
• Resultatplanering • Organisationsform • Företagskultur 
• Produktkalkylering • Ansvarsfördelning • Lärande 
• Budgetering • Belöningssystem • Medarbetarskap 
• Intern redovisning • Personalstruktur • Kompetensuppbyggnad 
• Standardkostnader • Beslutsprocesser • Ledningsstöd 
• Intersprissättning   
• Prestationsmätning   
• Benchmarking   
• Processtyrning   
• Målkostnadskalkylering   

 
Figur 1.1 Klassificering av styrmedel7 
 
Det styrmedel vi valt att fokusera oss på är formella styrmedel, genom vår resa i 
ekonomistyrningens värld så har vi kontinuerligt inriktat oss på den formella styrmedelssidan, 
något annat spår känns allt för främmande att forska på.     
 

1.3 Extern- och internredovisning 
Den externa redovisningen är obligatorisk för ett företag och lagar bestämmer hur redovisning 
ska utformas. Lagstiftningen ska tillgodose de externa intressenters behov av information om 
företagets ekonomi. Vad gäller externredovisning som ett val av vårt forskningsämne så har 
den begränsningar av ett stort regelverk och därmed blir internredovisning mycket mer 
intressant eftersom internredovisning kan bedrivas på ett godtyckligt sätt.  
 
När det gäller internredovisning så är det framför allt internt informationen behövs t.ex. för 
företagsledningen, divisionschefer, resultatansvariga, ansvariga för avdelningar och olika 
viktiga projekt. Företag behöver en mer detaljrik och delvis annorlunda information än vad 
den externa redovisningen visar.  
 
Internredovisning är frivillig och dess funktion är framförallt att beskriva det som företag 
internt är intresserade av, exempelvis att följa upp resultat och ställning för olika produkter, 
kunder, regioner, marknader eller speciella projekt. Internredovisningen kan även användas 

5 Ax, Johansson, Kullvén (2006), Den nya ekonomistyrningen, s. 14 
6 Ibid. s. 62 
7 Ibid. s. 63 
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för kontrollen av utdelat ansvar i företag, d.v.s. ett kostnadsansvar eller resultatansvar. För att 
utforma ett internredovisningssystem krävs mer information än för den externa redovisning 
företagen brukar använda, t.ex. tilläggskoder till kontona för att utöka den externa 
redovisningen så att även internt viktig information inte förbises. Externt ses företag som en 
stor enhet och där är inte interna transaktioner heller viktiga. Därför behövs det ett 
internredovisning system som även visar interna transaktioner så att de ansvariga har vetskap 
om internhandeln i företaget.8 Många organisationer använder sig av internredovisning och 
således har vi funnit att det finns en hel del skrivet i ämnet. När det gäller offentliga 
verksamheter tycker vi den är mer intressant för oss än den privata verksamheten. Dels för att 
vi upplever att det skrivits mer om privat verksamhet än om offentlig verksamhet i ämnet 
internredovisning och dels för det flesta offentliga verksamheter inte är vinstdrivande. Av de 
här anledningarna väcktes vår undran om hur interredovisning fungerar i offentlig 
verksamhet.      
 

1.4 Internredovisning i offentlig verksamhet 
Den redovisningsmodell som gäller för statliga myndigheter är framtagen av 
ekonomistyrningsverket, ESV, och modellen bygger på de särskilda förhållanden och 
regelverk som gäller för statliga myndigheter. Modellen är den klassiska BAS-kontoplanen, 
där externa händelser registreras i kontoklass 1-8 och de interna händelserna i kontoklass 9. 
 
Interna transaktioner skiftar i utseende mellan olika myndigheter och därför går det inte att 
standardisera kontoklass 9 eller ge detaljerade anvisningar för hur kontoklassen ska användas. 
Utan huvudsyftet med kontoklass 9 är att hålla externredovisningen fri från interna 
fördelningar och att kunna använda andra urval, värderingar och periodiseringar än vad som 
gäller för de externa kontona.9 
 
För att ett internredovisningssystem ska fungera bra och vara effektivt är 
informationshanteringen väldigt viktig. Vilken information, mängden information och 
relevant information ska främja syftet att effektivisera organisationen. Det finns många sätt 
att hantera information, ett exempel är rapportering.  
 
Rapport sparar tid. Med det menas att om den som beställer en rapport själv får vara med och 
utveckla innehållet i rapporten också kommer att ha större förståelse för vad som står i 
rapporten. Alltså behöver beställare inte lägga ner så mycket tid på att försöka tolka vad 
rapporten har för budskap.  
 
Det är därför viktigt att informationen som står i rapporten är relevant för rapportmottagaren 
så att denne har nytta av informationen och har lätt för att tolka informationen.10  
 
Vidare i problemdiskussionen kommer vi att föra ett resonemang kring vad som är relevant 
information och vem information riktar sig mot samt hur ansvariga behandlar och agerar 
utifrån information inom offentlig verksamhet.  

8 Prenkert (1998), Redovisning för intern styrning, Lund: Studentlitteratur s. 10 ff 
9 http://www.esv.se/download/18.4d8d501090b767fa98000331/ESV+2006-4.pdf inhämtat 070404 
10 Broström, Haglund, Solli (1998), Extern- och interredovisning i kommun och landsting, Lund: 
Studentlitteratur, s. 221 
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1.5 Bakgrund till problemdiskussion  
Mått är grunden i de ekonomiska informationssystemen inom organisationer. För att ta 
ställning till måttens konstruktion behövs insikter om vilka syften måtten tjänar och hur de i 
realiteten används. De flesta individer har en medveten strävan efter att egna och andra 
handlingar skall leda till ekonomisk effektivitet i någon utsträckning. Information kan 
förstärka och rikta det här beteendet. De ekonomiska informationssystemen måste väljas med 
beaktande och avspegla hur saker och ting verkligen sker och inte följa någon form av påhittat 
optimalt mål.11  
 
1995 gjorde Brorström, Haglund och Solli en studie om hur viktigt det är med ekonomisk 
informationsspridning i olika kommunal verksamheter. De testade vilka kunskaper, 
informationsbehov och hur liv skulle hållas i de kunskaper som redan fanns. Mer konkret 
innebar det att kunskapsnivån testades vad det gäller ekonomi. Författarna menade på att hur 
ska någon kunna ta ansvar för något som denne inte vet vad det är? Alltså är det viktigt att ta 
reda på vad kunskapen om ekonomi gör för användandet av ekonomiinformationen.12  
 
Vidare ville författarna reda ut problemet med informationsbehovet. Vilken information om 
ekonomi är viktigt och intressant för de verksamhetsansvariga? Att olika individer har olika 
preferenser är ju ganska klart.13 Svaret författarna sökte här var efter vilken logik 
ekonomiinformationen väljs och i slutändan hur den används.14 
 
Den sista undran, eller problemet som författarna såg var, hur intresset för ekonomi skulle 
bibehållas. Det är inte helt naturligt att ekonomi prioriteras i en verksamhet vars främsta syfte 
är att ha hand bostadsfrågor. Ekonomin tenderar att bli avskild från den övriga 
verksamheten.15 
 
De tre nyss presenterade problemen är i sig själva egentligen inte fristående, utan ingår i ett 
hjul där var och en av problemen sätter fart på hjulet. Författarna resonerar som så att en höjd 
kunskapsnivå påverkar sannolikt efterfrågan på information. Individanpassad information ger 
och andra sidan en positiv kunskapsutveckling. Utvecklingen av individanpassad information 
påverkar sannolikt uppmärksamheten avseende ekonomi.  
 
Det senare påverkar självfallet valet av information. Kunskaper bör också påverka intresset 
för ekonomi. Uppmärksamhet leder till att ett lärande kommer till stånd, det vill säga att 
kunskapsnivån höjs.16 
 
Författarna vill ändå poängtera att problemen ska hållas isär. Det för att vart och ett av 
problemen har en särskild lösning, nämligen; utbildning, unika rapporter och underhåll 

11 Johansson & Östman (1992), Lönsamhetskrav – redovisningsmått – styrning, Lund: Studentlitteratur, s. 16 
12 Broström, Haglund, Solli (1998), Extern- och interredovisning i kommun och landsting, Lund: 
Studentlitteratur, s. 211 
13 Macintosh N B (1985), The Social software of accounting and informations systems, Wiley London 
14 Broström, Haglund, Solli (1998), Extern- och interredovisning i kommun och landsting, Lund: 
Studentlitteratur, s. 211 
15 Brunsson & Rombach (1982), Går det att spara? Kommunal budgetering under stagnation, Doxa Lunda 
16 Broström, Haglund, Solli (1998), Extern- och interredovisning i kommun och landsting, Lund: 
Studentlitteratur, s. 212 
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(underhåll kallas även ”pratningar” i studien). De tre lösningar fick ge namn åt författarnas 
modell som kom att kallas ”U3-modellen”.17 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att författarna kom fram till att utbildning är viktig, 
individanpassade rapporter är viktigare men att ”pratningar” är viktigast.18 
 
Hur kan då den här studien hjälpa oss i vårt arbete? Jo, författarna till studien påvisar att 
information i alla dess former är väldigt viktig. Vare sig det handlar om 
envägskommunikation (utbildning) eller tvåvägskommunikation (rapporter och ”pratningar”).  
 

1.6 Problemdiskussion 
Mått är väldigt intressant att undersöka men samtidigt enormt svårt att lyfta upp teoriskt 
eftersom att mått oftast är situationsberoende. För att göra mått mer teoriska måste de ses som 
något, t.ex. som relevans. Hur kan informationsanvändaren förstå relevansen i mått, samt 
visar internredovisningssystem det? 
 
Vi kan uppleva att interredovisningssystem är väldigt komplexa och svåra att förstå. Frågan vi 
då ställer oss är vad det egentligen är för information som myndigheterna tar ut från sina 
internredovisningssystem och hur nyttjar den informationen syftet och målen som är 
uppställda. Vi tycker att relevant information beror på vad den specifika myndigheten söker 
för information och på vilket sätt den gynnar syftet. Olika sorters information är olika viktiga 
för olika myndigheter. Det kan handla om finansiella mått och icke finansiella mått, men 
målet måste ändå vara att den ansvarige i myndigheten finner nytta i informationen och att 
denne även kan förmedla informationen till organisationen.  
 
I det som vi hittills har presenterat i vårt arbete kan det utläsas att den information som ska 
spridas och nyttjas i organisationen måste vara relevant. Frågan vi då ställer oss är givetvis 
vad är relevant information och är den relevant för alla? Eller är relevant information 
individbaserad? Även hur information påverkas när organisationen inte är vinstdrivande är 
intressant att titta närmare på. Det finns olika teorier om vad som är lämplig eller relevant 
information, och det vore väldigt intressant att testa det på Sveriges offentliga verk och 
myndigheter. Vi tror att svenska offentliga verk och myndigheter är ganska duktiga på att få 
fram mycket information. Mycket information betyder inte att kunskapsnivån ökar, utan det är 
kvaliteten som är viktigare än mängden.  
 
Frågan som då vidare kan ställas istället, är hur avgörs vad som är relevant information? 
Används den relevanta informationen på rätt sätt och på rätt plats. Kan 
internredovisningssystem möjliggöra bra beslut genom att tillhandahålla relevant information.   
 
Vilken betydelse har relevant information för välgrundade bedömningar och beslut för 
informationsanvändaren och inom vilka nivåer ska informationen fördelas? Alla de här 
frågorna och funderingarna har fått oss att formulera en slutgiltig frågeställning som lyder:  
 

17 Broström, Haglund, Solli (1998), Extern- och interredovisning i kommun och landsting, Lund: 
Studentlitteratur, s. 212 
18 Broström, Haglund, Solli (1998), Extern- och interredovisning i kommun och landsting, Lund: 
Studentlitteratur, s. 218 
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Hur kan relevant information från ett internredovisningssystem möjliggöra 
välgrundade bedömningar och beslut av informationsanvändare på olika nivåer 
inom en statlig myndighet?  

 
Vi anser att ovan ställd fråga kommer att ge svar på undringar som vi har haft under 
diskussionens gång.    
 
Ekonomisk information ska kunna ge praktiskt vägledning, väsentlig funktion och reella 
effekter. Tolkning av information och val av mått som organisationer använder är otroligt 
svåra och komplicerade beslut att fatta. När det gäller den ekonomiska informations 
användning, effekt och utformning kan det diskuteras om det någonsin kommer att finnas en 
någorlunda fullständig teori. 
 

