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Förord 
 
Inledningsvis vill vi tacka respondenterna på Statistiska centralbyrån som bidragit med informa-
tion och tid vilket varit avgörande för uppsatsens existens. Vidare vill vi visa vår tacksamhet gent-
emot vår handledare Sven Modell som med stor erfarenhet och engagemang väglett och motiverat 
oss genom uppsatsarbetet. 
 
 
 
 
 
Hanna Johansson  Edward Martinsson 
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Sammanfattning 
 
Vi har utfört en fallstudie på avdelningen Ekonomisk statistik inom Statistiska centralbyrån (SCB). 
Studien är kvalitativ och har som syfte att undersöka huruvida formell styrningsinformation som 
produceras inom SCB används, och i så fall hur den används av aktörer på olika hierarkiska 
nivåer. För att kunna uppnå syftet har vi intervjuat en avdelningschef samt två enhets- och pro-
duktansvariga. Formell styrningsinformation har i uppsatsen avgränsats till kvalitetsundersök-
ningar, nöjdkundindex (NKI), leverans- och medarbetarenkäter samt ekonomisk styrningsinfor-
mation hämtad från datasystemen Prodadm och Visinsight. 
 
Sett ur det organisatoriska ledningsperspektivet kan ekonomisystemets funktioner vara att under-
stödja ansvarsstyrning och beslutsfattande i organisationer.1 Ansvarsstyrning kan beskrivas som en 
indirekt styrning som fungerar genom att ekonomisystemet medverkar till att ekonomiskt ansvar 
preciseras för de anställda. Ansvaret följs även upp genom att prestationer utvärderas i förhållande 
till de ekonomiska målen.2 Beslutsfunktionen innebär att ekonomistyrningen skall fungera som 
underlag för beslutsfattande och på så sätt direkt inverka på verksamhetsstyrningen.3 Mintzberg 
menar till skillnad från ovan nämnda teorier att ekonomisystem har inneboende svagheter vilket 
leder till att styrningsinformationen inte används på det sätt som den är avsedd att användas.4 I det 
individuella perspektivet studeras vilken betydelse ekonomisystemets information har för den 
enskilda medlemmen i en organisationen. 5 Exempel på sådana funktioner är: beslutsinitiering, 
beslutsrestriktion, uppmärksamhet, bekräftelse, motivation, kontaktskapande och argumentations-
underlag.6  
 
För den ekonomiska styrningsinformationen har vi kunnat identifiera funktionerna beslutsrestrik-
tion, kontaktskapande och argumentationsunderlag på samtliga hierarkiska nivåer. Funktionerna 
beslutsinitiering och uppmärksamhet har identifierats på avdelnings- och enhetsnivå. Motivations- 
och bekräftelsefunktionerna har enbart identifierats på produktnivå.  
 
För den övriga formella styrningsinformationen har vi identifierat alla funktioner utom bekräftelse 
på avdelningsnivå. På enhetsnivå har vi identifierat funktionerna beslutsinitiering, bekräftelse, 
kontaktskapande och argumentationsunderlag. På produktnivå identifierades funktionerna motiva-
tion, bekräftelse, kontaktskapande och argumentationsunderlag. 
 
Avslutningsvis har vi kommit fram till att den formella styrningsinformationen som produceras 
inom SCB används både för att understödja besluts- och ansvarsstyrning med tyngdpunkt på det 
senare för den ekonomiska styrningsinformationen. 
 

                                                
1 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.16 
2 Collins, F., 1982, s.107 
3 Monsen, N., 1993, s.1 
4 Mintzberg, H., 1975, s.1 
5 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.16 
6 Zetterberg, M. & Öström B., 1996, s.17 
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1 Inledning 
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Enligt Zetterberg och Öström har diskussionen kring ekonomistyrningens funktioner till stor del 
polariserats i två inriktningar. En av inriktningarna tar sin utgångspunkt i ett organisatoriskt led-
ningsperspektiv. Målsättningen med ekonomistyrning är ur detta perspektiv att understödja 
ansvarsstyrning och beslutsfattande i organisationer.7 Ansvarsstyrning innebär en indirekt styrning 
som fungerar genom att ekonomisystemet medverkar till att ekonomiskt ansvar preciseras för de 
anställda. Ansvaret följs även upp genom att prestationer utvärderas i förhållande till de ekono-
miska målen.8 Beslutsstyrning innebär däremot att informationen från ekonomisystemet skall fun-
gera som ett underlag för beslutsfattande och på så sätt direkt inverka på verksamhetsstyrningen.9 
 
Det som studeras inom den andra inriktningen är vilken betydelse ekonomisystemets information 
har för den enskilda medlemmen i en organisation.10 Exempel på sådana funktioner är: 
beslutsinitiering, beslutsrestriktion, uppmärksamhet, bekräftelse, motivation, kontaktskapande och 
argumentationsunderlag.11 Simon et al. menar att beslutsfattare som befinner sig nära verksamhe-
ten har mindre behov av den formaliserade styrningsinformation som rapportsystem producerar, än 
chefer på högre hierarkiska nivåer, som har längre avstånd till den egentliga verksamheten.12 
Enligt Zetterberg och Öström går det att utläsa var tyngdpunkten i styrningen ligger med hjälp av 
de individuella funktionerna.13 Om det i hög grad förekommer funktioner som är kopplade till 
beslut kan informationen vara beslutsstyrande. Om dessa funktioner förekommer i mindre grad 
eller saknas kan det vara andra egenskaper i informationen som styr aktören. Förekomsten av 
dessa andra egenskaper eller funktioner kan tyda på att styrningen snarare avser ansvarsstyrning.14 
 
Mintzberg menar till skillnad från ovan presenterade teorier att ekonomisystem har inneboende 
svagheter vilket leder till att styrningsinformationen inte används på det sätt som den är avsedd att 
användas15, det vill säga för att understödja beslutsfattande och ansvarsstyrning i organisationen. 
Detta beror bland annat på att informationen är allt för begränsad då den i huvudsak endast mäter 
de dimensioner som är möjlig att uttrycka i måttenheter och monetära termer.16 Ekonomisystem 
tenderar även till att endast innehålla aggregerade data, vilket leder till att informationen blir av 
allt för allmän karaktär.17 Kritik har även riktats mot att informationen från ekonomisystem kom-
mer allt för sällan och allt för sent. 18  
 
Då denna uppsats tillhör ämnesområdet statlig ekonomistyrning har vi valt att genomföra en fall-
studie på Statistiska centralbyrån (SCB). Den genomgående strukturen i denna myndighets interna 

                                                
7 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.16 
8 Collins, F., 1982, s.107 
9 Monsen, N., 1993, s.1 
10 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.16 
11 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.17 
12 Simon, A.H. et al., 1954, s.27 
13 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.31 
14 Ibid. 
15 Mintzberg, H., 1975, s.1 
16 Ibid. 
17 Mintzberg, H., 1975, s.1; Preston, A., 1986, s.535 
18 Ibid. 
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styrning är uppdelningen på fyra så kallade fokusområden; Verksamhet, Användare och kunder, 
Personal samt Ekonomi. Syftet med denna uppdelning är enligt SCB att man i verksamhets-
beskrivningen skall få en balans mellan de olika fokusområdena och undvika att bara fokusera 
uppföljningen på ett område.19 Själva uppföljningen av verksamheten sker sedan på olika nivåer 
inom organisationen. Enheterna följer upp sin verksamhet och avdelningarna följer samlat upp 
enheterna inom avdelningen. Verksledningen följer upp avdelningarnas verksamhet enskilt och 
samlat för verket.20 Med tanke på vad tidigare studier har kommit fram till är det intressant att 
studera hur exempelvis kvalitetsundersökningar, NKI, leverans- och medarbetarenkäter används av 
aktörer på olika hierarkiska nivåer inom SCB. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om den formella styrningsinformationen används, och i så 
fall hur den används av aktörer på olika hierarkiska nivåer inom SCB. Formell styrningsinforma-
tion är enligt Mintzberg information som är hämtad från redovisning, tillverkning, marknadsföring 
och andra rapporter.21 För att uppnå uppsatsens syfte avser vi att studera förekomsten av i tidigare 
forskning identifierade funktioner22 hos den formella styrningsinformationen på olika hierarkiska 
nivåer. Uppsatsens frågeställning blir därmed: Vilka funktioner fyller den formella styrningsin-
formationen för aktörer på olika hierarkiska nivåer på SCB? 
 
 

1.3 Avgränsning 
Vi har inte genomfört fallstudien på hela SCB utan endast avdelningen Ekonomisk statistik. De 
hierarkiska nivåerna som vi har studerat begränsas därmed till avdelnings-, enhets- och produkt-
nivå. Vi har utgått från tidigare identifierade funktioner hos den formella styrningsinformationen23 
och har inte haft för avsikt att identifiera andra funktioner. Formell styrningsinformationen har 
avgränsats till kvalitetsundersökningar, NKI, leverans- och medarbetarenkäter samt ekonomisk 
styrningsinformation hämtad från datasystemen Prodadm och Visinsight.  
 
 

                                                
19 Statistiska centralbyrån, 2004a, s.6 
20 Statistiska centralbyrån, 2004a, s.13 
21 Mintzberg, H., 1975, s.2 
22 Se teorikapitlet för vidare information.  
23 Se teorikapitlet för vidare information. 
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2 Metod 
 
 

2.1 Inledning 
 
I metodkapitlet avser vi att redogöra för vårt förfaringssätt samt att motivera vårt val av metod. 
Genom att tydligt visa hur vi har gått tillväga i vår undersökning vill vi ge läsaren en möjlighet att 
ta ställning till och kritiskt granska val av metod samt studiens hållbarhet och relevans.  
 
 

2.2 Val av metod 
 
För att besvara frågeställningen samt uppnå syftet har vi valt att gå på djupet med ett litet antal 
undersökningsenheter istället för att undersöka ett stort antal enheter på ytan. Jacobsen påpekar att 
det egentligen inte finns någon konflikt mellan djup och bredd, och att det ideala är att undersöka 
många enheter och många variabler.24 Detta har dock inte varit möjligt framförallt på grund av 
tidsbrist. Anledningen till att vi valde djup istället för bredd var främst att vi ville förmedla en hel-
hetsbild av den formella styrningsinformationens betydelse för enskilda aktörer inom avdelningen 
Ekonomisk statistik på SCB.  
  
Vår frågeställning är beskrivande och ger en bild av situationen vid en given tidpunkt. Den vanli-
gaste formen av upplägg när frågeställningen är av denna typ är enligt Jacobsen tvärsnittsstudier, 
vilket innebär att verkligheten studeras vid endast ett tillfälle.25 Fördelen med att utföra en 
tvärsnittsstudie är att vi slipper vänta på att data skulle komma in samt att vi slipper undersöka 
enheterna flera gånger.  
 
För att besvara frågeställningen samt uppnå syftet har vi valt att genomföra en fallstudie. Enligt 
Jacobsen är fallstudier lämpliga när man vill få en djupare förståelse av en viss händelse samt för 
att beskriva vad som är specifikt för en enskild plats, till exempel en organisation, en kommun 
eller en skolklass.26 SCB intresserade oss då stora resurser läggs på uppföljningsarbete. För att få 
balans mellan de olika fokusområdena i verksamhetsbeskrivningen samt att undvika fokusering av 
endast ett område vid uppföljningen så har verksamheten delats upp på fyra så kallade fokusområ-
den.27 Förutom ekonomisk styrningsinformation sammanställs även annan formell 
styrningsinformation, såsom kvalitetsundersökningar, NKI, medarbetar- och leveransenkäter.  
 
Jacobsen menar att eftersom kvalitativa och kvantitativa metoder har skilda för- och nackdelar 
representerar de alternativa forskningsstrategier som emellertid inte ömsesidigt utesluter varandra. 
Både kvalitativa och kvantitativa data kan samlas in i samma undersökning.28 Enligt Jacobsen bör 
man undvika att föreställa sig kvalitativ och kvantitativ metod som två motsatser. Enligt honom är 
det riktigare att se den rena kvantitativa och den rena kvalitativa metoden som två ytterpunkter på 
en skala där den rena kvantitativa metoden är ett frågeformulär med givna svarsalternativ och den 
rena kvalitativa metoden tillämpas genom helt öppna samtal. Frågeformulär kan göras öppnare 
                                                
24 Jacobsen, D.I., 2002, s.92 
25 Jacobsen, D.I., 2002, s.107 
26 Jacobsen, D.I., 2002, s.97-98 
27 Statistiska centralbyrån, 2004a, s.10 
28 Jacobsen, D.I., 2002, s.49 
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genom att lägga in några frågor utan svarsalternativ och intervjuer kan göras slutnare genom att 
sätta upp en ämneslista.29 Vi har använt oss av en kvalitativ metod bestående av intervjuer med 
ämneslista. Anledningen till att vi genomförde intervjuerna var att vill skapa större klarhet i den 
formella styrningsinformationens betydelse för aktörer inom SCB samt att få fram en nyanserad 
beskrivning av informationsanvändningen.  
 
 

2.3 Informationsinsamling  
 
I arbetet med informationsinsamlingen genomfördes totalt sju intervjuer. Undersökningen inleddes 
med en intervju med SCB:s ekonomidirektör. Denna intervju fungerade som en förstudie för att 
kontrollera om uppsatsens frågeställning var relevant samt för att bestämma studiens upplägg. På 
ekonomidirektörens förslag bestämdes att studien skulle genomföras på SCB:s avdelning Ekono-
misk statistik med användare på olika hierarkiska nivåer. Beslutet att undersöka användare på olika 
hierarkiska nivåer grundades på att uppsatsens handledare, Sven Modell, tidigare hade genomfört 
en liknande studie där han intervjuade avdelningschefer på SCB. Att fokusera på en avdelning och 
genomföra studier på olika hierarkiska nivåer kunde därmed möjliggöra att ny kunskap generera-
des istället för att studien enbart verifierade kunskap som redan fanns.  
 
Den andra intervjun genomfördes med controllern på avdelningen Ekonomisk statistik. Denna 
intervju genomfördes för att få en bild av vilken formell styrningsinformation som fanns tillgäng-
lig för avdelningens medarbetare. Informationen användes sedan i de semistrukturerade intervju-
erna med avdelningschefen, de två enhetscheferna samt de två produktansvariga. Controllern 
hjälpte oss att identifiera och komma i kontakt med lämpliga respondenter. Därmed gjordes ett 
subjektivt urval av vilka personer som kunde intervjuas grundat på controllerns antagande om 
vilka personer som skulle ge mest värdefull data. Denscombe definierar semistrukturerade inter-
vjuer som intervjuer med i förväg färdigställda frågor som respondenten fritt svarar på.30 Vi 
använde denna intervjustruktur eftersom det var viktigt att respondenterna skulle ha möjlighet att 
fördjupa och förklara sina svar. Vid konstruktion av frågorna kopplade vi dem till de i tidigare 
forskning identifierade funktioner som återges i denna uppsats teorikapitlet.31 Efter att intervjuerna 
hade genomförts framgick det att frågorna och respondenternas svar passade in på fler funktioner 
än vad vi först hade tänkt. Vid planeringen av intervjuerna var tanken att vi skulle beröra samtliga 
fyra fokusområden. På grund av tidsbrist från respondenternas sida lades störst vikt på fokusområ-
det ekonomi. Frågor kring de andra fokusområdena blev mer allmänna och respondenterna fick ta 
upp det som de själva ansåg vara viktigt. Intervjun med enhetschef nr 2 genomfördes för att samla 
in ytterligare information om hur övrig formell styrningsinformation används. På grund av tids-
brist hann vi inte fråga henne om vilka funktioner den ekonomiska styrningsinformationen fyller 
för henne.  
 
Alla intervjuer spelades in med bandspelare med respondenternas tillåtelse. En risk med att 
använda bandspelare är att respondenterna blir mer reserverade då de vet att allt de säger spelas in. 
Controllern var med vid intervjuerna med de två produktansvariga. Han deltog dock inte aktivt, 
med undantag för några få inlägg. Dessa inlägg har inte använts i empirikapitlet.  
 
 

                                                
29 Jacobsen, D.I., 2002, s.139 
30 Denscombe, M., 2000, s.135 
31 Se appendix 1 för intervjumall. 
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2.4 Kritisk granskning av metod 
 
I undersökningar är det viktigt att ha god validitet och reliabilitet, det vill säga att man mäter det 
man vill mäta (validitet) samt att man kan lita på informationen som samlas in (reliabilitet).32  
 
För att vara säker på att man mäter det man vill mäta med intervjuer kan man låta andra personer 
med kunskap inom området kontrollera frågorna innan intervjun. Om de anser att frågorna är 
förnuftiga och meningsfulla är det en form av validering.33 I arbetet med vår uppsats lät vi vår 
handledare, Sven Modell, kontrollera intervjumallen innan vi genomförde intervjuerna. Han gav 
oss rådet att inte informera respondenterna om vilka frågor som hörde ihop med vilka funktioner 
då detta kunde inverka på respondenternas svar. Vid intervjugenomförandet följde vi detta råd. 
Validiteten i vår empiriinsamling skulle ha kunnat vara ännu högre om fler personer än Sven 
Modell hade läst igenom intervjumallen och gett kommentarer. Enligt Jacobsen bör man använda 
fler än en fråga för att mäta komplexa fenomen.34 Vilka funktioner som SCB:s formella styrnings-
informationssystem har för användare på olika hierarkiska nivåer är en komplex fråga som inne-
håller många tänkbara element. Med detta som bakgrund kan kritik riktas mot att uppsatsens inter-
vjumall innehåller för få frågor för att fånga upp alla element. Vi har valt de frågor som vi anser 
relevanta och valt att inte ha många frågor som mäter samma sak för att undvika att trötta ut 
respondenterna. Kritik kan även riktas mot att vi inte har varit konsekventa när vi har frågat om 
ekonomisk styrningsinformation respektive övrig formell styrningsinformation. För den övriga 
formella styrningsinformationen har vi inte frågat huruvida informationen används som besluts-
restriktion. En annan möjlighet för att kontrollera validitet är att jämföra studiens resultat med 
resultat från andra undersökningar och teorier. Om resultatet i en undersökning stämmer överens 
med teorierna bör man enligt Jacobsen kunna anta att validiteten är god.35 Vi har i analyskapitlet 
identifierat de funktionerna som beskrivs i teorikapitlet vilket tyder på god validitet. En annan 
möjlighet att bedöma validiteten är att konfrontera respondenterna med resultaten. Poängen är att 
undersöka i vilken grad som uppgiftslämnaren känner igen sig i resultaten.36 Respondenterna på 
SCB har inte konfronterats med resultaten från vår undersökning, däremot har controllern för 
SCB:s enhet Ekonomisk statistik verifierat empirikapitlet.37  
 
Eftersom empirin samlats in genom intervjuer har dessa stor betydelse för uppsatsens tillförlitlig-
het. Jacobsen påpekar att man genom intervjuer ofta får fram respondenternas enskilda synpunkter 
på ett bra sätt, men att man kan få problem med giltigheten om man utifrån dessa vill ta reda på 
vad en grupp anser.38 Detta är något som bör hållas i åtanke när man läser denna uppsats då empi-
rin består av data inhämtad från fem intervjuer som ska representera en avdelning som består av 
cirka 300 medarbetare. Man bör även ha i åtanke att intervjuarens fysiska närvaro kan påverka 
respondentens uppträdande och svar, samt att respondenterna väljer vad de säger och hur de vill 
framställa organisationen.39 Det är dessutom oklart vilken inverkan controllerns närvaro hade på 
de två produktansvarigas beteende. Det går därför inte att vara säker på att fallstudien ger en kor-
rekt bild av verkligheten.  
 
 
                                                
32 Jacobsen, D.I., 2002, s.159 
33 Jacobsen, D.I., 2002, s.421 
34 Jacobsen, D.I., 2002, s.419 
35 Jacobsen, D.I., 2002, s.426 
36 Jacobsen, D.I., 2002, s.257 
37 Se appendix 2 för mer information. 
38 Jacobsen, D.I., 2002, s.266 
39 Jacobsen, D.I., 2002, s.163 
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2.5 Sammanfattning 
 

Uppsatsens frågeställning är beskrivande och ger en bild av situationen på SCB:s avdelning Eko-
nomisk statistik vid en given tidpunkt. För att besvara frågeställningen samt uppnå syftet valde vi 
att gå på djupet med ett litet antal undersökningsenheter genom en fallstudie. Vi har använt oss av 
en kvalitativ metod bestående av intervjuer. Den första intervjun med SCB:s ekonomidirektör fun-
gerade som en förstudie för att kontrollera om uppsatsens frågeställning var relevant och den andra 
intervjun med avdelningen Ekonomisk statistiks controller genomfördes för att få en bild av vilken 
formell styrningsinformation som fanns tillgänglig för avdelningens medarbetare. Data till empiri-
kapitlet inhämtades därefter genom intervjuer med avdelningschefen för Ekonomisk statistik, två 
enhetschefer samt två produktansvariga.  
 
För att säkerställa att uppsatsen har god validitet har vi bland annat låtit vår uppsatshandledare läsa 
igenom och kommentera intervjumallen innan genomförandet av intervjuerna samt konfronterat 
controllern för enheten Ekonomisk statistik med studiens resultat.  
 
Eftersom empirin samlats in genom intervjuer har dessa stor betydelse för uppsatsens reliabilitet. 
Då fem intervjuer ska representera en avdelning på 300 medarbetare bör man ha i åtanke att man 
genom intervjuer ofta får fram respondenternas enskilda synpunkter på ett bra sätt men att man kan 
få problem med giltigheten om dessa synpunkter ska representera vad en grupp anser.   
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3 Teoretisk referensram 
 
 

3.1 Inledning 
 
I detta avsnitt beskrivs de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Inledningsvis definieras for-
mell samt informell styrningsinformation, därefter beskrivs ekonomistyrningens funktioner sett ur 
två perspektiv. Avslutningsvis beskrivs den kritik som har förts fram emot formell styrningsinfor-
mation samt ekonomisystem. 
 