 

1.7 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka samt förstå hur en myndighet använder relevant 
information från ett internredovisningssystem för att hjälpa informationsanvändaren till 
välbegrundade bedömningar och beslut.   
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2. Metod 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

I metodavsnittet har vi för avsikt att klargöra för läsaren om det tillvägagångssätt vi har 
använt oss av för att besvara vår problemställning och därmed uppfylla syfte med uppsatsen. 
Det här ligger sedan till grund för den datainsamlingsmetod som vi har valt och som vi 
kommer att använda oss av i vår undersökning. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.1 Sammanfattning av metodval 
För att göra det lättare för läsaren att hänga med i alla val/beslut vi har tagit i metodkapitlet, så 
har vi framställt en ”metodkarta” här nedan, där de blåa rutorna representerar våra val: 

 
Figur 2.1 Sammanfattning av metodval 

Val av ämne 

Kvantitativ Kvalitativ 

Analytiskt synsätt Systemsynsätt Aktörssynsätt 

Induktion Deduktion Hypotetisk deduktion 

Survey Fallstudie Experiment Skrivbordsundersökning 

Primärdata Sekundärdata Tertiärdata 
 

Enkäter Observationer 

Grupp intervju Telefon intervju Personlig 
intervju 

E-post intervju 

Intervjuer 

Förklarande 
intervjuer Målinriktade 

ämnesintervju
 

Fördjupande 
intervjuer 

Fokuserande 
intervjuer 

Djupintervju 

Semi-strukturerad Ostrukturerad Varierande 
strukturering 
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2.2 Kvalitativ kontra kvantitativ metodik 
Metod definieras av Dag Ingvar Jacobsen (2003) som ett arbetssätt för att samla in empiri 
eller data om verkligheten. Dock ska man som forskare inte förledas och tro att metod bara är 
ett tekniskt hjälpmedel, eller en kokbok i hur undersökningar görs. Metoden är ett hjälpmedel 
för att beskriva verkligheten på ett riktigt sätt. Problemet är att verkligheten, som skall 
undersökas, kan uppfattas från olika perspektiv och kan således vara svår att generalisera.19 
 
I grund och botten finns det två olika forskningsmetodiker att använda sig av, och valet 
grundar sig i vad det är för typ av undersökning som skall göras och hur djupgående den ska 
vara. De två forskningsmetodikerna är kvantitativ och kvalitativ metodik. Någon exakt 
gränsdragning mellan de båda metodikerna är svår att göra, generellt sett karakteriseras 
kvantitativ forskning av ofta övergripande numeriska resultat och kvalitativ forskning som oftast 
bygger på fallstudier kännetecknas av mer djupgående undersökning som går ut på att skapa 
förståelse.20  
 
Vi har valt en kvalitativ inriktning på vår uppsats, eftersom vi inte har för avsikt att dra några 
generella slutsatser utan istället eftersträvar en ökad förståelse för ett begränsat område då vi 
uppfattar vårt problemområde som svårbegripligt och präglat av värderingar, uppfattningar 
och åsikter hos dem enskilda individerna inom den specifika myndigheten. Syftet med ett 
kvalitativt synsätt är inte att pröva den generella giltigheten i den utvunna informationen, utan 
istället skapa en ökad förståelse.21  
 
Nedan visas en figur där skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ inriktning/tekniker visas 
utförligare och tydligare:  

19 Jacobsen (2002), Vad, hur och varför?, Lund: Studentlitteratur, s. 29 
20 Bryman & Bell (2003), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber ekonomi, s. 300  
21 Holme & Solvang (1997), Forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, s. 78 
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Synvinkel Kvantitativa tekniker  
(t.ex. frågeformulär) 

Kvalitativa tekniker 
(t.ex. fallstudier) 

Möjlig standardisering och 
strukturering av resultaten 

Hög 
(med hjälp av exakta och avvägda frågor) 

Låg 
(för att det finns många 
osystematiska och ostrukturerade 
data) 

Flexibilitet i 
undersökningens 
utformning 

Låg 
(p.g.a. det standardiserade frågeformuläret) 

Hög 
(m.h.a. personliga intervjuer där 
frågorna inte behöver följa en fast 
struktur) 

Vetenskapssyn Positivism 
(tonvikt på naturvetenskapliga ideal och 
förutsägelser) 

Fenomenologisk 
(man måste förstå fenomen 
inifrån, med tonvikt på förståelse 
och tolkning)  

Forskar- och 
svaranderoller 

”Jag-det”-förhållande 
(forskaren är observatör/iakttagare med 
distans) 

”Jag-du”-förhållande 
(möjlighet till fördjupande frågor 
i en tvåvägskommunikation) 

Kunskapsproduktion Fragmentarisk 
(beskriva och förklara samband: komplexa 
och partiella variabelsamband) 

Holistisk 
(beskriva och förstå helheten 
utifrån den svarandes 
föreställningsvärld) 

Arbetsprocessens 
förlopp 

Deduktiv-präglad 
(från det generella till det specifika; 
vanligtvis statistisk prövning av generella 
teorier) 

Induktiv-präglad 
(från det specifika till det 
generella; vanligtvis 
teoriutveckling utifrån enskilda 
fall) 

Urval av svarande Representativitet 
(eftersom svaren bör vara direkt 
jämförbara, måste det finnas 
representativitet i förhållande till 
totalpopulationen) 

”Vem har mest insikt?” 
(de svarande väljs ur 
informationssynpunkt med tanke 
på problemställningen) 

Förväntad tidsåtgång Formuleringsfas: Stor 
(när man går ut med ett frågeformulär 
måste man vara helt säker på vad man vill 
veta) 
 
Analysfas: Liten 
(tack vare strukturerande frågeformulär) 

Formuleingsfas: Liten 
(för att metoden är 
teoriutvecklande) 
 
 
Analysfas: Stor 
(p.g.a. många ”mjuka” data) 

 
Figur 2.2 Jämförelse mellan kvantitativa och kvalitativa tekniker22 
 
 

2.3 Aktörssynsätt 
Begreppet metod innehåller olika metodsynsätt. De här synsätten gör antagande om 
verkligheten, vilka till sin karaktär skiljer sig åt. Inom företagsekonomi kan tre metodsynsätt 
urskiljas; analytiskt, system- och aktörssynsätt.23 Det analytiska synsättet bygger på sitt 
antagande om verkligheten på att helheten är summan av delarna. Systemsynsättet bygger på 
motsatt antagande, det vill säga att helheten avviker från summan av delarna.  
 
 

22 Darmer & Freytag (red.) (1995), Företagsekonomisk undersökningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, s. 126 
23 Arbnor & Bjerke (1994), Företagsekonomisk metodlära, Lund: Studentlitteratur, s. 21 
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Aktörssynsättet däremot bygger sitt antagande om verkligheten på att helheten förstås utifrån 
delarnas egenskaper.24 
 
Vi har valt att använda ett aktörssynsätt i vår uppsats då vi ville se verkligheten och 
problematiken ifrån individuella utgångspunkter. Vid tillämpning av ett aktörssynsätt får 
forskaren ta del av en aktörs syn och tolkningar på ett problem och dennes förslag på 
eventuella lösningar och möjligheter. Vidare kommer aktörerna att tolka och handla i den 
verklighet som de själv är med och skapar. Det vill säga de empiriska fakta som vi har samlat 
in i vår fallstudie baserar sig på aktörers personliga uppfattning och tolkning gällande 
beslutsfattande och användandet av den eventuella relevanta informationen som tas fram.25 
 
Människor har i allmänhet en uppfattning eller antagande om verkligheten och åsikter om vad 
som är sant och vad som inte är sant, hur ny information skapas, vad som är bra kunskap och 
hur information bör samlas in. För att göra det mer överskådligt ritar vi upp en tabell som 
visar de olika synsätt på ett mer strukturerat sätt. 
 
 Positivism Hermeneutik 
Ontologi* Lagmässigheter Det finns inga generella 

lagar 
Kunskapsteori Det generella Det unika och säregna 
 Objektiv verklighet som kan 

studeras med objektiva 
metoder och mått 

Verkligheten är konstruerad 
av människor och måste 
studeras genom att man 
undersöker hur människor 
uppfattar verkligheten 

 Kunskap är kumulativ Kunskap är lokal och unik 
Metod Deduktiv Induktiv 
 Individualistisk Holistisk 
 Distans Närhet 
 Neutral och objektiv Styrd av undersökarens 

värderingar och intressen 
 Siffror Ord 
 
Figur 2.3 Grundläggande skillnader mellan positivistisk och hermeneutisk metod26  
 
* Ontologi betyder världssyn och kan bero på forskarens bakgrund, forskningsområdet och 
även på forskningsproblemet. 
 

2.4 Induktiv kontra deduktiv datainsamling 
En av svårigheterna inom metodiken är om det ska användas en deduktiv (från teori till 
empiri) eller en induktiv (från empiri till teori) strategi. Anhängare av den först nämnda 
strategin påstår att det bästa sättet att undersöka är att först införskaffa sig en del 
förväntningar om hur världen ser ut och därefter samla in empiri för att slutligen se om 

24 Arbnor & Bjerke (1994), Företagsekonomisk metodlära, Lund: Studentlitteratur, s. 65 ff 
25 Holme & Solvang (1997), Forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, s. 93 
26 Jacobsen (2002), Vad, hur och varför?, Lund: Studentlitteratur, s. 38 
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förväntningarna överensstämde med verkligheten. Förväntningarna ska bygga på tidigare 
teorier och rön inom området. Ett exempel på en förväntning, som utgår från tidigare teorier 
och erfarenheter är följande:  
 
”Studenter som är aktiva i studentorganisationer är också de som får de bästa betygen i 
examina.” För att pröva det här kan vi undersöka om de mest aktiva studenterna också är de 
som får de bästa betygen.27    
 
Kritiken mot den deduktiva ansatsen är att den oundvikligen leder till att forskaren endast 
söker efter information som han finner är relevant, och som därmed har en viss tendens åt att 
styrka de förväntningar forskaren hade när undersökningen påbörjades. Det här leder till att 
informationstillgången begränsas och risken finns att viktig information förbises. 
 
Med det induktiva alternativet går forskaren i motsatt riktning. Idealet är att forskaren går ut i 
verkligheten nästan helt utan förväntningar, samlar in all relevant empiri och sedan utifrån det 
formulerar en teori. Det stora målet är att ingenting ska begränsa vilken data forskaren samlar 
in. Jacobsen menar att genom att det inte finns några förutfattade meningar eller 
förväntningar, skulle forskaren få in data som korrekt återgav verkligheten i ett givet 
sammanhang. Därefter ska undersökaren försäkra sig om att informationen är relevant och 
korrekt. Teorier kan därefter utvecklas. Kvalitativa metoder är mer öppna för ny information, 
för det överraskande som inte var väntat. Därmed är användningen av sådana metoder mer 
förenad med induktiva ansatser.28 
 
Vårt tillvägagångssätt i uppsatsen är induktivt och vi har låtit vår problemformulering vara 
ledstjärna i valet. Genom undersökningen vi gör eftersträvar vi att skapa en förståelse för hur 
relevant information från ett internredovisningssystem möjliggöra välgrundade bedömningar 
och beslut av informationsanvändare på olika nivåer inom en statlig myndighet, och det avser 
vi få svar på ute i verkligheten. Därför tilltalar en induktiv ansats oss, då vi ger oss ut i 
verkligheten för att söka information, som vi sedan kan bygga teorier utifrån. 
 

2.5 Fallstudie 
Fallstudier utmärks av att det är en kvalitativ undersökningsmetod som ger en den 
undersökande ett djup och en mycket detaljrik inblick inom ett specifikt område, det vill säga 
inom forskarens problemområde. Syftet med att göra en fallstudie är att ta en liten del av 
verkligheten, förklara den på ett detaljrikt sätt och därefter dra paralleller mellan den detaljrikt 
studerade verkligheten med den stora helheten.  
 
För att illustrera det här utförligare så presenterar vi ett exempel: Anta att en forskare vill 
försöka förstå en konstnärs olika verk, kan forskaren istället för att studera alla konstnärens 
verk, enbart välja att studera ett verk på detaljnivå för att därigenom försöka förstå 
konstnärens sätt att uttrycka sig i sina målningar.29 
 
När är en fallstudie lämplig? Här skall vi belysa de fördelar som finns med en fallstudie och 
vilka också är anledningarna till varför vi valt just fallstudie som undersökningsansats. 
 

27 Jacobsen (2002), Vad, hur och varför?, Lund: Studentlitteratur, s. 34 
28 Ibid. s. 35 
29 Ejvegård (2003), Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, s. 33 
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Som vi har nämnt innan så ger en fallstudie en djup förståelse för en viss händelse. Det 
innebär mer ingående att vi inte är ute efter att testa teorier eller att generalisera det utfall vi 
får på vår studie, vi är alltså enbart intresserade av det specifika fallet. Vidare är en fallstudie 
passande när vi vill beskriva vad som är specifikt för en lämplig plats, t.ex. en organisation, 
kommun eller en skolklass.  
 
Det är det sammanhanget med själva platsen som vi vill ha information om. Dessutom hävdas 
det också att fallstudier är nyttiga för utveckling av teori. Det genom att när vi går in på djupet 
i ett specifikt fall kan vi upptäcka saker som vi inte hade förväntat oss.  
 
Utifrån överraskningarna kan vi sedan skapa hypoteser som går att pröva genom andra 
fallstudier.30 En annan som hävdar samma sak är Harry Eckstein.31 Ytterligare argument för 
att använda sig av fallstudie som undersökningsansats är att man som forskare kan flytta fram 
problemformuleringen till ett senare skede i arbetsprocessen.32 
 

2.6 Primär-, sekundär- och tertiärdata 
En bra fallstudie kännetecknas genom användandet av ett flertal data som kompletterar 
varandra. Vid insamling av data finns det tre olika typer av data; primärdata, sekundärdata 
samt tertiärdata. Primärdata är när upplysningar samlas in från personer eller grupper av 
personer. Primärdata kan också uttryckas som att det är första gången informationen samlas 
in. För att fånga primärdata finns det flera olika metoder, såsom intervju, observation och 
frågeformulär. En annan datakategori är sekundärdata. Det är data som inte kommer direkt 
från forskningsobjektet, utan det är data som redan är insamlat och nedskriven av någon 
annan. Det kan exempelvis vara böcker och andra forskningsstudier. Data är då insamlat för 
något annat ändamål än det som du själv avser att använda informationen till. När det gäller 
valet av källor är det viktigt att vara kritisk till dessa. Vad är det egentligen data försöker visa? 
Är det vinklat på något vis? Det är bra saker att tänka på när valet av källa görs. Andra typer 
av sekundär data är presentationer vid föreläsningar och konferenser. Även här måste det tas 
hänsyn till vem informationen riktar sig emot och hur det kan ha påverkat utformningen av 
informationen.33 Tertiärdata består av data som är hämtad från bland annat uppslagsverk, 
tidningsartiklar och årsredovisningar.34  
 
Kritik mot de olika sätten att samla in data förekommer. Det är inte kritik som säger att det 
finns ett sätt som är bättre eller sämre än det andra sättet, utan situationen är helt avgörande 
om ett sätt är bra eller mindre bra. Med andra ord har sätten olika styrkor och svagheter. 
Primärdatas styrkor ligger i att informationen som utvinns är av relevans för studiens syfte, 
ger en djupare förståelse och som intervjuare kan man ha hjälp av kroppssignaler från den 
intervjuade. Svagheten med primärdata är att det oftast kan vara tidskrävande att samla in 
informationen, främst vid intervjuer. Primärdata kan även upplevas som mer kostsamma till 
följd av resor för exempel. Det som upplevs som en svaghet hos primärdata är en styrka hos 
sekundärdata. Det vill säga att med knappa resurser kan mycket information fångas.  
Som vi har nämnt innan så är svagheten med sekundärdata att det inte alltid framgår i vilket 
syfte informationen är framtagen, inte heller vilket metod som är använd.35 

30 Jacobsen (2002), Vad, hur och varför?, Lund: Studentlitteratur, s. 97 f 
31 Eckstein (1992), Case study and theory in political science, University of California press, s. 55 ff 
32 Ejvegård (2003), Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, s. 34 
33 Björklund & Paulsson (2002), Seminarieboken, Lund: Studentlitteratur, s. 67 
34 Jacobsen (2002), Vad, hur och varför?, Lund: Studentlitteratur, s. 152 f 
35 Björklund & Paulsson (2003), Seminarieboken  Lund: Studentlitteratur, s. 69 ff 
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Vi hävdar att vi har kritiskt granskat de källor vi använder oss av i studien, och kommit fram 
till att källorna kommer ge en sann och rättvisande bild av vår uppsats. 

 
2.7 Intervjuer 
Att samla in kvalitativ data kan göras på flera sätt, bland annat genom observationer och 
intervjuer.36 För oss känns det självklara valet som intervjuer. En observation av hur nyttig 
informationen från ett internredovisningssystem är för en beslutsfattare inom Boverket är svår 
att fånga enbart genom att observera. Vi känner att observationer inte ger den personliga 
touchen för att upptäcka nyttan och vi tror att intervjuer kan ge oss ett närmre och bättre svar. 
Intervjuer finns i många skepnader och går att strukturera upp på flera olika sätt. Vi väljer här 
att presentera fem olika sätt att intervjua på och ska här föra ett resonemang som ska leda 
fram till att vi väljer ut det mest lämpliga sättet i vårt fall. 
 
Förklarande intervjuer igenkännes på att de ska ge mer kunskap om det som endast känns lite 
till om eller om det som inte känns till något alls om. Intervjun är en kombination av 
kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod. Det kan tolkas genom att förklarande 
intervjuer även kallas ”pilotintervjuer”. Mer ingående innebär det att flera förklarande 
intervjuer görs för att inskaffa den kunskap som behövs för att kunna ställa de korrekta 
frågorna i den slutgiltiga versionen av intervjun. Förklarande intervjuer används oftast då 
problemlösaren befinner sig i en trevande period, till exempel under framarbetandet av 
problemställningen.37  
 
Djupintervjuer har som syfte att ge mer kunskap om de grundläggande kunskaper som redan 
finns. Djupintervjuer kan användas efter det att förklarandeintervjuer har gett en bättre bild av 
någonting som inte känns till.38 
 
Målinriktade ämnesintervjuers huvuduppgift är att ge kunskap om ett specifikt ämne som 
intervjuaren ställer direkta frågor om. Intervjutypen kan fånga svar som är svåra att komma 
till rätta med i kvantitativa undersökningar. Målinriktade ämnesintervjuer kan i regel vara 
användbara när problemlösaren ska samla trådarna så att analysen av problemställningen blir 
klar och konsekvent.39 
 
Fördjupande intervjuer kan sägas vara samma sak som målinriktade ämnesintervjuer, men 
behöver inte vara det. Den här typen av intervju är bra att använda då datamaterial har samlats 
in och det inses att det saknas någon detalj för att få en sammanhängande bild. Det är i de fall 
då en belysning av ett bestämt ämne är nödvändig som fördjupande och målinriktade 
ämnesintervjuer kan vara desamma. Fördjupande intervjuer kan ibland ges som en kort 
intervju, t.ex. över telefon. Att genomföra en kort fördjupad intervju ger dock i många fall en 
långt ifrån tillfredställande bild, och en mer omfattande intervju måste genomföras. 
Fördjupande intervjuer kan anta former som i mer eller mindre grad överlappar de andra 
formerna av intervjuer (dock inte den förklarande intervjun). Det hänger samman med att 
formen för den fördjupande intervjun beror på vad som har stötts på under databehandlingen 
och vad som behövs få mer klarlagt.40 

36 Ibid. s. 63 
37 Darmer & Freytag (red.) (1995), Företagsekonomisk undersökningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, s. 253 
38 Ibid. s. 254 
39 Ibid. s. 254 
40 Darmer & Freytag (red.) (1995), Företagsekonomisk undersökningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, s. 255  
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Fokuserande intervjuer har som karaktär att den ska ge kunskap runt en viss samling av 
ämnen. Skillnaden gentemot de andra intervjutyperna är just att fokuserande intervjuer vänder 
sig mot flera ämnen och inte ett specifikt.41 
 
Efter att ha presenterat de fem olika metoderna för intervju känns valet inte helt solklart för 
oss om vilket typ av intervju vi ska välja. Faktum är att de flesta av de intervjutyper som vi 
presenterade gör störst nytta efter det att data har samlats och behöver kompletteras med hjälp 
av ytterliggare intervjuer. Vi vill därför inte utesluta någon av intervjutyperna, då vi i nuläget 
inte vet hur intervjuerna kommer att resultera. Valet står egentligen mellan om vi ska använda 
oss av förklarande intervjuer eller om vi ska använda oss av djupintervjuer. Ovan beskrev vi 
att förklarande intervjuer har till syfte att ge kunskap om någonting som man som forskare vet 
lite om eller inte vet någonting alls om.  
 
Om vi skulle använda oss av den här typen av intervju så känns det som att vi kommer 
komma fram till samma saker som vi redan har läst om i teorin. Nyttan skulle därför inte bli 
den, för vår del, önskade. Istället faller valet på djupintervjuer vars syfte är att bygga på de 
kunskaper som vi redan besitter inom ämnet. 
 
Nedan finns en tabell som klargör på vilket sätt en intervju bör struktureras upp på. Vi finner 
det inte nödvändigt att argumentera för de olika sätten att strukturera på, utan nöjer oss med 
att förklara just den struktur som är aktuell för oss i och med att vi redan har valt ut en lämplig 
intervjutyp. 
 

Intervjutyp Struktureringsgrad 
Förklarande intervju Semi-strukturerad 

Djupintervju Ostrukturerad (Semi-strukturerad) 
Målinriktad ämnesintervju Strukturerad 

Fördjupande intervju Varierande strukturering 
Fokuserande intervju Semi-strukturerad 

 
Figur 2.4 Översikt över samband mellan intervjutyp och struktureringsgrad.42 
 
 
Vad är en ostrukturerad intervju och varför bör den användas i samband med en 
djupintervju? 
 
En ostrukturerad intervju går i stort sätt ut på att intervjuaren låter den intervjuade 
(respondenten) bestämma vad intervjun ska handla om. Intervjuarens uppgift är att sätta igång 
samtalen och därefter lyssna på det som sägs. Att vara lyssnare är inte samma sak som att vara 
passiv utan som lyssnare ska man också följa upp det som är av intresse för ens intervju. 
Intervjumetoden är vanlig när intervjuaren vill skaffa sig en bild om respondentens 
verklighetsuppfattning. Kritik finns givetvis mot den här metoden och det som kan uppfattas 
vara negativt är att när intervjuaren låter respondenten prata fritt kan data bli väldigt 
ostrukturerat, vilket i sin tur försvårar analysen av intervjun.  
 

41 Ibid. s. 255 
42 Ibid. s. 259 
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Det svåra är alltså att finna den balansgång där intervjuaren låter den intervjuade prata fritt 
men samtidigt lämnar den information som intervjuaren är intresserad av att fånga. Att ställa 
relevanta följdfrågor är ett bra hjälpmedel.43 
 
Djupintervjuer passar bra med den ostrukturerade graden för att det som intervjuaren vill 
fånga är det som är relevant för respondenten. Det ska dock nämnas att intervjuaren kan 
använda sig av en handledning med redan i förväg påkomna konkreta frågor. Det för att, som 
tidigare berörts, skapa inledningar till intervjun. Om det sistnämnda sättet används blir formen 
för intervjun istället semi-strukurerad.44  
 
Vi skickade i förväg ut ett ”dokument” (se bilaga) med ett antal punkter som vi skulle komma 
att beröra under intervjun till våra respondenter. Som hjälpmedel till intervjuerna använde vi 
bandspelare samt förde anteckningar. Fördelen med att använda sig av bandspelare (diktafon) 
när man som forskare intervjuar är att vi kan reducera anteckningarna och därmed 
upprätthålla en mer naturlig samtalskontakt med respondenten. Det här får ofta intervjun att 
flyta lättare. En annan fördel är också att vi kan återge exakta citat från respondenten. 
Dessutom så fås allt med som sägs i intervjun, det går bra att gå tillbaka och lyssna om 
intervjun ifall något tyckes vara oklart. Det kan dock finnas nackdelar med att använda sig av 
en bandspelare. Respondenten kan t.ex. reagera negativt på att bandspelare används och kan 
inte slappna av helt. Det här var dock inget problem för oss, då respondenterna var väldigt 
positivt inställda till bandspelaren. Ytterligare en fara med att använda bandspelare är att man 
som intervjuare slappnar av och tänker ”det här har jag på band, det gör inget om jag inte 
antecknar nu”. Då blir det hopplöst att leta fram det relevanta i svaren efteråt och 
effektiviteten vid sammanställningen uteblir. Vi delade upp ansvaret så att den av oss som 
antecknade fungerade som en innehållsförtecknare. På det viset fungerade sammanställningen 
mycket bra.45  
 

2.8 Urval av respondenter 
Inom kvalitativa studier är urvalet av undersökningsrespondenter en central och avgörande del 
av undersökningen. Får man som forskare fel respondenter i sitt urval, kan det i värsta fall 
leda till att hela undersökningen blir värdelös i relation till den frågeställningen som fanns 
från början. Därför är det viktigt att urvalet av respondenter inte sker slumpmässigt, utan efter 
uppsatta krav så att de innehar tillräckligt med kunskap om de företeelser som avsågs att 
undersökas och att de passar in för just det man ska undersöka. Dessutom ökar 
informationsinnehållet och äktheten i den om rätt respondenter hittas.46  
 
Våra kriterier/krav för respondenter, var att de givetvis ska vara anställda på Boverket i 
Karlskrona, dessutom ska de jobba inom ekonomienheten, och i synnerhet arbeta med 
internredovisningen. De ska helst ha jobbat inom Boverket en längre tid så de är väl insatta i 
pågående rutiner, det här för att vi skall kunna få så tillförlitliga källor som möjligt. För övrigt 
var det önskvärt om de hade en akademisk bakgrund, men dock inget krav. Då vi även var 
intresserade av informationsanvändare inom olika nivåer ville vi intervjua minst en chef och 
en underordnad medarbetare. För att förtydliga vad vi menar med olika nivåer, så är vi ute 
efter chefsperspektivet samt medarbetarperspektivet. 
 