 

3.2 Formell samt informell styrningsinformation 
 
Formell styrningsinformation är enligt Mintzberg information som är hämtad från redovisning, till-
verkning, marknadsföring och andra rapporter. Informationen framställs regelbundet i ekonomi-
system och återges i kvantitativa termer.40 Informell styrningsinformation härstammar enligt 
Zetterberg och Öström från andra medvetna men inte rutiniserade former av styrning och verkar 
till exempel genom vald organisationskultur eller genomförda utbildningsprocesser.41 Hopwood 
menar att ekonomisystemet är den mest betydelsefulla källan till formell styrningsinformation i en 
organisation och att ekonomisystemet är uppbyggd för att förse olika chefer med adekvat informa-
tion för ett beslutsfattande, i samstämmighet med de i organisationen uppställda målen.42 
 
 

3.3 Ekonomistyrningens funktioner 
 
Diskussionen kring ekonomistyrningens funktioner har enligt Zetterberg och Öström till stor del 
polariserats i två inriktningar. Den ena inriktningen tar sin utgångspunkt i ett organisatoriskt led-
ningsperspektiv, och är starkt kopplat till begreppet målsättning.43 Den andra inriktningen tar sin 
utgångspunkt i ett beteendeperspektiv där tyngdpunkten ligger på empirisk kunskap om individens 
beteende.44 Det som studeras inom det individuella perspektivet är vilken betydelse ekonomisyste-
mets information har för den enskilda medlemmen i en organisation.45 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
40 Mintzberg, H., 1975, s.2 
41 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.27-28 
42 Hopwood, A., 1972, s.156 
43 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.16 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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Figur 3.1 Modell över indelningen av ekonomistyrningens funktioner46 

 

3.3.1 Organisatoriskt ledningsperspektiv 
 
Sett ur ett organisatoriskt ledningsperspektiv är ekonomisystemets funktioner att understödja 
ansvarsstyrning och beslutsfattande i organisationer.48 Ansvarsstyrningen kan beskrivas som en 
indirekt styrning som fungerar genom att ekonomisystemet medverkar till att ekonomiskt ansvar 
preciseras för de anställda. Ansvaret följs även upp genom att prestationer utvärderas i förhållande 
till de ekonomiska målen.49 Beslutsfunktionen innebär däremot att ekonomistyrningen skall fun-
gera som underlag för beslutsfattande och på så sätt direkt inverka på verksamhetsstyrningen.50  
 
 

3.3.2 Individuellt perspektiv 
 
I det individuella perspektivet beskrivs individens upplevelse av ekonomisystems funktioner.51 
Resultaten från en tidigare undersökningar, genomförd av Monsen, visar att det är långt ifrån 
säkert att ekonomisystem upplevs ha samma funktioner för alla aktörer.52 Hur en aktör använder 
informationen kan delvis bero på vilken hierarkisk nivå han eller hon befinner sig på. Simon et al. 
menar att beslutsfattare nära verksamheten har mindre behov av formaliserad information från 
rapportsystem, än chefer på högre hierarkisk nivåer, som har längre avstånd till den egentliga 
verksamheten.53 Anledningen till det är att chefer närmare verksamheten har genom iakttagelser 

                                                
46 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.30 
47Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.2 
48 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.16 
49 Collins, F., 1982, s.107 
50 Monsen, N., 1993, s.1 
51 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.17 
52 Monsen, N., 1993, s.5 
53 Simon, A.H. et al., 1954, s.27  
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och rapporter från underställda, tillgång till annan oberoende information som kan vara mer aktu-
ell.54 
 
Zetterberg och Öström menar att oavsett vilka målsättningarna med ekonomistyrningen är, kom-
mer den enskilda aktören att ta del av informationen från ekonomisystemen och tilldela denna 
information vissa egenskaper eller funktioner. Var tyngdpunkten i systemet ligger bestäms av de 
individuella egenskaper eller funktioner som den enskilde aktören tilldelar systemet.55 Om det i 
hög grad förekommer funktioner som är kopplade till beslut kan informationen vara besluts-
styrande. Om dessa funktioner förekommer i mindre grad eller saknas kan det vara andra egenska-
per i informationen som styr aktören. Förekomsten av dessa andra egenskaper eller funktioner kan 
tyda på att styrningen snarare avser ansvarsstyrning.56 
 

3.3.2.1 Beslutsinitiering 
Information från ekonomisystem kan enligt Östman ge indikation om behov av åtgärder, till exem-
pel kan informationen ge intryck av att ett läge är otillfredsställande och därmed leda till särskilda 
överväganden.57 Enligt Flamholtz är det viktigt att informationen provocerar mottagaren till en 
systematisk planering. Måttet i rapporten skall få mottagaren att granska de bakomliggande vari-
ablerna till måttet i fråga.58 Ett exempel som ges i Zetterberg och Öström är att storleken på ett 
verksamhetsmått i en redovisningsrapport kan få beslutsfattare att vidta någon form av besluts-
kopplad aktivitet.59  
 

3.3.2.2 Beslutsrestriktion 
Information från ekonomisystem kan även fungera som beslutsrestriktion. Ett exempel som ges i 
Zetterberg och Öström är att redovisningsrapportens information om något mått kan få den berörda 
chefen att inse att han eller hon närmar sig en kritisk gräns, varför ett mer restriktivt förhållnings-
sätt intas. Detta får till följd att chefen avstår från att vidta en handling eller fatta ett beslut.60  
 

3.3.2.3 Uppmärksamhet 
Enligt Flamholtz har information från ekonomisystem en signalfunktion eftersom informationen 
uppmärksammar beslutsfattare på problemområden inom organisationen.61 Simon et al. fann att 
cheferna på ett företag använde räntabilitetsmått för att studera företagets utveckling. Fabriker som 
hade låg eller sjunkande räntabilitet betraktades som problemområden och studerades därefter 
noggrannare. De fabriker som hade hög eller stigande räntabilitet tilläts sköta sig själva.62 Enligt 
Preston betraktades informationen från företagets ekonomisystem som en historisk beskrivning. 
Dokumenten kunde på så sätt användas för att identifiera allmänna trender.63 Funktionen är av sin 
natur nära relaterad till beslutsinitiering, men skiljer sig från denna genom att det för funktionen 
inte finns någon nödvändig koppling till att en beslutsprocess inleds.64  
                                                
54 Ibid. 
55 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.31 
56 Ibid. 
57 Östman, L., 1980, s.21 
58 Flamholtz, E.G., 1980, s.35 
59 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.33 
60 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.34 
61 Flamholtz, E.G., 1980, s.35 
62 Simon, A.H. et al., 1954, s.22-23 
63 Preston, A., 1986, s.536 
64 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.34 
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3.3.2.4 Motivationsfunktion 
Information från ekonomisystem kan påverka aktörens motivation. Flamholtz menar till exempel 
att eftersom rapportmottagarens aktiviteter synliggörs för andra då de mäts i ekonomisystemet 
kommer aktörens motivation att påverkas.65 Motivation kan även ses som en funktion av inre och 
yttre motivation.66 Inre motivation innebär att en aktivitet är önskvärd i sig, och yttre motivation 
att aktiviteten är önskvärd eftersom den är knuten till belöningar, såsom, bonus, löneförhöjning, 
befordran eller erkännande.67 Enligt Collins kan ekonomisystem påverka både den inre och den 
yttre motivationen, till exempel kan aktören göras ansvarig för en redovisningsenhet (inre motiva-
tion) vars resultat är knuten till en bonus (yttre motivation).68  
 

3.3.2.5 Bekräftelse 
Information från ekonomisystem kan ha en bekräftande funktion. Enligt Preston använde cheferna 
på en fabrik redovisningsdokument för att verifiera information från informella kanaler. Cheferna 
kunde på så sätt försäkra sig om att den ursprungliga informationen var korrekt.69 Tidigare hade 
Simon et al. gjort en liknande upptäckt när de fann att cheferna på ett företag framförallt informe-
rade sig genom informella rapporter och egna observationer, redovisningsdokument var av mindre 
betydelse och användes mest för att bekräfta redan känd information.70 
 
Zetterberg och Öström ger en annan förklaring till varför cheferna använder rapporten för att 
bekräfta redan känd information. Enligt dem använder chefer rapporten för bekräftelse, i syfte att 
skapa sig en möjlighet att se om den officiella bilden av chefens verksamhet är korrekt och stäm-
mer med dennes egen bild. Förklaringen till varför cheferna använder rapporterna på detta sätt, är 
att de är oroliga att det kan vara fel i den officiella informationen.71    
 

3.3.2.6 Kontaktfunktion 
Enligt Östman kan information från ekonomisystem tjäna som underlag vid diskussion mellan 
aktören och de uppdragsgivare han har, till exempel de överordnade i en hierarkisk organisation. 
Sådana kontakter kan vara mer eller mindre betydelsefulla och i vissa fall påverka aktörens 
beslut.72 Ett exempel som nämns i Simon et al. är att chefer på högre hierarkiska nivåer studerar 
redovisningsrapporter i syfte att finna avvikelser för att därefter ta kontakt med och diskutera dessa 
med ansvarig aktör.73 
 

3.3.2.7 Argumentfunktion 
En aktör kan även använda informationen för att övertyga en motpart vid förhandling.74 Det fak-
tum att redovisningsmått uppvisar vissa värden kan anses ha väsentlig betydelse som argument. 

                                                
65 Flamholtz, E.G., 1980, s.35  
66 Collins, F., 1982, s.113 
67 Ibid.  
68 Ibid.  
69 Preston, A., 1986, s.536 
70 Simon, A.H. et al., 1954, s.22-23 
71 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.35 
72 Östman, L., 1980, s.21 
73 Simon, A.H. et al., 1954, s.27-28 
74 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.37 
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Enligt Östman kan det till och med förekomma att dokumentens innehåll utnyttjas som argument 
för ståndpunkter som har intagits av andra skäl som är mindre gångbara i en diskussion än doku-
mentinnehållet.75 
 
 

3.4 Det formella ekonomisystemets svagheter 
 
Mintzberg hävdar att det finns inneboende svagheter i det formella ekonomisystemet som leder till 
att beslutsfattare istället använder sig av informell styrningsinformation.76 Informationen från for-
mella ekonomisystem är enligt Mintzberg alltför begränsad då den i huvudsak endast mäter den 
dimension av aktiviteter som är möjlig att uttrycka i måttenheter och monetära termer. 77 Eftersom 
ekonomisystem endast innehåller kvantifierad information finns det även risk att sådan informa-
tion ses som den enda viktiga aspekten av aktiviteterna i organisationen.78  
 
Organisationer operationaliserar ofta sina verksamhetsmål med hjälp av kvantifierbara mått som 
sedan används för att mäta måluppfyllelsen. Ett problem, framförallt inom den offentliga sektorn, 
är att det inte alltid går att framställa heltäckande kvantifierbara mått.79 Ett annat problem med 
kvantifierbara mått och måluppfyllelse är att det finns olika mått för att mäta en och samma pre-
station och dessa mått kan ge olika bilder av hur framgångsrik en prestation är.80 Till exempel kan 
en tillverkningschef verka mer eller mindre framgångsrik beroende på om hon eller han utvärderas 
med hjälp av måtten försäljningsvinst, marknadsandel eller tillväxt.81  
 
Att information hämtad från ekonomisystem inte alltid är korrekt med avseende på innehåll anses 
vara en annan svaghet med formella ekonomisystem.82 Till exempel är det lätt att något missas i 
kvantifieringsprocessen.83 En annan svaghet med det formella ekonomisystemet är att informatio-
nen tenderar att endast innehålla aggregerade data, vilket leder till att informationen blir av för 
allmän karaktär och därmed saknar förmågan att beskriva de aktiviteter som den är avsedd att be-
skriva.84 Kritik mot det formella ekonomisystemet baseras även på att informationen kommer för 
sällan och för sent. Med andra ord finns den kunskap som ekonomisystem avser att förmedla till 
cheferna redan, och de har därmed redan fattat sina beslut och vidtagit sina åtgärder.85 
 

3.5 Sammanfattning 
 
Formell styrningsinformation är enligt Mintzberg information som är hämtad från redovisning, till-
verkning, marknadsföring och andra rapporter. Informationen framställs regelbundet i ekonomisy-
stem och återges i kvantitativa termer.86 Hopwood menar att ekonomisystemet är den mest 

                                                
75 Östman, L., 1980, s.22-23 
76 Mintzberg, H., 1975, s.1 
77 Ibid. 
78 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.13 
79 Mintzberg, H., 1975, s. 8; Gardner, D., 1999, s.183 
80 Marcus, M. L. &Pfeffer, J., 1983, s.207 
81 Ibid. 
82 Mintzberg, H., 1975, s.1 
83 Mintzberg, H., 1975, s.7 
84 Mintzberg, H., 1975, s.1; Preston, A., 1986, s.535 
85 Mintzberg, H., 1975, s.1; Preston, A., 1986, s.535 
86 Mintzberg, H., 1975, s.2 
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betydelsefulla källan till formell styrningsinformation i en organisation och att ekonomisystemet är 
uppbyggd för att förse olika chefer med adekvat information för ett beslutsfattande, i samstäm-
mighet med de i organisationen uppställda målen.87 
 
Diskussionen kring ekonomistyrningens funktioner har enligt Zetterberg och Öström till stor del 
polariserats i två inriktningar. I det organisatoriska ledningsperspektivet beskrivs målsättningarna 
med ekonomistyrning och i det individuella perspektivet beskrivs individens upplevelse av eko-
nomisystemets funktioner.88 Exempel på sådana individuella funktioner är: beslutsinitiering, 
beslutsrestriktion, uppmärksamhet, motivation, bekräftelse, kontaktskapande och argumentations-
underlag.89  
 
Enligt Mintzberg har ekonomisystem inneboende svagheter vilket leder till att informationen inte 
används på det sätt som den är avsedd att användas.90 Detta beror bland annat på att informationen 
är allt för begränsad då den i huvudsak endast mäter de dimensioner som är möjlig att uttrycka i 
måttenheter och monetära termer.91 Ekonomisystem tenderar även till att endast innehålla aggrege-
rade data, vilket leder till att informationen blir av allt för allmän karaktär.92 Kritik har även riktats 
mot att informationen från ekonomisystem kommer allt för sällan och allt för sent. 93 
 

                                                
87 Hopwood, A., 1972, s.156 
88 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.16 
89 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.17 
90 Mintzberg, H., 1975, s.1  
91 Ibid. 
92 Mintzberg, H., 1975, s.1; Preston, A., 1986, s.535 
93 Ibid. 
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4 Statistiska Centralbyrån 
 
 

4.1 Inledning 
 
I detta kapitel presenteras SCB:s uppgift och organisation samt ekonomiska styrmodell med fokus 
på verksamhetens uppföljningsarbete. 
 