43 Darmer & Freytag (red.) (1995), Företagsekonomisk undersökningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, s. 257 
44 Ibid. s. 258 
45 Jacobsen (2002), Vad, hur och varför?, Lund: Studentlitteratur, s. 166 
46 Holme & Solvang (1997), Forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, s. 101 
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2.9 Reliabilitet och validitet 
Oavsett vilken metod som än väljs i en studie så måste metoden kritiskt granskas. Reliabilitet 
och validitet är då två termer som dyker upp. Rent generellt kan det sägas att de avser att 
kontrollera hur tillförlitlig (reliabilitet) studien är och hur giltig (validitet) information är som 
kommer ur metoden.47 De båda kriterierna härstammar egentligen från kvalitativa studier och 
det blir egentligen lite egendomligt att prata om i samband med en kvalitativ studie. 
Självfallet ska ändå data som är insamlad genom intervjuer göras så trovärdig som möjligt 
och nedan har vi fört ett litet resonemang om varför vi tycker att våra data är både tillförlitlig 
och giltig.48 
 
Reliabilitet bygger i grunden på att kvantitativa studier görs. Det talas om hög och låg 
reliabilitet, där hög givetvis är bättre än låg. För att uppnå en hög reliabilitet ska situationen i 
alla avseende vara standardiserad. Så är inte fallet när det gäller kvalitativa studier, där det 
nästan är en förutsättning att det finns en låg grad av standardisering så att avvikelser från det 
normala kan registreras och analyseras.49  
 
Om vi skulle applicera ovanstående på den studie som vi har gjort kan vi säga att vi har 
uppnått kriteriet för låg reliabilitet då vi i vår analys har analyserat de avvikelser och andra 
intressanta faktorer som vi har funnit i de intervjuer som vi har genomfört. Vi har alltså i våra 
intervjuer lyckats fånga svar från de olika respondenterna och där svaren har visat avvikelser 
på en del punkter. 
 
Traditionellt sett så menas det med validitet att det som avser att mätas också verkligen mäts. 
Finns det till exempel många påståendefrågor eller många jag-förstår-yttrande så blir 
trovärdigheten inte lika hög. Samma gäller om följdfrågor saknas eller används i alltför 
begränsad omfattning.50 
 
Ser vi validitet utifrån vår studie skulle kontentan bli att för att säkerställa att vi verkligen 
mäter det som vi har avsett att mäta, började vi intervjuerna med att berätta om vår studie och 
vad syftet med studien var. Det gjorde vi för att uppmärksamma respondenterna på vilken typ 
av vinkling på informationen vi var ute efter. Angående att ställa för många påståendefrågor 
eller för många jag-förstår-yttrande anser vi, eftersom att vi använder oss av en semi-/ 
ostrukturerad intervju, att det problemet inte är aktuellt för oss då vi överhuvudtaget inte hade 
många frågor att ställa alls, samt att vi lät den intervjuade tala relativt fritt. 

 
2.10 Källkritik 
Källkritik är en urvalsmetod. Av det material som vi samlat in har en bedömning gjorts och 
endast det som är relevant för uppsatsen har använts. För att bedöma materialet som våra 
källor åberopar har vi använt ”tre källkritiska kriterier”. 
 

1. Det första kriteriet är samtidskravet. Vi har i uppsatsen använt såväl vetenskaplig 
litteratur som tidigare uppsatser. Vi har i största möjliga mån använt de senaste 
upplagorna gällande böckerna, men då vi inte har haft möjlighet att tillgå de 

47 Bell (2000), Introduktion till forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, s. 89 
48 Trost (1997), Kvalitativa studier, Lund: Studentlitteratur, s. 99 ff 
49 Ibid.  
50 Ibid. 
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senaste upplagorna har i vissa fall äldre upplagor använts. Dock har detta inte 
stört relevansen.  

 
2. Det andra kriteriet är tendenskritiken. Här har vi strävat efter objektivitet och att 

på ett neutralt sätt försöka tolka och återge den data som använts.  
 

3. Det tredje kriteriet är beroendekritiken. Det är viktigt att använda källor som är 
oberoende av varandra för att få en så sann bild som möjligt. Därför har vi använt 
oss av flera olika källor inom samma område.51        

 
Att en fallstudieundersökning endast undersöker ett eller ett fåtal objekt finner vi är en 
nackdel, då det kan bli svårt att dra några generella slutsatser. Detta uppfattar vi dock inte som 
ett problem i vår uppsats då vårt syfte inte är att göra allmänna generaliseringar.52      
 
Kritik mot kvalitativ ansats framförs och vi tänker här ta upp de tre största. För det första ska 
användaren av kvalitativ metod vara medveten om att det är en tid- och resurskrävande 
process. Kontentan av resurskrävande metoder är att man som undersökare inte alltid har 
möjlighet att undersöka så många respondenter som önskas. För att begränsa tidsåtgången har 
vi därför valt ut endast en myndighet. Vi anser därför att vi i stor grad har eliminerat 
tidsåtgångsproblemet.  
 
Att välja ut få respondenter kan också medföra generaliseringsproblem på själva studien. Men 
som tidigare nämnts så är inte detta vår avsikt. Vidare är det bra att vara medveten om att den 
information som samlas in kan upplevas som komplex, för när intervjuer genomförs blir 
svaren personliga och svårare att sortera in i fack, vilket i sin tur gör att det blir svårare att få 
en överblick över ”informationshavet”. Vi har här försökt att strukturera upp frågorna så 
mycket som det är möjligt, med tanke på att vi inte vill att intervjun ska bli för strukturerad.  
 
För övrigt bör det nämnas att flexibiliteten kan vara ett problem då det är lätt att få en känsla 
av att studien aldrig blir klar på grund av att ny information hela tiden upptäcks resan gång 
och det bildas en ond cirkel där det blir svårt att avsluta undersökningen.53 
 
Till sist kan vi ställa oss frågan om en nackdel verkligen är en nackdel då vi är medvetna om 
den.  
 
 
 

51 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001), Att utreda, forska och rapportera, Liber ekonomi, s. 151  
52 Jacobsen (2002), Vad, hur och varför?, Lund: Studentlitteratur, s. 95 
53 Ibid. s. 143 ff 
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3. Teoretisk referensram 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet presenterar vi den teoretiska referensram som ligger till grund för 
uppsatsen. Kapitlet behandlar teorier såsom ekonomisk information, kommunikation och 
beslutsfattande. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.1 Teorier om ekonomisk information   
Företagsledare och politiker har sedan länge resonerat och agerat med övertygelsen att 
marknadsliknande konstruktioner kommer att bidra till eftertraktade förändringar i företag och 
samhälle. Informationssystem som beskriver de gynnsamma effekterna av ökad lokal 
självständighet såsom decentralisering, lokala informationsbehov och aktivitetsbaserad 
produktkalkylering har varit viktiga begrepp.54 I problemdiskussionen nämndes måttens 
betydelse för ekonomisk relevant information men det är först när behovet av ekonomisk 
effektivitet uppstår som relevant information verkligen behövs.55  
 
Vad är relevant/lämplig ekonomisk information? 
 
Några generella principer av den ekonomiska informationen bygger på uppsatta kriterier som 
delar upp information i vad som är relevant och icke relevant. Det övergripande kriteriet bör 
vara att informationen skall hjälpa till att utveckla organisationer så att de uppfyller olika 
marknadsmässiga villkor och att de i framtiden kan fortsätta med sin verksamhet och sina 
uppsatta mål.56  
 
Vidare kan kriterier vara av olika karaktär, t.ex. enligt (Johansson, Östman 1992): 
 

• Effektkriteriet – vilka är informationens effekter? Effektkriteriet kan motiveras av 
allmänna principer för bedömning av information: Värdet förutsätts av vilka effekter 
informationen ger på något utfall. Information har inte något självändamål; om den 
mer främjar än motverkar önskvärda tillstånd är den berättigad. 

 
• Avbildningskriteriet – fångar informationen händelsers och enheters viktigaste 

egenskaper i det enskilda fallet på träffande sätt? Med det här kriteriet strävar 
organisationen att nå överensstämmelse mellan mått och den ekonomiska karaktären 
hos en transaktion eller verksamhet.  

 
• Mätsystemkriteriet – hur tillfredställande är det mätsystem som måttens framtagning 

och användning utgör i fråga om t.ex. verifierbarhet och inre konsistens. Det gäller 
kvaliteten på datafångst, bearbetning och utnyttjandeprocesser. Information skall 
kunna styrkas på ett tillförlitligt och någorlunda individoberoende sätt, information 
skall även kunna jämföras med andra organisationer.  

 
  

54 Johansson & Östman (1992), Lönsamhetskrav – redovisningsmått – styrning, Lund: Studentlitteratur, s. 15 
55 Ibid. s. 31 
56 Ibid. s. 53 
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• Brukarkriteriet – hur är informationen och måtten anpassade till användarnas 
egenskaper och förutsättningar? Här betonas framförallt acceptans- och 
enkelhetskriterier, bra mått ska vara accepterade och begripliga för användarna.57  

 
Det finns också olika samband mellan de ovan nämnda måtten och de kan även gå i konflikt 
med varandra. Hur höga förväntningar eller i vilken grad kriterierna ska följas kan anpassas 
med hänsyn till de tänkbara effekterna. Genom den akademiska litteraturen har popularitet 
varierat för vilket kriterium som har ansetts ha mest betydelse för ekonomisk information. 
Traditionellt sett har mätsystemkriteriet haft en central roll inom ”financial accounting” men 
effektkriteriet har vunnit allt större mark på senare år. Hendriksen´s ”Accounting Theory” är 
ett exempel på en bred teori där alla ovan nämnda kriterier också är representerade.58 
 
Tomas Prenkert (1998) anser att relevant information ska utgå från styrsystemet och 
informationsbehovet, där analyser av objekt och objekttyper skall genomföras och sedan 
utformas till ett enhetligt språk för ekonomistyrning. För varje objekt måste det också avgöras 
vilka mått som ska användas. 
 
Det går att säga att mått hör ihop med verkligheten och även utformningen av mål. För att få 
till stånd en ekonomisk styrning är det viktigt att formulera ekonomiska mål på exakt samma 
sätt som utfallet mäts. Det är därför angeläget att grundligt tänka över vilka olika verkningar 
olika mål kommer att få. 
 
Ett exempel på hur ett mått kan ge en snedvriden informationsbild är, som Prenkert nämner, 
räntabilitet som ett kvotmått. Det Prenkert menar är att om en chef vill hålla ett högt 
räntabilitetsmått kan han låta bli att göra viktiga investeringar och på så sätt höja måttet på 
kort sikt. Konsekvensen blir att de viktiga investeringarna blir eftersatta och företaget förlorar 
slagkraft gentemot konkurrenter på längre sikt. För att förhindra den här typen av förödande 
handlingar är det viktigt att förmedla vad ett visst mått ska visa och noggrant förklara hur 
mätningen av måttet ska utföras på bästa möjliga sätt. Det är alltså mycket viktigt att anställda 
som lyder under mått både förstår syftet med måttet och är medvetna om hur måttet ska 
mätas. 
 
När mått/objekt-strukturen utformas för ett företag är det viktigt att förstå hur mått på lägre 
nivåer i företaget kommer till att påverka mått på högre nivåer i företaget. Skulle det t.ex. 
finnas ett mått som inte är tillräckligt tillfredställande måste de ansvariga ha koll på dels hur 
måttet ska uppfyllas bättre och dels på vilka konsekvenser en ändring av det icke 
tillfredställande måttet har på andra mått i företaget. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Prenkert sammanfattar ovanstående på följande sätt: Styrsystemet avgör informationsbehovet 
d.v.s. kravet på rapporter som redovisningssystemet och andra delsystem ska ge. Kravet på 
output från ekonomisystemet avgör i sin tur kraven på vilken information som behöver 
registreras för vilka händelser.59 
 

57 Johansson & Östman (1992), Lönsamhetskrav – redovisningsmått – styrning, Lund: Studentlitteratur, s. 53 ff  
58 Ibid. s. 58 
59 Prenkert (1998), Redovisning för intern styrning, Lund: Studentlitteratur, s. 119 ff 
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Vidare beskriver Romney och Steinbart (2006) information som sorterad och bearbetad data 
vilket ger betydelse för en användare. Användare behöver oftast information för att ta beslut 
eller för att förbättra beslutsprocessen. En generell regel är att användare kan göra bättre 
beslut desto mer kvantiteten och kvaliteten av information ökar.  
 
Trots det så kan människan inte ta in hur mycket information som helst, om den mänskliga 
hjärnan överbelastas så begränsas effektiviteten och den relevanta informationen kan förloras. 
Romney och Steinbart beskriver det här som ”information overload” och menar att 
utvecklare av informationssystem måste begrunda det här och använda nya tekniska 
hjälpmedel inom informationsteknologin för att undvika ”information overload”. Exempelvis 
använder den amerikanska varuhuskedjan Wal-Mart sig av 320 terabyte data som är lika med 
1280 engelska mil bokhyllor eller ungefär 65 miljoner digitala foton. Wal-Mart har investerat 
oerhörda resurser på teknologi för att samla in den här mängden data och för att sen omvandla 
den till användbar information.   
 
Användbar information är enligt Romney och Steinbart, nyttan av skapad information minus 
kostnaden att producera denna information. De menar att ”value of information” kan ge 
fördelar när det gäller att minska osäkerhet, förbättra beslut och att enklare schemalägga och 
planera aktiviteter. Kostnaden för information blir resurser som hämtar in informationen, 
bearbetning, lagring och spridning av information till beslutsfattare. Dessvärre är ”value of 
information” svårt att bestämma förrän informationen har utnyttjats och producerats men det 
förväntade värdet ska beräknas så effektivt som möjligt så att information inte produceras där 
kostnaden överskrider fördelarna.  
 
För att klargöra värdet av information beskriver Romney och Steinbart ett exempel om 
informationshantering av olika 7-Eleven ägare.    
 
Japaner köpte 1973 licensnamnet 7-Eleven av det amerikanska företaget Southland Corp. 
efter att 7-Eleven blivit en stor framgång i USA. Japanerna insåg direkt att information av 
kunder och produkter hade stort värde och investerade i ett nytt informationssystem. 
Amerikanarna valde istället att fortsätta som förut utan att använda ett informationssystem. 
Japanska butiker fick var sin dator som registrerade bl.a. 3000 produkter, när produkten sålts 
och vilken tid på dygnet och rådande väderförhållanden. Datorn kunde även automatisk 
skicka nya beställningar grundad på information från föregående års efterfrågan och visa 
vilket butiksområde som hade högst försäljning och resultat.   
 
Det här fick till konsekvens att de japanska butikerna ökade sin dagliga försäljning med 30 %. 
Southland Corp. visade däremot neråtgående resultat och fick till slut ansöka om konkurs. Där 
blev räddningen de japanska 7-Eleven som köpte 64 % av Southland Corp.60   
 

60 Romney & Steinbart (2006), Accounting Information Systems, Lund: Studentlitteratur, s. 5 f 
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3.2 Kommunikation 
Kommunikation är nödvändig. Om vi antar att en organisation inte alls använder information 
så blir följden att ingen vet någonting, ingen vet hur det var, hur det är eller hur det blir. Som 
anställd i en organisation vill alla veta vad företaget står för och vart det är på väg, en effektiv 
intern kommunikation är väldigt viktig.  
 
Peter Erikson (1998) menar att organisationer ska ge sina medarbetare överblick av 
verksamheten och kommunikation ska förmedla helheten så medarbetarna förstår sitt bidrag 
till slutresultatet. Individer behöver inblick i verksamheten för att kunna handla på rätt sätt. 
Företagets mål och tillvägagångssätt för att uppnå dessa mål skall tydliggöras, om alla 
medarbetare har en enhetlig uppfattning om vad som ska skapas blir organisationen mycket 
effektivare. Tillgång till relevant/lämplig information leder till ökad kompetens och kunskap 
för att kunna ta bättre beslut. Den interna kommunikationsprocessen måste vara tydlig för att 
undvika risken att information misstyds längs nivåerna i organisation, den information som 
slutligen presenteras för kunder, marknaden och övrig omvärld ska vara densamma från alla 
nivåer i organisationen. Problem kan även uppstå i återgången inåt och uppåt i organisationen. 
Ledningens utgående information måste skickas tillbaka så att en önskad effekt blivit vunnen 
och bekräftad.61   
 
Örup och Johansson (1987) tar också upp kommunikation och återkoppling av information. 
De menar att förståelse och igenkännande av den utgivna informationen är viktigt. 
Informationen ska ges regelbundet, vara återkommande och påstår att kontinuitet i 
informationen skapar trygghet. Ekonomiska informationen behöver vara av dubbelriktat 
kommunikation så att möjliga mottagare och sändare kan reda ut oklarheter.62 
 
Medarbetare som har överblick, förstår organisationens mål och använder relevant/lämplig 
information för att ta goda beslut kommer blir mer motiverade. Förståelsen om nyttan av 
deras arbete samt en öppen och fri kommunikation skapar ett arbetsklimat där individen 
känner sig tillfredställd och uppskattad. Samarbetsviljan hos medarbetare ökar och 
organisationer som arbetar i nätverk, i projekt eller processer känner sig tryggare. Spridning 
av effektiv information mellan medarbetare ökar. Utebliven kommunikation upplever de 
flesta som frustrerande och negativa rykten kan uppkomma som leder till osäkerhet och oro. 
Vanligheten av rykten kan bedöva en hel organisation och inträder oftast vid stora 
förändringar.63 
 
Med god kommunikation kan en organisations beslut och ansvar delegeras längre ut i 
organisation. Om ett fåtal centralt placerade ansvariga fattar alla beslut måste även 
organisation drivas centralistiskt. Fördelarna med decentralisering leder till ökad intern 
kommunikation och mer motiverade medarbetare. Ansvarstagande chefer som utvecklas till 
skickligare ledare kan belönas korrekt och på sikt flytta uppåt i organisationen. Cheferna 
kommer att ge en positiv bild för sin omgivning som kan ses som någon sorts marknadsföring 
där organisationen ökar sin attraktion till eventuella nya medarbetare.64 
 
 

61 Erikson (1998), Planerad kommunikation, Liber ekonomi, s. 44 ff 
62 Örup & Johansson (1987), Om ekonomisk information i företag, Stockholm: TryckEntreprenören AB, s. 22 f 
63 Erikson (1998), Planerad kommunikation, Liber ekonomi, s. 44 ff 
64 Ibid. s. 44 ff 
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3.2.1 Effektivisera intern kommunikation  
Organisationen ska skapa en tydlig struktur för sina medarbetare så de vet vad som förväntas 
och förklara det genom t.ex. kommunikativa kontrakt. För att ytterligare effektivisera den 
interna kommunikationen kan informationsbördan avlastas och delegera ansvar inom olika 
nivåer i organisationen, engagera fler medarbetare i den interna kommunikationen och göra 
även dem ansvariga. Vidare kan diskussion uppmanas, förslag föras fram som gynnar den 
interna kommunikationen och att klarlägga vilka informationskanaler som innehåller vilken 
information samt skapa insikt om den interna kommunikationens fördel på alla nivåer i 
organisationen. Det är även bra att ge möjlighet till eftertanke av viktiga frågor.65   
 
Peder Hård af Segerstad (2002) skriver att kommunikation har blivit allt viktigare. Framförallt 
har framväxten av nya forskningsområden som organisationskommunikation försökt visa den 
enorma betydelsen av kommunikation. Numera är sambandet mellan organisation och 
kommunikation likaställd och flera forskare anser att begreppen kommunikation och 
organisation är exakt samma sak. 
 
Vidare så menar Hård af Segerstad att kommunikation inte är en ren informationsöverföring 
utan innehåller flera andra grundläggande funktioner. Kommunikationen utvecklar 
känslomässiga relationer och vår personliga identitet. Informationsproblem kan ses som 
relationsproblem, det är vanligare att vi inte vill förstå information än att vi faktiskt inte 
förstår. Därför är det viktigt för den goda kommunikationens skull att det finns ett forum där 
missnöjdhet kan luftas.66  
 
Organisationer kan delas in två olika perspektiv, traditionellt och modernt. Den traditionella 
synen innebär att begreppet kommunikation skiljs åt från organisationen. Organisationen ses 
som en stabil och kontrollerbar enhet, med en verklighet som sakta förändras och 
kommunikationen flödar inuti, och runtomkring organisationen. 
 
Dock har forskare börjat se organisation och kommunikation annorlunda, de menar att de 
komplexa mänskliga kommunikationsprocesserna inom organisationer är väldigt 
svårbegripliga och bygger på många olika dimensioner som ständigt förändras. Det moderna 
synsättet ställer organisation och kommunikation med likhetstecken. Falkheimer och Heide 
(2003) hänvisar till Weick som skriver att om kommunikation inom organisationen försvinner 
så upphör organisationen. Faller kommunikationen, fungerar inte organisationen heller, 
organisationer är inte strukturer eller marknader istället ska kommunikationsaktiviteter lägga 
grunden i organisationen. Relationerna emellan individer kräver kommunikation för att 
utveckling och framgång inom organisationen ska fortlöpa.67 

 

65 Erikson (1998), Planerad kommunikation, Liber ekonomi, s. 60 
66 Hård af Segerstad (2002), Kommunikation och information, Uppsala publishing house, s. 63 f 
67 Falkheimer & Heide (2003), Reflexiv kommunikation – Nya tankar för strategiska kommunikatörer, Liber 
Kristianstad, s. 89 ff 
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3.3 Beslut 
Dagligen fattas många beslut, små som stora. De flesta beslut kräver ingen större eftertanke 
utan sker mer på rutin eftersom att besluten fattas dagligen. Då är det vana och intuition som 
styr beslutet.68 Att fatta ett beslut är mycket mer än att fatta just själva beslutet. Innan ett 
beslut kan fattas krävs mycket annat arbete, så som att samla in information, välja mellan 
olika alternativ, implementera ett beslut, utvärdering och feedback. Att samla in information 
blir viktigare ju snabbare omgivningen runt organisationen förändras och vi alla vet ju att ”vi 
lever i en föränderlig värld”.69  
 
Ju högre upp i organisationen en beslutsfattare sitter desto viktigare är det att beslutsfattaren 
har relevant information för att kunna fatta ett så riktigt beslut som möjligt. Det är även viktigt 
att ha alternativ att välja mellan när besluts ska fattas, eftersom att fler alternativ får 
beslutsfattaren att se ett beslut från olika synvinklar. Att implementera ett beslut kan oftast 
uppfattas som den svåraste biten i beslutsprocessen då förändringar i allmänhet möts av 
motstånd från olika håll. De två sista delarna, utvärdering och feedback, varierar i aktivitet 
beroende på vilken sorts organisation det är. Exempelvis är offentliga organisationer i regel 
bra på att göra utvärderingar och att få feedback på sina beslut.70 
 

3.3.1 Vad som krävs för att fatta ett beslut 
Beslutsprocessen kan liknas vid att spela golf, du måste ha klart för dig var hålet är för att 
kunna slå första slaget. Du kanske inte ser hålet därifrån du står, men du vet i alla fall vilken 
riktning du ska slå i. När inte slutmålet kan ses är det bra att sätta upp delmål för att underlätta 
resans gång. Det är alltså bra att definiera vad beslutet ska åstadkomma. I böcker om 
beslutsfattande rekommenderas ofta att ett problem ska definieras. Enligt Jan Rollof kan ett 
sådant tänkande verka hämmande, för att det kan leda till att symptomen på problemet 
behandlas istället för själva problemet. Vidare hävdar Jan Rollof att det därför är mer 
konstruktivt att utgå från vad ett beslut skall åstadkomma.71  
 
Det är viktigt att komma fram till vilket beslut som är grunden till vad som ska uppnås. Görs 
det på ett bra sätt kan det betala om sig flera gånger i senare skeden. Att identifiera ”rätt” 
valsituation är oftast lösningen till att hitta de bästa alternativen och det i sin tur leder till att 
det blir lättare att se vilket alternativ som är det bästa. När sedan ett beslut ska kommuniceras 
ut i organisationen är det viktigt att berätta vad som är grunden till ett beslut. Det är alltså här 
tiden som är nedlagd på att definiera grunden till ett beslut betalar tillbaka sig. 
 
För att kunna komma fram till vilken valsituation som är den effektivaste måste den 
ursprungliga frågeställningen vridas och vändas på. Det blir då lättare att se vilka alternativ 
som bäst stämmer överens med målet. Att se en valsituation ur ett enda perspektiv blir för 
endimensionellt.  
 