 

4.2 Uppgift och organisation 
 

SCB är en central förvaltningsmyndighet för den officiella statistiken och för annan statlig statistik 
och har i denna egenskap även i uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell 
statistik.94 Verksamheten finansieras med anslag och avgifter. Regeringen ställer krav på att 
finansieringsformerna ska vara åtskilda och att inhemska uppdragen skall bedrivas med full kost-
nadstäckning.95  
 
SCB:s organisation består av fyra enskilda avdelningar för utveckling, tjänsteexport, intervju-
verksamhet respektive information och publicering, samt fyra ämnesavdelningar.96 Ämnes-
avdelningen Ekonomisk statistik som studeras i denna fallstudie har till uppgift att utveckla, produ-
cera och sprida statistik inom området ekonomisk statistik. Detta innefattar nationalräkenskaper, 
utgifter för socialt skydd, industri och tjänstenäringar, finansmarknad, finansräkenskaper, offentlig 
ekonomi, priser, utrikeshandel, forskning, informationsteknik och betalningsbalanser. Avdelningen 
har också ansvar för företagsregistret och andra register inom sitt område samt för storföretags-
frågor, uppgiftslämnade frågor och datainsamlings- och granskningsfrågor för företag.97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
94 Statistiska centralbyrån, www.scb.se, 2005-10-11 
95 Riksrevisionen, 2004, s.7 
96 Riksrevisionen, 2004, s.21 
97 Statistiska centralbyrån, 2004b, s.18 
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Figur 4.2.1 Organisationstablå98 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 SCB:s ekonomiska styrmodell 
 
Inom SCB tillämpas mål- och resultatstyrning med ett decentraliserat ansvar för verksamhet, per-
sonal och ekonomi till avdelningarna. Detta innebär att verksledningen med hjälp av externa krav 
bestämmer vilka uppgifter en avdelning har och vilka mål som ska uppfyllas, men att avdelning-
arna ansvarar för genomförandet.99  
 
De externa krav som ställs på SCB:s verksamhet återfinns i lagen (2001:99) om den officiella sta-
tistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.100 I bilaga till Statistikförord-
ningen anger regeringen inom vilka områden det ska finnas officiell statistik och vilka myndighe-
ter som ansvarar för den.101 Regeringen styr även SCB:s verksamhet genom instruktionen och 
regleringsbrevet.102 Där anges bland annat verksamhetens mål, vilka anslag SCB får utnyttja, sär-
skilda prioriteringar för året och återrapporteringskrav.103 Vidare kan regeringen använda 
regleringsbrevet för att styra myndigheten genom att i budgeten för avgiftsbelagd verksamhet dela 
in verksamheten i lämpliga områden. Budgetens indelning är styrande för hur SCB ska redovisa 
intäkter och kostnader i årsredovisningen.104 
 

                                                
98 Statistiska centralbyrån, 2003, s.53 
99 Statistiska centralbyrån, 2004a, s.4-5 
100 Statistiska centralbyrån, 2003, s.1 
101 Ibid. 
102 Statistiska centralbyrån, 2004a, s.4-5 
103 Statistiska centralbyrån, www.scb.se, 2005-10-11 
104 Riksrevisionen, 2004, s.47 
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SCB:s interna styrning är uppdelat i fyra så kallade fokusområden: Verksamhet, Användare och 
Kunder, Personal samt Ekonomi. I området Verksamhet ingår statistikproduktion, utvecklings- och 
kvalitetsarbete, spridning och tillgänglighet, internationellt samarbete samt samordning. Området 
Användare och kunder omfattar SCB:s arbete med statistik och hur SCB uppfattas externt. I områ-
det Personal ingår personalstruktur, kompetensutveckling, arbetsmiljö, jämställdhet, när- och 
frånvaro med mera. I området Ekonomi ingår ekonomi och produktivitet. Syftet med denna upp-
delning är enligt SCB att man i verksamhetsbeskrivningen skall få en balans mellan de olika foku-
sområdena och undvika att bara fokusera uppföljningen på ett område.105 
 
 

4.4 Planering och uppföljning 
 
SCB:s modell för planering och uppföljning består av en långsiktig strategisk planering, en kort-
siktig verksamhetsplanering samt uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar till att 
klargöra vilken verksamhet som skall bedrivas under det kommande året för att målen i den strate-
giska planeringen skall nås. Det material som tas fram respektive samlas in i processen är styr-
dokument samt underlag för ekonomi- och personalplanering. I styrdokumentet finns under 
respektive fokusområde detaljerade mål, aktiviteter och uppgifter för var och en av avdelning-
arna.106  
 
Uppföljningen av SCB:s verksamhet sker på flera olika nivåer. Enheterna följer upp sin verksam-
het och avdelningarna följer samlat upp enheterna inom avdelningen. Vid de så kallade sex- och 
tolvmånadersuppföljningarna träffar verksledningen var och en av avdelningscheferna för en 
avstämning av verksamheten inom alla fokusområdena. Samtliga aktiviteter i styrdokumenten 
skall då återrapporteras. Inom fokusområdena Verksamhet och Användare och kunder sker detta 
genom korta kommentarer direkt i styrdokumentet. För fokusområdet Personal sker uppföljningen 
i en separat mall och för fokusområdet Ekonomi genom den ekonomiska uppföljningen.107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
105 Statistiska centralbyrån, 2004a, s.6 
106 Statistiska centralbyrån, 2004a, s.10 
107 Statistiska centralbyrån, 2004a, s.13 
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Figur 4.4.1 Styrningen av SCB108 
 

 
 
 

4.4.1 Fokusområde Verksamhet 
 
SCB följer kvalitetsutvecklingen i statistikproduktionen genom återkommande studier. 
Tidhållningen i publiceringen följs kvartalsvis upp via administrativa system. Kvalitets-
undersökningar genomförs årligen genom en enkät till SCB:s produktansvariga där dessa uttalar 

                                                
108 Statistiska centralbyrån, 2004a, s.4 
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sig om hur de bedömer att användarna uppfattar kvalitetsutvecklingen i de fem kvali-
tetsdimensionerna innehåll, tillförlitlighet, aktualitet, jämförbarhet och samanvändbarhet samt 
tillgänglighet och förståelighet, för sin produkt. I kvalitetsenkäten samlas också uppgifter in om 
den uppskattade tidsåtgången för uppgiftslämnandet.109   
 
 

4.4.2 Fokusområde Användare och kunder 
 
SCB:s program för användarstudier syftar till att mäta hur statistikanvändarna ser på statistikens 
kvalitet, användning samt SCB:s service. Leveransenkäter skickas ut till kunder av uppdrag större 
än tiotusen kronor. Det aggregerade resultatet tas fram per avdelning inför sex- och tolvmånaders-
uppföljningarna. NKI genomförs årligen och syftar till utöver betyg över nöjdheten med SCB även 
visa kundernas och användarnas prioritering av olika kvalitetsfaktorer. Resultatet som presenteras i 
samband med tolvmånadersuppföljningen, kan redovisas per avdelning samt efter uppdragskunder 
respektive övriga. SCB genomför även en mätning för att följa allmänhetens inställning till SCB 
och statistik.110 
 
 

4.4.3 Fokusområde Personal 
 
Inför sex- och tolvmånadersuppföljningen samlas uppgifter in om rekrytering, kompetensutveck-
lingen, jämställdhet och arbetsmiljö. Insamlandet av uppgifter om rekryteringar och avgångar är 
enligt SCB viktiga för helhetsbilden eftersom dessa frågor hanteras lokalt. Någon direkt uppfölj-
ning av närvaro görs inte, men väl uppföljning av övertid. Syftet med detta är att få en viss infor-
mation om arbetsbelastningen i organisationen och att gällande lagar och avtal följs. Varje år i 
november eller december genomförs en medarbetarenkät för att ge information om det personalso-
ciala läget vid verket. Tolkning och hantering av resultatet sker både på verksnivå, men framförallt 
på enhetsnivå.111 
 
 

4.4.4 Fokusområde Ekonomi 
 
Uppföljning av ekonomin görs löpande centralt samt lokalt på olika nivåer och används såväl 
internt som till underlag för extern rapportering. Månadsvis sker en central uppföljning som base-
ras på avdelningsnivå men som presenteras översiktligt på SCB-nivå. Kvartalsvis sker en mer 
detaljerad uppföljning som innehåller periodens utfall samt prognos för helåret på basis av under-
lag från avdelningarna. Helårsuppföljningen görs integrerat med årsbokslut och uppföljning av 
återrapporteringskrav i regleringsbrevet som samlat utmynnar i årsredovisningen.112 
 
 

                                                
109 Statistiska centralbyrån, 2004a, s.14 
110 Statistiska centralbyrån, 2004a, s.14-15 
111 Statistiska centralbyrån, 2004a, s.15 
112 Statistiska centralbyrån, 2004a, s.16 
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4.5 Tidsredovisning 
 

För att beräkna produktionskostnaden för SCB:s produkter måste samtliga kostnader fördelas ut på 
produkterna. De flesta av SCB:s kostnader går inte att bokföra direkt på enskilda produkter.113 
Exempel på sådana indirekta kostnader är löner, täckningsbidrag, nätavgifter, lokaler och telefo-
ner. SCB använder sig av arbetade timmar som fördelningsnyckel för dessa indirekta kostnader. 
Enkelt uttryckt är tanken att om 10 % av arbetstiden används i arbetet med en produkt ska 10 % av 
de indirekta kostnaderna fördelas på produkten.114  
 
För att få det att praktiskt fungera skall personalen efter varje arbetsvecka skicka en tidsrapport där 
de fördelar veckans arbetade timmar på olika produkter. Produkterna debiteras därmed en kostnad 
(timpriset) för varje tidsrapporterad timme som skall motsvara produkternas andel av de indirekta 
kostnaderna.115 
 
Timpriset bygger på en uppskattning av kostnaderna som skall fördelas ut, antalet närvarotimmar 
(antalet timmar personalen arbetar) och utdebiteringsgrad (hur stor andel av den arbetade tiden 
som utgörs av arbete med externa produkter). Det finns därmed tre antaganden som kan bli fel och 
leda till att en timprisdifferens uppstår. 116 Timprisdifferensen är skillnaden mellan de kostnader 
som bokförs via tidsrapporteringen och de verkliga kostnaderna.117 Tidsrapporteringen visas i 
SCB:s datasystem Prodadm och Visinsight. Prodadm är utformat för att passa produktansvariga i 
deras arbete medan Visinsight riktar sig framförallt till enhetsansvariga. Målet är att timprisdiffe-
rensen skall vara så liten som möjligt. 118  
 
Enligt Riksrevisionen är tidsrapporterna grunden för redovisning av vad olika statistikprodukter 
kostar, för fakturering av uppdragen och för information om hur personalresurserna används. De 
fungerar även som underlag för att beräkna kostnader för kommande offerter.119 För- och efter-
kalkyler är enligt Riksrevisionen viktiga instrument för prissättningen. Säkerheten i framtida kal-
kyler kan förbättras om man stämmer av och drar lärdomar av skillnaderna mellan för- och efter-
kalkyler.120 

                                                
113 Jäverlind, R., 2003, s.1 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Jäverlind, R., 2003, s.1-4 
117 Jäverlind, R., 2003, s.4 
118 Ibid. 
119 Riksrevisioinen, 2004, s.58 
120 Riksrevisionen, 2004, s.67 
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5 Empiri 
 
 

5.1 Inledning 
 
I detta kapitel presenteras data som inhämtats genom intervjuer. Intervjuerna har genomförts med 
chefer på olika hierarkiska nivåer på SCB:s avdelning Ekonomisk statistik. Respondenterna består 
av avdelningschefen, två enhetschefer och två produktansvariga. 
 