 
 
Innan nämndes det att det är viktigt att definiera vad ett beslut ska åstadkomma och att ett mål 
oftast består av flera små mål, delmål. Idealet hade varit om alla delmål kunde uppfyllas, men 

68 Rollof (1999), Effektivare beslut, Lund: Studentlitteratur, s. 13  
69 Citat från 8 av 10 C – och D-uppsatser skrivna i Sverige… 
70 Earl (1996), Information management, Oxford University press, s. 23 f  
71 Rollof (1999), Effektivare beslut, Lund: Studentlitteratur, s. 23 
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tyvärr slår det sällan in. Det är därför viktigt att sätta upp olika kriterier för ett beslut för att på 
så sätt kunna göra en bättre bedömning av olika alternativ till beslut. Om det finns väl 
genomtänkta kriterier kan de ge fördelar som t.ex. koncentration på de mest väsentliga 
aspekterna, bas för rättvisa jämförelser och ökad chans till enighet.72  
 
Vidare är det ett måste med bra underlag för att kunna fatta ett så gott beslut som möjligt. Inte 
alltför ofta saknas det underlag till ett visst beslut och det leder i sin tur till att riskerna med 
beslutet ökar. Beslutsunderlag kan bestå av hårda fakta, mjuka variabler, åsikter, erfarenhet, 
information som når en medvetet eller omedvetet och så vidare. Oftast är underlag en stor 
blandning av bland annat det nyss nämnda. Tillgången på information är sällan ett problem i 
dagens samhälle, utan problemet ligger snarare i att få fram relevant information.73 
 

3.3.2 Beslutsfattande och osäkerhet 
Att vi uppfattar ett beslut som svårt kan ofta bero på att vi inte vet vad som kommer att hända 
i framtiden. Det kan förekomma minst tre olika typer av osäkerhet i en beslutssituation: 
 
1. Osäkerhet om utfall 
 En framtida händelse kan sällan förutspås med full säkerhet. Därför är det svårt att i 

förväg veta vad för konsekvenser ett beslut får. När utfallet beror av faktorer som ligger 
utanför ens kontroll (väderlek, lagstiftning, valutakurser etc.) är denna osäkerhet alltid 
mycket påtaglig. Ett bra exempel på det här är tunneln genom Hallandsåsen. 

 
2. Osäkerhet om värderingar 
 Våra föreställningar om vad som är viktigt förändrar sig över tiden. Det finns en tendens 

av att värdera upp synpunkter som nedvärderade då beslutet togs. I verksamheter finns 
det ofta dessutom en konflikt mellan olika mål, t.ex. servicegrad och kapitalbindning. 

 
3. Osäkerhet om samband 
 I en organisation påverkar ett beslut inom ett område (t.ex. produktion) premisserna för 

ett beslut inom andra områden (t.ex. marknadsföring). Det är svårt att ta hänsyn till alla 
viktiga samband, då kunskapen om sådana är begränsad. Beslut fattas därför inom ett 
beslutsområde med marginell hänsyn till dessa samband.        

 
Osäkerheten om framtida utfall behandlas exempelvis genom att systematiskt förenkla 
tänkbara framtida situationer och uppskatta sannolikheterna för att dessa uppkommer. Att vi 
är osäkra på våra värderingar eller att mål står i konflikt med varandra hanterar vi ofta genom 
att ta ett mål i taget eller genom att prioritera ett mål. Osäkerheten om samband bemöts enligt 
Edlund, Högberg och Leonardz (1999) ofta med organisatoriska lösningar. Exempelvis 
inrättas projektgrupper.74   
 
Ju enklare ett problem är, desto mer rutinmässigt kan det lösas. Programmerade beslut avser 
problem som är återkommande på liknande sätt gång på gång. De här besluten kan brytas ned 
i praktiska steg och bearbetas på ett logiskt sätt med hjälp av beslutsregler. Exempel på det 
här kan vara påfyllning av lager och behandling av orderbeställningar. Det finns dock vissa 
förutsättning för att programmerade beslut skall bli framgångsrika, bland annat krävs det att 

72 Rollof (1999), Effektivare beslut, Lund: Studentlitteratur, s. 55 
73 Ibid. s. 37 f 
74 Edlund, Höglund & Leonardz (1999), Beslutsmodeller, Lund: Studentlitteratur, s. 20 f  
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det finns resurser för datainsamling, analys och uppdatering. Vidare krävs det att kvantitativ 
data räcker för att beskriva problemet samt att inget oväntat inträffar. 
 
Oprogrammerade beslut berör problem som är mer eller mindre unika, t.ex. lansering av en ny 
produkt eller lokalisering av en ny fabrik. Då problemet kan formuleras på olika sätt, finns det 
inga direkta normer för hur arbetet skall läggas upp. Bakom framgångsrika lösningar ligger 
ofta ett samarbete mellan flera inblandade aktörer. Därför bör det tas hänsyn till 
kommunicerbarhet i en beslutsprocess.75 
 

3.3.3 Rationella beslut  
Beslutsfattare återfinns ofta högt upp i någon hierarki. När beslut betraktas som någonting 
viktigt, blir det också viktigt att beslutsfattarna fattar kloka beslut. Det finns inga generella 
regler för vad som är ett klokt beslut eller hur det fattas kloka beslut. Vad som är klokt i en 
situation behöver inte vara klokt i en annan. Däremot finns det regler för hur en beslutsfattare 
bör bete sig, och Holmblad Brunsson (2002) presenterar en modell över dessa. Modellen 
kallas för modellen för rationellt beslutsfattande.  
 
Enligt den här modellen bör en rationell beslutsfattare bestämma sig för vad som ska uppnås 
med beslutet. Om han har flera mål rangordnar han dem efter hur viktiga de är. Det krävs en 
insamling av information som visar vilka alternativa vägar beslutsfattaren har, samt att denne 
väljer det alternativ som bäst tillgodoser hans mål. Skulle det visa sig två alternativ är lika bra, 
så ska det billigaste alternativet väljas.76 
 
Ovan nämnd beslutsmodell har ofta kritiserats för att vara orealistisk. Holmblad Brunsson 
hävdar att det inte är lätt att få tag på information för beslutsfattare då de kan mötas av 
svårigheter. Exempelvis att beslutsfattare bara kan föreställa sig – inte uppleva – hur de 
kommer att värdera utfallet av olika alternativ samt att de knappast kommer att tänka på alla 
tänkbara alternativ som kan väljas. Alternativ som ingen för tillfället kommer att tänka på 
glöms helt enkelt bort. Vidare har de ofullständig kunskap om konsekvenserna av olika 
handlingsalternativ. 
 
Vidare skriver Holmblad Brunsson (2002) att i verkligheten kan beslutssituationen innebära 
att beslutsfattare inte kan tillämpa modellen för rationellt beslutsfattande, mycket på grund av 
att beslutsfattaren kan ha ont om tid eller vara mer eller mindre passande för sin uppgift. 
Beslutsfattaren kan ha olika intressen som står emot varandra.77  
 

 

75 Edlund, Höglund & Leonardz (1999), Beslutsmodeller, Lund: Studentlitteratur, s. 22 
76 Holmblad Brunsson (2002), Organisationer, Lund: Studentlitteratur, s. 107 f 
77 Ibid., s.109 f 
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3.3.4 Beslutsprocess 
En beslutsprocess är ett resultat av ett samspel mellan olika intressenter inom en 
organisation.78 Det traditionella sättet att se på beslut utgår från att det finns alternativ som är 
överordnat de andra och därmed är det korrekta beslutet. Detta antagande utgår ifrån att det 
någonstans inom organisationen finns en beslutsfattare som har möjlighet att skaffa sig 
fullständig information och kännedom om alla beslutsmöjligheter.  
 
Ur ett beslutsutvärderingsperspektiv är dock det nyss nämnda en alltför förenklad bild av hur 
ett beslut fattas. I praktiken utgår beslut alltid från en begränsad mängd information och fattas 
utifrån beslutsfattarens personliga situationsdefinitioner.79 

78 Nygaard & Bengtsson (2002), Strategizing, Lund: Studentlitteratur, s. 27 
79 Ibid. s. 29 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet har vi valt att slå samman empiri och analys. Empirin och analysen är 
varvade i varandra och dessutom använder vi oss av direkta citat från respondenterna. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Empiri och analys 
Vi har valt Boverket i Karlskrona som är en förvaltningsmyndighet och tillhör 
miljödepartementets verksamhetsområde, inom Boverket har vi valt att fokusera oss speciellt 
på ekonomienheten. Ekonomienhet sköter om verkets externa och interna redovisningssystem 
och har därför naturligtvis mest kunskap om de här systemen. Boverket har funnits i 
Karlskrona sedan 1989 och det har varit väldigt lätt för oss att ta kontakt och personligen 
träffa involverade personer som har haft betydelse för uppsatsen. All information som 
Boverket innehar är offentligt och deras hemsida är väl genomarbetad med mycket 
information. Slutligen så har även Ekonomistyrningsverket (ESV) rekommenderat oss 
Boverket som en myndighet med ett väl fungerande internredovisningssystem. De här tre 
olika argument har övertygat oss om att använda Boverket i vår fallstudie.   
 
Hur ser organisationen ut i Boverket? 

 
 Figur 4.1 Organisationsschema över Boverket80 

 

80 www.boverket.se inhämtat 070524 
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Som bilden visar består Boverkets organisation av tre stora divisioner: 

• Husbyggnadsdivisionen – som ansvarar för en stor del av de statliga stöden till 
byggnader samt för regelverken för byggande och förvaltning av den byggda miljön. 

• Samhällsbyggnadsdivisionen - ansvarar för byggd miljö, samhällsplanering och 
hushållning med naturresurser. 

• Hållbarhetsrådet - Hållbarhetsrådet driver på det lokala och regionala arbetet för en 
hållbar samhällsutveckling. Rådet stimulerar till samarbete, främjar idédebatt och 
förmedlar erfarenheter och goda exempel. 

Varje divisionschef har ansvar för att följa upp verksamheten och se till att den genomförs 
samt rapportera till generaldirektören. Divisionschefen som enhetschefer har även 
budgetansvar. 

Boverket har även ett verksledningssekretariat och tre stabsenheter, ekonomienheten, 
informationsenhet och personal - och organisationsenhet. Utöver det finns fem råd och två 
expertgrupper med representanter från olika organisationer och vissa utvalda personer, råden 
och expertgrupper är samtalspartner och bollplank till Boverket i viktiga frågor. Övriga 
enheter handhar uppgifter från divisionerna.  

Boverkets styrelse är en lekmannastyrelse, där myndighetschefen är ordförande. Såväl 
myndighetschefen som styrelsens ledamöter utses av regeringen. Styrelsen sammanträder 5-6 
gånger per år. 

Generaldirektören 
Generaldirektörens uppgifter består i att leda myndigheten effektivt och enligt de författningar 
som finns, samt delegera ut rätt ansvar till sina medarbetare. 
 
Överdirektören 
Överdirektören kan ses som vikare till Generaldirektören och har alltså samma befogenheter. 
Utöver att vara vikare till Generaldirektören är även Överdirektören multiprojektledare. 
 
Internrevision  
Internrevisorn, ansvarar för verkets internrevisionsverksamhet, och granskar bland annat 
myndighetens ekonomisystem.  
 
Ekonomi- och planeringschefen är ansvarig för och beslutar om: 
 

•  interna anvisningar och riktlinjer för den ekonomiska 
•  administrationen i den mån det behövs 
•  förändringar i verksamhet och budget som följer av andra beslut 
•  inventering av anläggningstillgångar och ekonomiredovisning 
•  anta anbud och teckna avtal i upphandlingsärenden81 

 

81http://www.boverket.se/upload/om%20boverket/bifogade%20filer/Organisation/Boverkets%20råd/Arbetsordni
ng2005.pdf inhämtat 070605 
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4.1 Analys av intervjuerna 
Intervjuerna gjordes på plats i Boverket med följande personer: 
 

– Irene, har varit anställd på Boverket sedan 2000 och har befattningen ekonomichef. 
Hon har en civilekonomutbildning från Lunds universitet i bagaget. Hon har varit med 
och utvecklat det nuvarande internredovisningssystemet. 

 
– Petra, har en civilekonomutbildning från Stockholms universitet i grunden och har 

jobbat på Boverket i Karlskrona i snart 4 år och hennes befattning är ekonom. Innan 
Boverket var hon verksam inom Försvarets forskningsinstitut, där hon jobbade inom 
ekonomiavdelningen. Hon känner till internredovisning väl och har tidigare 
erfarenheter inom det här området. 

 
– Mona, har ingen akademisk utbildning i sin bakgrund, men har däremot läst 

påbyggnadskurser inom Boverket och har mycket lång arbetslivserfarenhet inom sitt 
yrke. Hon har varit anställd på Boverket sedan 1989. Hennes befattning är utredare 
(tidigare handläggare).     

 
Våra tre respondenter har alla återgett samma bild av Boverkets internredovisningssystem. De 
berättade att den främsta orsaken för internredovisning är generaldirektörens, chefers och 
medarbetarnas möjlighet att följa upp och granska projekt, samt olika kostnadsställen och 
kostnadsbärare.  
 
Boverkets internredovisningssystem består av objektkoderna:  
 

• Konto  – Vanlig baskontoplan, med klasser 1 till 8 
• Verksamhet  – Någon av enheterna eller divisionerna 
• Kostnadsställe  – Vem har orsakat kostnaden, var inom Boverket har kostnaden 

…………………………uppstått.  
• Kostnadsbärare  – Varför har kostnaden uppkommit? 
• Kund  – Vem är mottagaren av tjänsten? 
• Finansiär/anslag  – Vilket anslag skall pengarna tas ur, vem är finansiär? 