 

5.2 Intervju med avdelningschef 
 

5.2.1 Ekonomisk styrningsinformation 
 
Styrdokumentet beskriver vad avdelningen ska prestera och är enligt avdelningschefen (AC) fun-
damentalt för avdelningens styrning. Avdelningens styrdokument bryts ner i tolv stycken styr-
dokument, ett för varje enhet inom avdelningen. All uppföljning under året görs sedan mot dessa. 
Enligt AC finns det en strävan inom avdelningen att leva upp till styrdokumenten. Den viktigaste 
ekonomiska styrningsinformationen för AC är de prognoser som avdelningens controller (CR) tar 
fram varje kvartal. I dessa sammanställs information från samtliga enheter inom avdelningen. Ett 
annat exempel på viktig ekonomisk styrningsinformation är enligt AC de månadsvisa rapporter 
som han får om anslagsverksamhetens respektive uppdragsverksamhetens utveckling. 
 
AC anser att den ekonomiska styrningsinformationen är relevant för hans behov. Han påpekar att 
om den inte var relevant skulle han kunna begära ändringar samt utveckla de standardrapporter 
som redan finns. Därutöver kan han om speciella behov föreligger ta fram information genom att 
medarbetare detaljgranskar de aktuella frågorna. Det faktum att det har skett få ändringar i stan-
dardrapporterna de senaste två till tre åren tyder enlig AC på att de överensstämmer med hans 
behov. 
 
Om AC utifrån de ekonomiska prognoserna tror att en enhet inte kommer att kunna uppfylla målen 
i styrdokumentet gör han en bedömning om det är acceptabelt att enheten överskrider budget. Först 
ber han enhetschefen om en motivering till varför det behövs mer resurser samt gör en bedömning 
av hur angeläget det är för avdelningen att genomföra produkten. Därefter kontrollerar han hur de 
andra enheterna ligger till i förhållande till deras budget och mål. För att avdelningens budget inte 
ska överskridas kan det bli aktuellt att flytta resurser från de enheter som inte kommer att förbruka 
alla sina resurser. AC menar att det är självklart att den ekonomiska styrningsinformationen kan 
fungera som en restriktion om han bedömer att avdelningen eller någon av avdelningens enheter 
närmar sig budgettaket. 
 
Enligt AC händer det att den ekonomiska styrningsinformationen innehåller obehagliga överrask-
ningar för avdelningen i samband med årsskiftena. Överraskningarna har bestått av stora externa 
fakturor som man på avdelningen inte varit medvetna om. Denna typ av överraskningar har dock 
minskat i och med att man på avdelningen har blivit medveten om detta problem. AC anser att det 
finns inslag av att informationen bekräftar tidigare känd information, men understryker att det 
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generellt sätt inte är på det viset. Vad han tror om verksamhetens framtid grundar sig till stor del 
på de kvartalsvisa ekonomiska prognoserna som CR tar fram. Han förväntar sig att dessa skall 
stämma och påpekar att kvartalsrapporterna bygger på varandra och ofta stämmer överens. 
 
Enligt AC initierar de ekonomiska prognoserna en diskussion mellan medlemmarna i avdelningens 
ledningsgrupp varje kvartal. Innan ledningsgruppen lämnar informationen vidare till verksled-
ningen och ekonomiavdelningen kontrolleras den noggrant. Om prognoserna är alarmerande i 
något avseende vidtar ledningsgruppen åtgärder, till exempel kan diskussioner inledas med de 
berörda enheterna.  
 
AC har även direktionsmöten121 för avdelningen var tredje till fjärde vecka där ekonomin studeras. 
I samband med halvårsuppföljningarna är mötena mer detaljerade, då går man förutom ekonomin 
även igenom om verksamheten utförs i linje med styrdokumentet och om enheterna kommer att 
klara av att uppnå målen i styrdokumentet. Därutöver har AC löpande möten med varje enhetschef 
där de går igenom informationen. AC anser att den ekonomiska informationen är grundläggande 
när han argumenterar mot verksledningen vid uppföljningsmötena samt att informationen även 
fungerar som argumentationsunderlag mot enhetscheferna. Enligt AC kan den ekonomiska styr-
ningsinformationen till exempel användas som argumentationsunderlag för utökad budget näst-
kommande år genom att påvisa att vissa kostnader har ökat.  
 
 

5.2.2 Övrig formell styrningsinformation 
 
Enligt AC kan låga betyg i kvalitetsundersökningarna leda till att avdelningens rutiner kontrolleras 
och förbättras. Han påpekar att det inte alltid är frågan om att utöka resurserna, utan att det till 
exempel kan handla om att personalen måste koda sina telefoner noggrannare. Informationen kan 
innehålla både positiva och negativa överraskningar. Som exempel nämner AC att han blev nega-
tivt överraskad av servicenivån på att svara i telefon och att han har blivit positivt överraskade 
några gånger när hans avdelning har varit bättre än andra avdelningar på SCB.  
 
AC tycker att den styrningsinformation som han får genom kvalitetsundersökningarna är relevant 
för hans behov och att det har skett en förbättring jämfört med tidigare när man endast fokuserade 
på ekonomin. Han påpekar att man nu även mäter kvalitén på tjänster samt servicenivån gentemot 
kunderna. Informationen underlättar enligt AC när han ska diskutera kvaliteten med enhets-
cheferna inom avdelningen. Han påpekar att det är viktigt att följa upp samtliga fokusområden för 
att på så sätt lära sig om avdelningens styrkor och svagheter och därmed kunna utveckla verksam-
heten.  
 
Att jämföra sig med andra avdelningar inom SCB är enligt AC stimulerande och viktigt för att 
förbättra verksamheten. Han uttrycker det på följande sätt: ”Det är stimulerande att ställa avdel-
ningarna mot varandra. En del har bättre NKI. Det är lite tävlan mellan avdelningarna, det ska man 
inte underskatta. Det spelar en viss roll, man vill gärna vara en bra avdelning.” Enligt AC är upp-
följningen av ekonomin och verksamheten lika varandra. Den stora skillnaden ligger i att den 
ekonomiska styrningsinformationen är lättare att mäta. AC menar att det är svårare att fånga huru-
vida avdelningen har utfört uppgifterna enligt styrdokumentet än att kontrollera om avdelningen 
håller budgeten. Årliga kvalitetsundersökningar genomförs för att kontrollera verksamheten i för-

                                                
121 På avdelningens direktionsmöten deltar förutom avdelningschefen alla enhetscheferna, avdelningens 
marknadsdirektör, controller och personalansvarig. 
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hållande till styrdokumentet för att på så sätt undvika att budgeten hålls på bekostnad av verksam-
heten. Informationen gås igenom vid verksledningens uppföljningar. Enligt AC tas kvalitets-
undersökningarna även fram för att ha som diskussionsunderlag. Informationen används även som 
argumentationsunderlag både för AC och för verksledningen.  
 
 

5.3 Intervju med enhetschef nr 1 
 

5.3.1 Ekonomisk styrningsinformation 
  
Enligt enhetschefen nr 1 (EC1) genereras den viktigaste informationen för att kontrollera enhetens 
måluppfyllelse genom uppföljningar av det ekonomiska utfallet. Under första halvåret görs upp-
följningarna kvartalsvis. Under andra halvåret görs uppföljningarna mer frekvent. EC1 anser att 
den ekonomiska styrningsinformationen är relevant för hans behov, med undantag för att han 
skulle vilja ha en prognosmodul med samma struktur som hans planering. Han förklarar att på 
SCB är det avdelningar som är resultatenheter och att man på avdelningsnivån har en lite grövre 
struktur. Detta anser EC1 inte är tillfredställande då han enkelt vill kunna ta fram information om 
hans enhets specifika producenter samt göra en prognos. 
 
Enligt EC1 vidtas åtgärder på grund av den ekonomiska styrningsinformationen. Om en enhet har 
förbrukat mycket resurser och närmar sig budgettaket kan övertiden stoppas samt att vissa bespa-
ringar av externa kostnader kan göras. Om en enhet har förbrukat ovanligt lite resurser kan tillfäl-
lig personal rekryteras. EC1 menar att den ekonomiska styrningsinformationen ibland innehåller 
överraskningar. Han påpekar dock att tendenser till avvikelser oftast uppfattas tidigt och att det går 
att använda databasen för att härleda orsakerna. EC1 tycker inte att den ekonomiska styrnings-
informationen har en bekräftande funktion. Ofta kan han ha en känsla av att allt är under kontroll 
men den ekonomiska styrningsinformationen måste studeras för att han ska veta säkert. Detta då 
enhetens arbetsuppgifter är alltför omfattande. 
 
EC1 tror inte att hans prestation påverkas av att den ekonomiska styrningsinformationen synliggör 
hans verksamhet för andra. Hur hans enhet presterar i förhållande till andra enheter har ingen bety-
delse för honom. Det viktigaste är att hans enhet uppfyller målen i styrdokumentet. Enligt EC1 
uppstår oftast inga diskussioner kring den ekonomiska styrningsinformationen om utfallet följer 
det planerade. Däremot kan diskussioner uppstå om en enhet har förbrukat för mycket eller för lite 
resurser i jämförelse med vad som är planerat. Som exempel nämner EC1 att en produkt inom hans 
enhet efter sommaren hade förbrukat ovanligt mycket av de tilldelade resurserna. Detta ledde till 
mycket stress för den involverade personalen, vilket resulterade i att fyra personer var tvungna att 
sjukskriva sig. För att komma till rätt med problemet fördes diskussioner inom enheten om huru-
vida det gick att överföra resurser mellan produkter inom enheten. Enligt EC1 kan den ekonomiska 
styrningsinformationen även leda till diskussioner på enhetens resursavstämningsmöten. Vid dessa 
möten, som sker månadsvis, samlas enhetschefen och de produktansvariga på enheten för att gå 
igenom resursläget och personalens belastning.  
 
Enligt EC1 kan den ekonomiska styrningsinformationen användas som argumentationsunderlag 
mot avdelningschefen. Till exempel har han använt informationen under året för att visa att hans 
enhet inte klarar av att genomföra alla moment med rådande budget, vilket lett till att enheten har 
fått utökade resurser. Vid några tillfällen när en produkt har förbrukat väldigt mycket resurser i 
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förhållande till plan har EC1 även använt informationen som argumentationsunderlag mot pro-
duktansvariga.  
 
 

5.3.2 Övrig formell styrningsinformation 
 
Enligt EC1 är kvalitetsundersökningarna viktiga för att se hur SCB bedömer sin egen kvalitet i 
anslagsverksamheten. EC1 anser dock att han har en uppfattning om detta även utan kvalitets-
undersökningarna då mycket av verksamhetsdelen består av utveckling och förbättringsarbete. 
Informationen som EC1 får från leveransenkäter, NKI och medarbetarenkäter är enligt honom 
mycket viktig och relevant för hans behov. 
 
Enligt EC1 innehåller informationen från leveransenkäterna i regel inga överraskningar. De få 
gånger som den har gjort det har varit när enheten har fått högsta betyg av externa användarna. Om 
en produkt inom EC1:s enhet får bra betyg i en leveransenkät berömmer han de som har utfört 
arbetet. Om en produkt får dåliga betyg tar han reda på varför och ändrar ibland rutinerna för den 
aktuella produkten. Som exempel nämner han att om en extern kund är missnöjd och anser att han 
eller hon har ”hamnat mellan stolarna” kan kunden få en kontaktperson på enheten.  
 
Enligt EC1 är det viktigt att enheten gör ett bra jobb oavsett om leveransenkäterna och NKI syn-
liggör hans verksamhet för andra. Han anser dock att denna typ av information är bra som värde-
mätare. Enligt EC1 är det viktigt att omvärlden har förtroende för SCB och att kunderna är nöjda. 
Leveransenkäterna är enligt honom viktig för att kunna kontrollera detta och han informera därför 
fortlöpande sina medarbetare om enhetens betyg. EC1 anser inte att informationen från leverans-
enkäter kan användas som argumentationsunderlag.  
 
Enligt EC1 tas resultatet från medarbetarenkäter upp och diskuteras vid enhetsmötena. Efter dessa 
skrivs en handlingsplan för arbetsmiljön som sedan följs upp. Informationen från medarbetar-
enkäterna innehåller sällan några överraskningar. EC1 menar att han oftast kan gissa hur det står 
till med personalen och han påpekar att hans utvecklingssamtal med personalen ger honom nyttig 
information.  
 
 

5.4 Intervju med enhetschef nr 2122 
 

5.4.1 Övrig formell styrningsinformation 
 
Medarbetarenkäten görs på intranätet och samlas in en gång om året. Resultatet från undersök-
ningen sammanställs på avdelnings-, enhets - och verksnivå, och diskuteras därefter på enhets-
mötena. Utifrån diskussionerna och medarbetarenkätresultatet upprättas en åtgärdsplan för näst-
kommande år. Enhetschefen nr 2 (EC2) tycker att diskussionen kring medarbetarenkäten ibland 
kan kännas onödig eftersom mycket av innehållet är samma varje år. De två senaste åren har man 
därför valt att bara diskutera de delarna som har förändrats jämfört med tidigare år.  
                                                
122 Intervjun med enhetschef nr 2 genomfördes efter de andra intervjuerna som redovisas i empirikapitlet för att 
komplettera data om vilka funktioner övrig formell information har. På grund av tidsbrist ställdes inga frågor om den 
ekonomiska informationen vid intervjun. 
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Resultatet från medarbetarenkäten brukar inte innehålla några större överraskningar men det har 
hänt, till exempel blev EC2 överraskad när hennes enhet fick dåligt resultat på stressrelaterade 
symptom. Det dåliga resultatet ledde till stressföreläsningar anordnades samt att personalen fick 
göra en hälsoprofilundersökning. Enligt EC2 påverkas inte hennes prestation av att medarbetar-
enkäten synliggör enhetens verksamhet för andra. Däremot kan resultatet ha en direkt inverkan på 
hennes ledarskap. Som exempel nämner hon att hennes personal enligt undersökningen inte ansåg 
att de fick tillräckligt med feedback, vilket EC2 då försökte ändra på.     
 
Enligt EC2 används inte medarbetarenkätresultatet för att mäta huruvida uppsatta mål i styr-
dokumentet har uppnåtts eller inte. Resultatet används istället för att identifiera problem och jäm-
föra med tidigare år. EC2 har inte använt enkätresultatet som argumentationsunderlag. Hon anser 
dock att det skulle kunna användas som argumentationsunderlag för mer pengar och personal om 
enkäten skulle visa att personalen mådde dåligt. 
 
 

5.5 Intervju med produktansvarig nr 1 
 

5.5.1 Ekonomisk styrningsinformation 
 
Då produktansvarig nr 1 (P1) inte bara är produktansvarig utan även hjälper sin enhetschef har hon 
tillgång till båda datasystemen Prodadm och Visinsight. Hon anser att informationen i Visinsight 
är mer relevant och lättillgänglig än informationen i Prodadm, både i hennes arbete som produkt-
ansvarig och när hon hjälper enhetschefen. Som exempel på att Visinsight är mer informations-
givande än Prodadm nämner hon att programmet innehåller information om vilka produkter 
enskilda personer har arbetat med under året. Något som inte framgår i Prodadm. Vidare förklarar 
P1 att när hon använder Prodadm måste hon själv summera ihop poster i ett annat program för att 
få fram relevant information, något som hon inte behöver göra när hon använder Visinsight. Enligt 
P1 är Prodadm mera intressant i uppdragsverksamheten. 
 
Åtgärder P1 vidtar på grund av informationen hon får från Prodadm är att hon rättar till rapporte-
ringen om någon har tidsrapporterat fel, påminner produktansvarige om att han eller hon måste se 
till att alla tidsrapporterar rätt eller frågar den som tidsrapporterat om varför det har blivit fel. I 
Prodadm kan hon se vad som är fakturerat och inte fakturerat för produkter. Om det inte är faktu-
rerat kan hon göra det själv eller fråga vem som ska göra det och varför personen inte gjort det. 
Enligt P1 är det främst fel kopplade till tidsrapporteringen i Prodadm som leder till diskussioner. 
När någon har glömt att tidsrapportera eller rapporterar på fel produkt brukar P1 kontakta den 
berörda personen så att de kan rätta till felet. Det är sällan hon behöver kontakta någon produkt-
ansvarig angående detta. 
 
P1 anser att informationen hon använder från Prodadm och Visinsight kan utgöra en restriktion för 
beslut. Till exempel används information hon tar fram från Visinsight för att kontrollera om enhe-
ten har råd med flera externa kostnader. Hon hänvisar till att utdebiteringsgraden inte får vara för 
låg och att den därmed styr hur mycket resurser man kan lägga på till exempel utbildning och 
administration. Om enheten minskar sina externa kostnader så får enheten mer resurser till lönen. 
Det betyder att enheten kan ha fler personer som arbetar inom en produkt, enheten kan till exempel 
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ta in extra personal eller ha fler fast anställda. Därmed får enheten en högre utdebiteringsgrad 
eftersom de har fler personer som arbetar med den egentliga verksamheten. 
 
P1 använder information från Prodadm och Visinsight som argumentationsunderlag. Information 
från Prodadm används som argumentationsunderlag när P1 kontaktar produktansvariga för att ta 
reda på ”vad som hänt och varför saker har hänt”. Hon använder informationen som underlag för 
vilka resurser enheten har och därmed för vad enheten har råd och kan genomföra.   
 
P1 upplever inte att informationen innehåller några överraskningar. Enligt henne kan informatio-
nen innehålla information som hon måste agera på, såsom att någon anställd har tidsrapporterat på 
fel produkt. P1 anser inte heller att hennes prestationer påverkas av att informationen synliggör 
hennes verksamhet. Vidare menar P1 att informationen inte har en bekräftande funktion. Hon har 
inte tid att följa uppdrag och därför vet hon inte hur utfallet ser ut innan de kvartalsvis uppdrags-
uppföljningarna. 
 
 

5.5.2 Övrig formell styrningsinformation 
 
Den enda åtgärden som P1 vidtar på grund av informationen som hon får från leveransenkäterna är 
att hon informerar sina medarbetare om resultatet. På P1:s enhet förmedlar man ut resultaten från 
leveransenkäterna till alla på enheten om resultaten är bra, så att alla vet om att ett uppdrag har 
utförts, vem som har utfört det och hur det har gått. Om resultaten är sämre diskuterar P1 med 
medarbetarna som har arbetat med projektet om vad som har gått fel. Detta leder enligt P1 till att 
medarbetarna lär sig vad de kan förbättra.  
 
P1 anser att informationen från leveransenkäterna är relevanta för hennes behov. Om det är något 
som inte fungerar bra får hon reda på det genom att projektet får ett lågt betyg i leveransenkäten. 
Hon påpekar att även om projektet får höga betyg så behöver det inte betyda att kunden verkligen 
är nöjd. Kunden kan till exempel ha gett höga betyg för att kunden inte har haft tid att tänka ige-
nom svaren eller för att kunden vill vara snäll för att han eller hon fått bra kontakt med någon 
medarbetare som har utfört projektet. På grund av detta försöker P1 ta kontakt med kunden själv 
även om ett projekt har fått bra betyg för att ta reda på vad kunden tycker och hur kunden vill ha 
det nästa gång.  
 
Eftersom P1 har en samordnande roll och sällan utför själva uppdragen anser hon inte att hennes 
prestation påverkas av den information som leveransenkäterna synliggör. P1 tror emellertid att 
leveransenkäterna kan påverka andra medarbetares prestationer. P1 förklarar detta med att bra 
betyg från kunderna innebär en ”klapp på axeln” som gör medarbetarna positivt inställda till att 
genomföra liknande uppdrag i framtiden. Har det gått dåligt ger leveransenkäterna och diskussio-
ner som följer medarbetarna en möjlighet att förstå varför.  
 
P1 anser att informationen från leveransenkäterna kan användas som argumentationsunderlag 
eftersom den visar till exempel när verksamheten har gjort ett bra jobb eller ett mindre bra jobb. 
Därmed kan informationen användas för att till exempel argumentera för att enheten vill utveckla 
nya produkter eller att enheten har så kvalificerad personal att enheten behöver högre lön. 
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5.6 Intervju med produktansvarig nr 2 
 

5.6.1 Ekonomisk styrningsinformation 
 
Produktansvarig nr 2 (P2) använder sig främst av Prodadm för att uppfylla sina arbetsuppgifter 
inom fokusområdet Ekonomi. Han anser att informationen i Prodadm är relevant för hans behov 
och påpekar att det vore svårt att göra tillförlitliga prognoser utan informationen som systemet ger.  
 
Om utfallet inte stämmer med prognosen kontaktar P2 den som är produktansvarig för att ta reda 
på varför utfallet inte stämmer med prognosen. Enlig P2 är orsaken ofta att kostnaderna inte är lika 
jämt fördelade i verkligheten som de antas vara i prognosen. Om en produkt närmar sig sitt bud-
gettak kan man enligt P2 göra vissa omfördelningar mellan snarlika anslagsprodukter samt göra en 
bedömning om produkten är så väsentlig att enheten kan ta en förlust detta år för att sedan beräkna 
om omfånget till nästa år. Om informationen från Prodadm avviker från det planerade kan det leda 
till diskussioner mellan P2 och den ansvarige. P2 har även diskussioner med sin enhetschef med 
informationen från Prodadm som bas när de går igenom varje produkt i samband med kvartals-
avstämningarna. När informationen inte avviker från prognosen använder P2 informationen som 
kontroll för att allt går enligt plan.  
 