 
Det här ger möjlighet för t.ex. generaldirektören att följa upp det han önskar följa upp. 
Internredovisningssystemet är uppbyggt på så sätt att det fungerar vid sidan om 
externredovisningssystemet Agresso. Systemet består av fem mindre system som bildar ett 
större, vilka i sin helhet främst riktar sig på ovan nämnda objektkoder. 
 
Intervjun gled in på synen om information och om internredovisningssystem, dess 
användarvänlighet och utveckling. Ekonomichefen Irene berättade att:  
 

”Utvecklingen av det interna systemet har framförallt påverkats av de problem 
som har uppstått och successiva förbättringar har växt fram för att anpassa 
modeller som passar just Boverket och dess medarbetare. Det nuvarande systemet 
håller även nere administrationskostnader”.   
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Petra: 
 

 ”Jag tycker att systemet är anpassat efter användaren och att all 
nödvändig/relevant information finns tillgänglig för Boverkets medarbetare. 
Cheferna väljer vilken sorts intern information de vill ha och systemet utformas 
efter det. I en enkel rak organisation fungerar vårt nuvarande interna system 
alldeles utmärkt, jag kan själv välja vilken information jag vill ha ut ur systemet 
antigen om det gäller kostnadsställe, kostnadsbärare eller för ett helt projekt”.   

 
Petra fortsätter: 
 

”Boverket har även ett internt datornätverk (Bolink) som alla har tillgång till, och 
information hämtas ut med bakgrund av vad man helst vill veta. Alla som är 
intresserade av information från internredovisningssystemet är välkomna att ta 
del av den”. 

 
Mona: 
 

”Jag tycker att systemet är anpassat för användaren. Speciellt har det förbättrats 
de senaste 2-3 åren. Det är enklare att förstå, man har ”renodlat” det mer. Innan 
var det för mycket information, nu är det mer relevant information.”  

 
Boverkets internredovisningssystem tycker vi avbildar verksamheten genom objektkoderna 
(konto, verksamhet, kund, kostnadsbärare, kostnadsställe samt finansiär) som omfattar hela 
verksamheten. Informationen är även berättigad för att systemet har utvecklats efterhand som 
förfrågningar/önskemål har uppkommit från användare. Informationen kan styrkas på ett 
tillförlitligt sätt eftersom alla kvitton och fakturor skannas in och bevaras i ett elektroniskt 
valv. Med hänsyn till respondenternas svar så uppfattas internredovisningssystemet som 
användarvänligt och enkelt. Därför menar vi att systemet uppfyller Johanssons & Östmans 
(1992) kriterier på ekonomisk relevant information.  
 
Prenkert (1998) hävdar att relevant information skall utgå från styrsystemet och 
informationsbehovet. Analyser av objekt och objekttyper skall genomföras och sedan 
utformas till ett enhetligt språk. Som respondenterna berättat så styrs informationsbehovet av 
användarna och de kan fritt välja mängden och relevansen i informationen från 
internredovisningssystemet. Systemet är utvecklat av medarbetarna på Boverket och där har 
de tagit hänsyn till vilken information de behöver, de har inte försökt implementera system 
som inte passat deras verksamhet trots rekommendationer från exempelvis 
Ekonomistyrningsverket att använda 9-konton. I början på vår studie hade vi en bild av att 
ESV rekommendationer vägde tungt, men vi har insett att Boverket själva vet vad som är bäst 
för dem. Med det här i minnet anser vi att Boverket uppfyller Prenkerts krav, och att systemet 
frambringar relevant information.  
 
Då Irene påstår att Boverkets nuvarande internredovisningssystem är kostnadseffektivt kan vi 
sammankoppla Romney & Steinbarts (2006) teorier om vad som är relevant information. 
Romney & Steinbart (2006) menar att relevant information är nyttan av skapad information 
subtraherat med kostnaden att producera den informationen. Eftersom vi har kommit fram till 
att Boverkets internredovisningssystem är användarvänlig så anser vi att nyttan av 
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informationen ökar, samtidigt som kostnaden för den producerade informationen förblir 
densamma.  
 
En bit in i intervjun med Irene framkom det att hon uppfattade att informationsflödet i vissa 
fall var för mycket.  
 

”All information finns i systemen, det finns till och med för mycket. Det är upp till 
användaren att urskilja relevant information från överflödig information i 
samband med ett eventuellt beslut. Ibland kan det kännas som att verksamheterna 
är alldeles för finfördelade, så det kan lätt bli för mycket information att handskas 
med som beslutstagare, och risken finns att man inte ser helheten, och därmed 
kan relevansen försvinna/gå förlorad”. 

 
Dock berättar både Petra och Mona att de inte anser att det kommer fram för mycket 
överflödig information. De hävdar att informationen är i de mängderna att de kan hantera den.  
 
Vi tycker att vi här kan urskilja en kontrast av bilden av mängden hanterbar information 
(chefsperspektiv/medarbetarperspektiv). Som chef anser vi att du bör beakta fler faktorer när 
det gäller att ta ett beslut. Med större befogenheter så kommer även större beslut och vid 
större beslut är det viktigt att beakta all information då konsekvenserna kan bli större. 
Medarbetarna å andra sidan har mindre befogenheter att fatta större beslut på egen hand. De 
har i regel hand om mindre beslut och behöver då inte alltid beakta lika många aspekter som 
en chef behöver göra.     
 
Romney & Steinbart (2006) hävdar att om man som användare har för mycket information att 
välja mellan, så kan relevant information förloras. De menar att den mänskliga hjärnan inte 
klarar av hur mycket information som helst. Som tidigare nämnt i teorin så måste utvecklare 
av informationssystem begrunda det här, och använda nya tekniska hjälpmedel inom 
informationsteknologin. Vi kan se en risk att Irene kan fatta mindre bra beslut på grund av för 
mycket information. 
 
På följdfrågan om informationen som kommer ur systemet tolkas rätt och säkerställs svarar 
Irene på följande vis: 
 

”Boverket har infört mallar för att återrapportera till ekonomienheten som skall 
säkerställa att informationen är rätt tolkat från internredovisningssystemet”.    

 
På samma fråga svarar Petra: 
 

”… medarbetarna genomgår en kort utbildning om hur informationen skall tolkas 
och Boverket har sett till att det finns tre rapporter (mallar) som är enkla och 
förberedda för att just inte misstolkas. Rapporterna följer 
internredovisningssystemet och är då uppföljning av finansiär, uppföljning av 
kostnadsbärare och uppföljning av kostnadsställe, och de här rapporterna räcker 
för att kunna följa verksamheten. Eventuella misstag som t.ex. felskrivningar av 
konto eller finansiär, vilket lätt kan hända, kontrolleras ytterligare en gång till av 
ekonomienheten för att säkerställa att rapporten är riktigt skriven”. 

 
 
Mona: 

 37 



Goreta, Ante  Internredovisning och beslut  
Sula, Arben  – En fallstudie av Boverket i Karlskrona  
Wilthorn, Joakim                                                                                 
 

”Varje enhet ska granska sina egna rapporter och göra dem ändringar som 
behövs, men även vi på ekonomienheten kan se fel och då tar vi kontakt med 
berörd enhet och uppmärksammar detta”.  

 
Enligt Peter Erikson (1998) måste den interna kommunikationsprocessen vara tydlig för att 
undvika risken att informationen misstyds längs nivåerna i organisationen. Vidare hävdar 
också Örup & Johansson (1987) att förståelse och igenkännande av den utgivna informationen 
är viktig. I och med att mallarna/rapporterna finns tycker vi att kriterierna tydlighet, förståelse 
och igenkänning uppfylls. Därmed kommer risken för misstydningar minska.   
 
Ekonomisk information behöver vara av dubbelriktad kommunikation så att möjliga 
mottagare och sändare kan reda ut oklarheter. Ledningens utgående information måste skickas 
tillbaka så att en önskad effekt blivit vunnen och bekräftad hävdar Peter Erikson (1998). 
Mallarna skickas fram och tillbaka mellan enheterna tills dem är säkerställda. 
 
Irene delade med sig av ett exempel som vi anser är talande för där information 
misstyds/tolkas fel och inte återkopplas. 
 

”Regeringen meddelade att de skulle införa ett utgiftstak och jag gick ut och 
informerade mina medarbetare om detta. Tyvärr tolkades det som ”köpfest” och 
enhetschefer gick ut och gjorde av med pengar, istället för att hålla nere 
kostnader”.   

 
På funderingen om hur information från internredovisningssystemet sprids vidare och hur 
snedvridna effekter kan uppkomma på grund av detta svarar Irene: 
 

”Enhetscheferna ska fungera lite som informationskanaler, och har som ”ansvar” 
att vara budbärare och föra vidare det som sägs vid möten till berörda parter”. 

 
Petra: 
 

”Jag tror inte någon organisation är helt nöjda med sitt ekonomisystem, 
användarvänligheten, driftsäkerhet och uppdateringar av system är ständiga 
diskussionsfrågor. Vårt internredovisningssystem visar endast transaktioner och 
snedvridna effekter kommer i så fall inte från systemet, istället på okunniga 
personer som inte hämtar all tillgänglig information från systemet som visar 
helheten. Sedan tycker jag att sekreterare/assistenter har kanske en lite för viktig 
roll på Boverket och där kan information misstolkas som går till chefer på andra 
enheter”.  

 
– Varför tror du sekreterare/assistenter kan misstolka informationen? 
 

”Jag tror det beror på fallenhet, vilket intresse sekreteraren har och vilken 
utbildning. Ibland kan sekreteraren vara till hjälp och ibland till hinder, tycker 
inte det är bra att allt måste gå via sekreteraren jag skulle vilja ha mer direkt 
kontakt med chefen, har upplevt att information har misstolkats genom att gå via 
sekreteraren”. 

 
Mona: 
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”Informationen från chefer sprids oftast via sekreterarna. Jag tycker det är bra 
att sekreterarna i alla fall fått en grundläggande utbildning i 
informationshantering, men tyvärr är det inte nog. T.ex. så kan det vara så att en 
sekreterare går in på systemet en gång i månaden, och det är för sällan för att 
uppgradera sig och för att kunna systemet. I grund och botten handlar det nog om 
okunskap”. 

 
Peter Erikson (1998) skriver att medarbetare som har överblick över organisationen, som 
förstår organisationens mål och har förståelse om nyttan i deras arbete, samt har en öppen och 
fri kommunikation kommer att uppleva ett arbetsklimat där individen känner sig tillfredställd 
och uppskattad. Då kommer även samarbetsviljan och spridningen av effektiv information 
öka. Grundat på vad som har yttrats av Mona och Petra tror vi att sekreterarna inte har 
förståelse och ej heller en fullständig överblick över organisationen. Eventuellt kan det vara så 
att sekreterarna inte känner sig uppskattade och tillfredsställda.  
 
Enligt Peder Hård af Segerstad (2002) så är kommunikation likaställt med relationer. Det vill 
säga att om det finns relationsproblem så finns det kommunikationsproblem. Även 
Falkheimer & Heide (2003) menar att relationer mellan medarbetare är viktigt. Det verkar 
vara som att relationerna mellan medarbetarna och sekreterarna inte är på topp eftersom 
respondenterna tycker att sekreterarna har en för viktig roll i verksamheten. Intressant är även 
att Irene inte tar upp problematiken med sekreterare. Det här antagligen för att Irene är den 
enda av respondenterna som har en sekreterare och troligtvis har en bättre relation gentemot 
sekreterare.  
 
När intervjuerna började glida in på kommunikation och relationer inom Boverket så 
upptäckte vi en avvikelse i svaren. Irene svarade: 

 
”Jag är medveten om att kommunikationen inte är fullständig och kan absolut bli 
bättre. Bland annat så har vi tagit fram en enkät för att identifiera problemen 
kommunikationen har.”  

 
Petra: 
 

”Jag tycker att kommunikation/relationer är Boverkets största problem och när 
jag började arbeta på Boverket så kunde människor jag rådfrågade se det som 
kritik istället för öppen kommunikation och den känslan lever kvar än idag på 
Boverket. Attityden är att man kör på som man alltid har gjort utan att riktigt veta 
varför”. 

 
Mona: 
 

”Jag tror att det är väldigt individuellt hur man uppfattar kommunikationen och 
att den kan förbättras. Boverket har försökt med kommunikationsplaner, men jag 
tror inte på dessa, utan föredrar en mer öppen dialog.”  

 
– Finns det ett forum där missnöjdhet kan luftas? 
 