Informationen från Prodadm innehåller inte lika många överraskningar för P2 idag som den gjorde 
tidigare. Förändringen beror på att SCB har blivit mer strikta med att alla ska tidsrapportera i tid 
och att SCB skickar ut påminnelser om någon medarbetare har glömt att rapportera. Tidigare 
kunde det ibland gå fem till tio veckor mellan tidsrapporteringarna och därmed leda till överrask-
ningar för P2 när all tidsrapportering rapporterades vid ett tillfälle, istället för löpande. 
 
P2 anser att informationen ibland kan bekräfta kunskap som han redan har om han är med i till-
verkningen av produkten själv och känner till själva arbetsinnehållet. Han menar att han då får en 
känsla för hur mycket av arbetstiden som passerat och om hur mycket resurser som har gått åt, och 
då kan tidsrapporteringen och kostnadsberäkningar bekräfta denna känsla. Däremot har informa-
tionen ingen bekräftande funktion när han endast bevakar en produkt via det ekonomiska systemet. 
Vidare anser inte P2 att hans prestationer påverkas av att informationen synliggör hans verksam-
het. P2 tror dock att andra medarbetares prestationer kan påverkas då de inte vill att den produkt de 
är ansvariga för eller jobbar med ska dra högre kostnader än planerat. 
 
Enligt P2 kan informationen användas som argumentationsunderlag för nästa års resursberäkning 
och i hans diskussioner med enhetschefen om vilka produkter som är viktiga och borde tillåtas dra 
över budget. Han menar även att informationen kan användas som argumentationsunderlag för att 
få utökad budget, genom att ta mer betalt för uppdrag samt försöka få mer medel från staten för 
anslagsverksamheten. P2 påpekar även att han inte har någon direkt kontakt med avdelning-
schefen, som är den person som fattar de avgörande besluten. P2 menar att ekonomin är en 
restriktion då den inte är obegränsad. Som exempel nämner han att om man inte har resurser i 
budget till utvecklingsprojekt för anslagsverksamheten kan man inte genomföra dessa. 
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5.6.2 Övrig formell styrningsinformation 
 
När P2 får resultatet från leveransenkäterna förmedlar han ut resultatet till dem som arbetar med 
projektet. Han anser att detta är speciellt viktigt vid återkommande uppdrag då leveransenkäterna 
ofta är den enda feedbacken som medarbetarna får. Om uppdrag har gått dåligt brukar man enligt 
P2 sätta sig ner och diskutera om vad som har gått snett. P2 anser inte att leveransenkäterna påver-
kar hans prestationer men tror att den kan påverka andra medarbetares prestationer. Då leverans-
enkäterna fungerar som en signal om hur ett uppdrag har skötts anser P2 att informationen är rele-
vant för hans behov. Om ett uppdrag får ett snittbetyg lägre än fyra eller om variablerna som mäter 
tillänglighet och användbarhet får ett lägre betyg än fyra följer det diskussioner med kunden samt 
en intern diskussion om vad som har gått fel.  
 
P2 anser att informationen från leveransenkäterna bekräftar kunskap som redan finns. P2 uttrycker 
det på följande sätt: ”Har man haft en mycket bra kundrelation, ett mycket bra uppdrag där allt har 
löpt på och det har varit en god ton. Allt har varit bra. Då händer det aldrig att vi får usla betyg. 
Det är en känsla man har. Om det har varit något som varit fel, då känner man det på sig.” P2 
påpekar även att då de flesta uppdrag får bra betyg innebär informationen från leveransenkäterna 
inga överraskningar för honom.  
 
Enligt P2 använder han inte informationen från leveransenkäterna systematiskt som argumenta-
tionsunderlag, men han kan använda den när han diskuterar med enhetschefen för att visa att en 
kund varit nöjd med en produkt eller att en grupp samarbetar bra ihop. 
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6 Analys 
 
 

6.1 Inledning 
 
I detta kapitel analyseras det genom intervjuer insamlade empiriska materialet med utgångspunkt i 
uppsatsens teoretiska referensram.   
 
 

6.2 Identifiering och analys av funktioner 
 
Tabellerna nedan visar vilka funktioner kopplade till det individuella perspektivet i teorikapitlet 
som kan identifieras i empirin, både vad gäller ekonomisk styrningsinformation och övrig formell 
styrningsinformation.  
 

Tabell 6.1 Identifierade funktioner hos den ekonomiska styrningsinformationen123 
 

 AC EC1 P1 P2 
Beslutsinitiering X X   
Beslutsrestriktion X X X X 
Uppmärksamhet X X   
Motivationsfunktion    X 
Bekräftelse    X 
Kontaktfunktion X X X X 
Argumentfunktion X X X X 

 
Tabell 6.2 Identifierade funktioner hos övrig formell styrningsinformation124 
 

 AC EC1 EC2 P1 P2 
Beslutsinitiering X X X   
Uppmärksamhet X     
Motivationsfunktion X   X X 
Bekräftelse  X X  X 
Kontaktfunktion X X X X X 
Argumentfunktion X  X X X 

 
                                                
123 Observera att funktionerna som har identifierats och markerats i tabellerna har varit mer eller mindre framträdande 
hos olika aktörer. Vi har dock valt att ha samma tecken för alla identifierade funktioner oavsett om de varit starkt eller 
svagt framträdande.  
124 Se föregående not. 
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6.2.1 Beslutsinitiering 
 
Enligt teorikapitlet kan formell styrningsinformation ge intryck av att ett läge är otillfredsställande 
och därmed leda till särskilda överväganden och beslut. Vi har i empirin identifierat denna funk-
tion hos den ekonomiska styrningsinformationen på avdelnings- och enhetsnivå. Besluten som tas 
på grund av denna information är framförallt knutna till genomförandet av uppgifterna i styr-
dokumentet samt omfördelning av resurser mellan enheter och produkter för att den sammanlagda 
budgeten inte ska överskridas. Både AC och EC1 menar till exempel att den ekonomiska styr-
ningsinformationen kan ge indikation på att en enhet inte kommer att kunna uppfylla målen i 
styrdokumentet med rådande budget och därmed leda till beslut om omfördelning av resurser 
mellan enheter eller produkter. Enligt EC1 kan den ekonomiska styrningsinformationen även ge 
indikation på att en produkt inte kommer att kunna slutföras i tid, vilket kan leda till beslut om 
rekrytering av tillfällig personal. På produktnivå har vi inte kunnat identifiera funktionen besluts-
initiering hos den ekonomiska styrningsinformationen, vilket förmodligen beror på att de produkt-
ansvariga inte har befogenheter att fatta sådana beslut. En anledning till att den ekonomiska styr-
ningsinformationen inte används mer som beslutsinitiering än vad den gör, kan vara att SCB inte 
självständigt bestämmer över sin produktportfölj och därmed inte på egen hand kan besluta om att 
till exempel lägga ner olönsamma produkter. 
 
För övrig formell styrningsinformation har funktionen identifierats på avdelnings- och enhetsnivå. 
Både AC och EC1 menar till exempel att låga betyg i kvalitetsundersökningarna och leverans-
enkäter kan leda till att rutiner gås igenom och förbättras eller att resurserna utökas. Som exempel 
nämner AC att avdelningen fick låga betyg för servicenivån vid telefonsamtal vilket ledde till att 
rutinerna för kodningen av telefonerna förbättrades. Även resultatet från medarbetarenkäter kan 
enligt EC1 leda till att en handlingsplan för arbetsmiljön utarbetas vilket vi har tolkat som att styr-
ningsinformationen leder till att beslut initieras. Ett annat tydligt exempel på beslutsinitiering är att 
när EC2:s enhet fick dåligt resultat på stressrelaterade symptom i en medarbetarenkät fattades 
beslut om att genomföra stressföreläsningar och hälsoprofilsundersökningar. På produktnivå har vi 
inte kunnat identifiera funktionen beslutsinitiering hos den övriga formella styrningsinformationen 
vilket vi motiverar med samma anledning som för den ekonomiska styrningsinformationen, det 
vill säga att de produktansvariga inte har befogenheter att fatta beslut av större vikt.  
 
 

6.2.2 Beslutsrestriktion 
 
Enligt teorikapitlet kan ekonomisk styrningsinformation ge indikation på att en kritisk gräns när-
mar sig vilket får till följd att en handling inte vidtas eller att ett beslut inte fattas. Vi har för den 
ekonomiska styrningsinformationen identifierat denna funktion på samtliga undersökta nivåer 
inom SCB. AC menar till exempel att det är självklart att den ekonomiska styrningsinformationen 
kan fungera som en restriktion när avdelningen eller någon av avdelningens enheter närmar sig en 
kritisk gräns. Enligt EC1 kan informationen leda till att övertidsarbete stoppas och externa kostna-
der skärs ner om en enhet eller produkt befinner sig nära budgettaket, vilket vi har tolkat som en 
form av restriktion. P2:s åsikt stämmer överens med de övrigas då hon till exempel menar att om 
resurserna i budgeten inte är tillräckliga för att utföra planerade utvecklingsprojekt för anslags-
verksamheten kan man inte genomföra dessa. I det databaserade ekonomisystemet Prodadm jäm-
förs framförallt upparbetade kostnader med den aktuella budgeten. Anledningen till det är förmod-
ligen att budgeten har en central roll som styrinstrument inom myndigheten. Om den ekonomiska 



 33

styrningsinformationen visar att avdelningen, enheten eller en produkt närmar sig budgettaket 
kommer den därmed att fungera som en restriktion för fortsatt handlande. 
 
 

6.2.3 Uppmärksamhet 
 
Enligt teorikapitlet kan formell styrningsinformation uppmärksamma beslutsfattare på problem-
områden inom en organisation. Vi har för den ekonomiska styrningsinformationen framförallt 
identifierat denna funktion på avdelnings- och enhetsnivå. Funktionen har varit mest tydlig på 
avdelningsnivå men även funnits på enhetsnivå. Både AC och EC1 menar till exempel att den eko-
nomiska styrningsinformationen har innehållit överraskningar framförallt vid årsskiftena. EC1 
påpekade dock att tendenser till avvikelser oftast uppfattades tidigt. På produktnivå har funktionen 
varit väldigt svag eller inte existerat. Enligt P2 innehåller informationen inte så många överrask-
ningar sedan rutinerna för tidsrapporteringen ändrades och P1 tycker inte att informationen inne-
håller några överraskningar överhuvudtaget. En förklaring till det kan vara att personer som befin-
ner sig nära produktionen har större vetskap om vad som pågår och därmed blir mindre överras-
kade av informationen. 
 
För övrig formell styrningsinformation har funktionen identifierats på avdelnings- och enhetsnivå. 
AC menar att informationen kan innehålla både positiva och negativa överraskningar. Som exem-
pel nämner han att han blev negativt överraskad av en kvalitetsundersökning som mätte service-
nivån på att svara i telefon. Enligt EC1 och EC2 innehåller informationen från medarbetarenkäter i 
regel inga överraskningar. En anledning till att medarbetarenkäterna i regel inte innehåller några 
överraskningar för EC1 är förmodligen att han har utvecklingssamtal med personalen. Enligt P2 
innehåller leveransenkäterna inga överraskningar.  
 
Den övriga formella styrningsinformationen tenderar till att vara mer överraskande för användare 
som befinner sig högre upp i organisationen. Anledningen till det är förmodligen den samma som 
för ekonomisk styrningsinformation, det vill säga att personer som befinner sig nära produktionen 
har större vetskap om vad som pågår och därmed blir mindre överraskade. 
 
 

6.2.4 Motivationsfunktion 
 
Av teorikapitlet framgår att en aktörs motivation kan påverkas av att rapportmottagarens aktivite-
ter synliggörs för andra. Varken EC1, P1 eller P2 anser att deras egna prestationer påverkas av att 
den ekonomiska styrningsinformationen synliggör deras verksamhet för andra. EC1 påpekar till 
exempel att vad hans enhet presterar i jämförelse med andra enheter inte är viktigt. Det viktiga 
enligt honom är att enheten uppfyller målen i styrdokumentet. Detta stämmer väl överens med 
AC:s uttalande om att det finns en strävan i organisationen att leva upp till styrdokumenten. 
  