Irene: 
 

 39 



Goreta, Ante  Internredovisning och beslut  
Sula, Arben  – En fallstudie av Boverket i Karlskrona  
Wilthorn, Joakim                                                                                 

”Ja, det tycker jag. Enkäterna är ju ett, vidare har vi inom Boverket enhetsmöten, 
morgonmöten och givetvis personlig kontakt med chefen. Givetvis kan man också 
tillgå facket”.  

 
Petra: 
 

”Nej, det tycker jag inte. Om man är missnöjd så får man gå till chefen”.  
 
Mona: 
 

”Nej det finns det nog inte. Och jag tror inte att man vill ha det inom Boverket 
heller. Jag tror det finns en rädsla för att uttrycka kritiska saker”. 

 
Enligt Peder Hård af Segerstad (2002) så är ett forum för missnöjdhet viktigt för 
kommunikationen. Det är viktigt för medarbetarna att de har någonstans att ventilera sina 
åsikter. Tecken på goda relationer innebär att forum för missnöjdhet kan existera och med 
dåliga relationer så är det inte lika självklart. Det blir lätt för medarbetarna att istället uppfatta 
kommunikationen som kritik. Avvikelsen i svaren anser vi tyder på problem i 
kommunikationen.  
 
– Vilka effekter tror du kan komma fram med mer kommunikation? 
 
Irene: 
 

”Jag tror att om man kommunicerade mer så skulle informationen vara mer 
säkerställd, man skulle använda mer gemensamma begrepp, mindre 
misstolkningar, effektiviteten hade ökat och jag tror att besluten hade blivit 
bättre”. 

 
Petra: 
 

”Det är inget jätteproblem här på Boverket men jag tror att med bättre 
kommunikation så hade jobbet blivit roligare och samarbetet hade ökat. Det hade 
blivit mindre missförstånd, för nu har medarbetarna inte koll på vad de andra 
gör. Vi pratar för lite, glömmer att informera varandra och alla måste jobba 
tillsammans. Det går inte att stänga in sig på sitt rum för ekonomienheten måste 
jobba ihop för ekonomin hänger samman med övrig verksamhet”.  

 
Mona: 
 

”Jag skulle gissa på att enheterna blir effektivare, eftersom man skulle bli av med 
mycket missförstånd och irritation”.  

 
Här kan det tydligt utläsas att respondenterna är eniga om att kommunikationen är dålig och 
att den kan bli förbättrad. Deras sinnesbild av resultatet av ökad kommunikation stämmer 
överrens med tidigare nämnd teori. Det här tycker vi visar ännu tydligare att 
kommunikationen inom Boverket inte är så bra som den kan bli. 
Falkheimer & Heide (2003) hävdar att om kommunikation inom en organisation försvinner så 
upphör organisationen. Faller en kommunikation så faller även organisationen. Ju bättre 
kommunikation en organisation har desto bättre fungerande organisation. Organisationen är 
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inte strukturer eller marknader, istället ska kommunikationsaktiviteter lägga grunden i 
organisationen.   
 
Vidare berättar Petra om sin överblick över verksamheten: 
 

”Uppstår det ett fel i mina dagliga arbetsuppgifter så påverkar det systemet och 
kommer att synas i resultatet. Så jag tycker att jag har överblick över 
verksamheterna. Sedan tycker jag att det interna datanätverket Bolink ger en bra 
överblick över både enheten och verksamheten”.   

 
Irene: 
 

”Jag har fått intryck av att medarbetarna inte får en bra överblick över 
verksamheten och anser att det måste förbättras. Jag tror att det är svårt för 
medarbetarna att se sambandet mellan ekonomi och verksamhet”. 

 
Mona: 
 

”Jag tycker att jag har tillräcklig översikt, eftersom om jag gör fel i mina dagliga 
rutiner så får jag ett helvete”. 

 
Erikson (1998) gör gällande att medarbetare skall ha en överblick över verksamheten och 
skall förstå sitt bidrag till slutresultatet. Det här hjälper medarbetarna till att handla på rätt sätt. 
Medarbetare som har överblick förstår organisationens mål bättre. 
 
Irene tycker att systemet har vissa brister som de övriga respondenterna inte håller med om. 
Vidare menar hon att systemet innehåller för mycket information och även att medarbetarna 
inte har överblick över hela organisationen, samtidigt som medarbetarna själva säger att de 
har det. Vi finner här att respondenterna har dålig kommunikation mellan sig. Eftersom det 
tydligt framgår att medarbetarna dagligen använder internredovisningssystemet så kan vi göra 
gällande att de har överblick över verksamheten. 
 
I det här skedet styrde vi över intervjuerna inom området beslut. Vi hade för avsikt att ta reda 
på hur respondenterna får in underlag till sina beslut.  
 
Irene: 
 

”När jag fattar beslut här på Boverket så sker det oftast i samband med budgeten. 
Vid sådana beslut kan jag be om att få en förstudie, vilket kan bli ett ganska 
omfattande beslutsdokument. Då vet jag vilka resurser som behöver användas.” 

 
– Kan du utveckla vad begreppet förstudie innebär. 
 

”Det innebär oftast att vi hyr in professionella konsulter som får 
kravspecifikationer på vad de ska ta fram, alltså det som vi vill ha belyst, t.ex. hur 
införandet skall ske, hur mycket det kostar, vilka positiva effekter som kan 
framkomma och så vidare. Vill jag så kan jag även kräva ytterligare underlag 
från enhetschefen”.  
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Jan Rollof (1999) anser att man som beslutstagare ska utgå från vad beslutet ska åstadkomma 
istället för att ett problem ska definieras. Det här kan leda till att symptomen på problemet 
behandlas istället för själva problemet. Det är även viktigt att klargöra vad som är grunden till 
ett beslut då tiden som är nedlagd på att definiera grunden till ett beslut betalar tillbaka sig.  
 
I och med att en förstudie görs, tycker vi att grunden till varför ett beslut tas definieras. Tiden 
det tar för att göra en förstudie kan rättfärdigas då det i ett senare skede betalas tillbaka av ett 
bra och genomtänkt beslut. Med besluten vill Boverket åstadkomma mer än att bara lösa ett 
problem t.ex. som Irene säger ”… hur införandet skall ske, hur mycket det kostar, vilka 
positiva effekter som kan framkomma”. 
 
– Hur gör ni när det finns flera alternativ att fatta vid ett beslut? 
 
Irene: 

 
”Jag försöker givetvis i största möjliga mån samla in så mycket relevant 
information som det går, och tänker framför allt på vad för konsekvenser beslutet 
kan ge”.  

  
I en beslutssituation där det finns olika val att tillgå så skriver Jan Rollof (1999) att det finns 
vissa kriterier för att kunna välja det bästa alternativet. Detsamma hävdar Holmblad Brunsson 
(2002) med sin modell för rationellt beslutsfattande. I Boverket har vi kommit fram till att ett 
av de här kriterierna är konsekvenskriteriet. Det alternativet som ger bäst konsekvenser för det 
uppsatta målet kommer att brukas. Vi kan även se att kravspecifikationerna på konsulterna är 
ytterligare ett kriterium som nyttjas i Boverket.  
 
– Hur tror ni att beslut kan förenklas? 
 
Irene: 
 

”Jag brukar ibland använda mig av delmål, att dela upp beslutet i olika etapper”. 
 
Mona:  
 

”… vid större beslut kan jag tycka att det är bra att dela upp beslutet”. 
 
Jan Rollof (1999) menar att när slutmålet är för stort så är det bra att sätta upp delmål för att 
underlätta resans mål. Detsamma gäller för beslut. Det är alltså viktigt att definiera vad ett 
beslut skall åstadkomma och att ett beslut kan bestå av flera små beslut. Även Holmblad 
Brunsson (2002) berör detta.  
  
Vi anser att vi har kunnat uttyda att internredovisningssystemet på Boverket ger ut relevant 
information för att hjälpa till i beslutsprocessen. Som vi tidigare nämnt så använder sig t.ex. 
ekonomichefen av förstudier och professionella konsulter med kravspecifikationer. Hon kan 
även kräva ytterligare underlag från enhetscheferna. Alla dessa faktorer skapar ett bra 
underlag. 
 
Rollof (1999) antyder att det oftast saknas underlag till beslut och att konsekvensen av det blir 
att riskerna ökar med beslutet. Därför är det vitalt att ha bra underlag, då tillgången av 
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information sällan är ett problem i dagens samhälle, utan problemet ligger i att få fram 
relevant information.   
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

I denna del av uppsatsen presenteras en sammanfattning av studiens resultat samt reflektion 
över denna. Vi ger även förslag till fortsatta studier. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Slutsats 
I vår uppsats har vi fått fram att relevant information beror på hur lätt informationen kan 
förstås och hur lätt det är att ta fram nödvändig information för användaren, givetvis ska även 
internredovisningssystemet som producerar information var säkert och väl genomtänkt. När 
det gäller Boverket och deras internredovisningssystem så anser vi att systemet är så pass 
användarvänligt och tillgängligt för organisationens medarbetare att till och med vi som 
utomstående betraktare snabbt kunde förstå tankegångarna och i viss mån till med använda 
det. Internredovisningssystemet uppfyller kraven utifrån de teorier som vi valt att presentera 
om relevant information. I en beslutsprocess där relevant underlag efterfrågas tycker vi att 
systemet absolut kan tillhandahålla det behovet.  
 
När det gäller återkoppling av information, med t.ex. rapporter och mallar så tycker vi 
Boverket har hittat ett väldigt bra system som är tydligt och enkelt. Dock dyker problem upp 
när information förmedlas utanför dess ramar. Rutiner som inte känns igen leder till mer 
osäkerhet och information löper då risk att misstolkas. Andra faktorer som leder till 
misstolkningar är okunskap och ointresse hos medarbetare. 
 
En av de största svarsavvikelserna handlar om kommunikation, och då kommunikation i 
formen av att missnöjdhet inte kan uttryckas i ett gemensamt forum. Då kommunikationen 
blir sämre mellan medarbetare påverkar det i sin tur att den relevanta information som 
utkommer från internredovisningssystemet inte får samma effekt som den borde ha om 
kommunikationen hade fungerat bättre, indirekt påverkas även beslut. Det här har vi 
identifierat som ett kritiskt område i beslutsprocessen.  
 
Slutsatsen på vår problemformulering är att Boverket använder sig av olika standardiserade 
rapporter (mallar) som säkerställer information. Rapporterna är uppföljning av: Finansiär, 
kostnadsbärare och kostnadsställe. Genom att rapporterna är standardiserade innebär det att 
som avsändare/mottagare använder/talar samma språk. Det innebär att när informationen från 
rapporterna ska kommuniceras vidare (uppåt och neråt) inom organisationen, sker det på ett 
mer effektivt sätt. Det i sin tur underlättar för snabbare och mer välgrundade beslut. Alla de 
här rapporterna samlas i det stora internredovisningssystemet, som ger t.ex. Generaldirektören 
möjlighet att få en total helhetsbild av organisationen eller specifika delar av den.  
 
Ytterligare en slutsats är att vid situationer när Boverket hyr in professionella konsulter som 
skall utreda/komma fram till underlag (förstudie) för ett särskilt beslut. Då ser processen ut 
som så att konsulterna har full tillgång/insyn i internredovisningssystemet, ger dem bättre 
förutsättningar till att skapa en förstudie som ger ett välgrundat/välutrett underlag till 
beslutsfattare för eventuella framtida beslut. 
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Figur 5.1 Beslutsprocess 
 
 

5.1 Förslag till fortsatta studier 
Våra förslag till fortsatta studier inom det här området är att vi tyckte det kunde vara 
intressant att göra samma studie fast på en myndighet som inte är lika centraliserad som 
Boverket, utan en mer decentraliserad myndighet. Det kan även vara intressant att göra en 
kvantitativ studie för att t.ex. kunna se om det går att dra generella slutsatser.  
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7. Bilagor 
 

7.1 Dokument som användes under intervjuerna som hjälpmedel 
 

• Internredovisningssystemet 
- Användarvänlighet  
- Syftet med systemet  
- På vilken grund/bas systemet är utformat/utvecklat  

 
• Information 

- Vad är relevant information  
- Hur sprids informationen  
- Hur säkerställs informationen 
- Är det lagom information 
- Snedvridna effekter av information  
- Misstolkning av information  
- Anpassat för användaren 
- Uttagare/mottagare av information  
- Kommer information fram i rätt form 
- Återkoppling av informationen 

 
• Kommunikation 

- Hur är den på Boverket 
- Vilken typ av kommunikation finns/används 
- Motivation till kommunikation 
- Forum för missnöjdhet 
- Kommunikation i olika nivåer 
- Effekter av mer kommunikation 
- Hur stärks relationer mellan medarbetare 

 
• Beslut 

- Viktiga förutsättningar för välgrundade beslut 
- Insamling av information som leder till beslut 
- Identifiera rätt val i valsituation 
- Delmål 
- Återblick/funderingar på viktiga beslut 
- Kommunikation i ett beslut 
- Beslutsprocessen 
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