Vad gäller övrig formell styrningsinformation finns det enligt AC en positiv stimulans i att jämföra 
SCB:s avdelningar med varandra. Varken EC1 eller EC2 anser att deras prestationer påverkas av 
att enhetens verksamhet jämförs med andra enheters verksamhet. Både P1 och P2 tror att leverans-
enkäter kan påverka andra medarbetares prestationer. P1 menar att hennes medarbetare blir posi-
tivt inställda till att genomföra liknande uppdrag i framtiden om de får bra betyg. Om de får dåliga 
betyg får de genom leveransenkäterna en möjlighet att förstå varför. Att en aktörs motivation kan 
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påverkas av att rapportmottagarens aktiviteter synliggörs för andra har alltså identifierats på avdel-
nings- och produktnivå, men inte på enhetsnivån varken när det gäller ekonomisk styrnings-
information och övrig formell styrningsinformation. 
 
I teorikapitlet diskuteras även inre och yttre motivation, där inre motivation innebär att en aktivitet 
är önskvärd i sig själv och yttre motivation att aktiviteten är önskvärd eftersom den är knuten till 
belöningar. EC1:s uttalanden om att det är viktigt för honom att göra ett bra jobb kan ses som 
exempel på inre motivation, medan AC:s uttalande om att det finns en önskan att vara en bra 
avdelning i jämförelse med de andra avdelningarna kan ses som ett exempel på yttre motivation. 
Belöningen med att anses vara en bra avdelning i jämförelse med andra avdelningar kan antas vara 
erkännande från andra om att avdelningen presterat bra. P1:s uttalande om leveransenkäternas 
inverkan på hennes medarbetare kan tolkas som ett exempel på inre motivation då de blir positivt 
inställda att göra liknande uppdrag i framtiden vid bra betyg. 
 
 

6.2.5 Bekräftelse 
 
Av teorikapitlet framgår att information från ekonomisystem kan ha en bekräftande funktion, det 
vill säga att den verifierar information från informella kanaler, såsom egna observationer. Enligt 
Zetterberg och Öström använder chefer ekonomiska rapporter för bekräftelse, i syfte att skapa en 
möjlighet att se om den officiella bilden av chefens verksamhet är korrekt och stämmer överens 
med den egna bilden. På avdelningsnivå anser AC att den ekonomiska styrningsinformationen 
generellt sätt inte bekräftar tidigare känd information. Vad AC tror om verksamhetens framtid 
grundar sig främst på ekonomisk styrningsinformation i form av de kvartalsvisa ekonomiska pro-
gnoser som CR tar fram. Någon bekräftande funktion kan inte identifieras på enhetsnivå då EC1 
menar att den ekonomiska styrningsinformationen inte har denna funktion. På produktnivå är det 
mer otydligt om funktionen kan identifieras. P1 hävdar att den ekonomiska styrningsinformationen 
inte har någon bekräftande funktion. P2:s hävdar att informationen kan ha bekräftande funktion 
om han är med i tillverkningen av produkten och känner till själva arbetsinnehållet. När P2 arbetar 
med tillverkningen av en produkt får han en känsla för hur mycket av arbetstiden som passerat och 
hur mycket resurser som gått åt, som han inte får när han endast bevakar en produkt via det eko-
nomiska systemet. Detta skulle kunna tolkas som att avståndet mellan själva genomförandet av en 
produkt och omfattningen av en aktörs arbetsuppgifter kan påverka om den ekonomisk styrnings-
information kan anses ha en bekräftande funktion eller inte. Ju närmare det praktiska utförandet av 
arbetet en aktör är och ju mindre omfattande arbetsuppgifter aktören har, desto större sannolikhet 
för att en bekräftande funktion ska återfinnas. Empirin är dock inte tillräckligt omfattande för att 
säkerställa om så är fallet.  
 
Övrig formell styrningsinformation verkar också ha en bekräftande funktion. På enhetsnivå menar 
EC1 och E2 att de oftast har en känsla för hur det står till med deras personal som informationen 
från medarbetarenkäterna kan bekräfta. På produktnivå har leveransenkäterna en bekräftande 
funktion enligt P2. Utifrån hur kundkontakten löpt under genomförandet av uppdraget fått man 
enligt P2 en känsla för om kunden är nöjd eller inte som stämmer överens med betygen i leverans-
enkäten. 
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6.2.6 Kontaktfunktion 
 
Enligt teorikapitlet kan information från ekonomisystem tjäna som underlag vid diskussion mellan 
aktören och de uppdragsgivare hon eller han har, till exempel de överordnade i en hierarkisk orga-
nisation. Detta stämmer väl överens med vad som framkommit i denna uppsats empirikapitel, på 
samtliga hierarkiska nivåer. På avdelningsnivå tjänar den ekonomiska styrningsinformationen som 
underlag i AC:s diskussioner med den hierarkiskt överordnade verksledningen, samt med de hie-
rarkiskt underordnade enhetscheferna. Den ekonomiska styrningsinformationen fungerar även som 
diskussionsunderlag inom avdelningens ledningsgrupp innan informationen lämnas vidare till 
verksledningen. Vidare har enhetschefen och de produktansvariga diskussioner med den ekono-
miska styrningsinformationen som underlag med sina hierarkiska överordnade respektive under-
ordnade, till exempel vid enheternas resursavstämningsmöten.  
 
I teorikapitlet nämns även ett exempel om att chefer på högre hierarkiska nivåer studerar redovis-
ningsrapporter i syfte att finna avvikelser för att därefter ta kontakt med och diskutera dessa med 
ansvarig aktör.125 Även detta exempel stämmer väl överens med data redovisad i empirikapitlet. På 
avdelningsnivå tar AC kontakt med berörda enhetschefer om han utifrån de ekonomiska progno-
serna tror att en enhet inte kommer att kunna uppfylla målen i styrdokumentet. På enhetsnivå 
uppstår diskussioner när enheten har förbrukat för mycket eller för lite resurser i jämförelse med 
vad som är planerat. Om för mycket resurser har förbrukats för man diskussioner inom enheten om 
det går att överföra resurser mellan produkter inom enheten. På produktnivå hävdar P1 att det 
främst fel kopplade till tidsrapporteringen i Prodadm som leder till diskussioner. P2 är inne på 
samma spår i sitt uttalande om att han tar kontakt med den produktansvarige om utfallet i Prodadm 
inte stämmer med prognosen.  
 
Empirikapitlet pekar på att övrig formell styrningsinformation också leder till diskussioner mellan 
aktörer på olika hierarkiska nivåer. Vid halvårsuppföljningarna går AC och hans medarbetare 
utöver den ekonomiska styrningsinformationen även igenom om verksamheten utförs i linje med 
styrdokumentet. AC påpekar även att mätningar av kvalitet och servicenivå fungerar som underlag 
när han diskuterar kvalitet med enhetscheferna. På enhetsnivå tar man upp och diskuterar resultatet 
från medarbetarenkäter vid enhetsmötena. Detta resulterar därefter i en åtgärdsplan som senare 
följs upp. På produktnivå har leveransenkäterna en kontaktfunktion mellan de intervjuade produkt-
ansvariga och hennes eller hans medarbetare om betygen är dåliga eftersom de då diskuterar vad 
som gått fel i projektet. Man kan även tolka empirin som att leveransenkäterna har en kontakt-
funktion mellan produktansvariga och kunden, då det framgår av genomförda intervjuer att båda 
produktansvariga tar kontakt med kunden om låga betyg utdelats. Leveransenkäterna kan även 
antas ha en kontaktfunktion mellan de anställda som utför uppdraget och kunden oavsett betyg då 
leveransenkäterna fungerar som feedback till medarbetarna från kunden. P2 kan även använda 
information inhämtad från leveransenkäterna när han diskuterar med sin enhetschef för att visa att 
en kund varit nöjd med en produkt eller att en grupp samarbetar bra. Sammanfattningsvis verkar 
övrig formell styrningsinformation främst ha en kontaktskapande funktion inom SCB på avdel-
ningsnivå och enhetsnivå, medan den på produktnivå även har en extern kontaktskapande funktion 
med SCB:s kunder.  
 
 
 

                                                
125 Simon, A.H. et al., 1954, s.27-28 
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6.2.7 Argumentfunktion 
 
Av teorikapitlet framgår att en aktör kan använda formell styrningsinformation för att övertyga en 
motpart vid en förhandling. Av AC:s uttalande om att den ekonomiska styrningsinformationen är 
grundläggande när han argumenterar mot verksledningen samt att den används som argumenta-
tionsunderlag mot enhetscheferna verkar teorin stämma överens med SCB:s verklighet på avdel-
ningsnivå. Att EC1 har använt den ekonomiska styrningsinformationen för att visa att hans enhet 
inte klarar av att genomföra alla moment med rådande budget, vilket i sin tur har lett till att enhe-
ten fått utökade resurser, påvisar att teorin även stämmer överens med verkligheten på enhets-
nivån. I intervjun framgår att EC1 även har använt den ekonomiska styrningsinformationen som 
argumentationsunderlag mot produktansvariga när de förbrukat mer resurser än planerat. Även på 
produktnivå används den ekonomiska styrningsinformationen som argumentationsunderlag. Av 
intervjun framgår det att P1 använder den ekonomiska styrningsinformationen som argumenta-
tionsunderlag mot andra produktansvariga för att ta reda på vad som hänt och varför något har 
hänt, men även för att argumentera om vad enheten har råd att genomföra med hänvisning till vilka 
resurser enheten har. P2 använder den ekonomiska styrningsinformationen som argumentations-
underlag mot sin enhetschef vid diskussioner om vilka produkter som är viktiga och borde tillåtas 
dra över budget. P2 uttalar sig även om att den ekonomiska styrningsinformationen kan användas 
som argumentationsunderlag för att få utökad budget av dem ansvariga för att se till detta på högre 
hierarkisk nivåer.  
 
Av den presenterade empirin framgår det att övrig formell styrningsinformation också används 
som argumentationsunderlag på avdelningsnivå. På enhetsnivå anser EC1 däremot att information 
inhämtad genom leveransenkäter inte används som argumentationsunderlag. EC2 anser att resultat 
från medarbetarenkäter skulle kunna användas som argumentationsunderlag, men hon påpekar att 
hon själv inte har gjort det. På produktnivå delar P1 och P2 inte EC1:s uppfattning. P1 anser att 
information från leveransenkäter kan användas som argumentationsunderlag för att till exempel 
argumentera för att enheten ska utveckla nya produkter eller att enheten har så kvalificerad perso-
nal att de behöver högre lön. P2 är inne på samma linje då han kan använda information från leve-
ransenkäter som underlag för att visa sin enhetschef att en kund varit nöjd med en produkt eller att 
en grupp samarbetar bra ihop.  
 
 

6.3 Besluts- och ansvarsstyrning 
 
Enligt teorikapitlet är ekonomisystems funktioner sett ur ett organisatoriskt ledningsperspektiv att 
understödja ansvarsstyrning och beslutsfattande i organisationer.126 Ansvarsstyrning innebär en 
indirekt styrning som fungerar genom att ekonomisystemen medverkar till att ekonomiskt ansvar 
preciseras för de anställda. Ansvaret följs även upp genom att prestationer utvärderas i förhållande 
till de ekonomiska målen.127 Beslutsfunktionen innebär att ekonomistyrningen skall fungera som 
underlag för beslutsfattande och på så sätt direkt inverka på verksamhetsstyrningen.128  
 
 

                                                
126 Zetterberg, M. & Öström, B., 1996, s.17 
127 Collins, F., 1982, s.107 
128 Monsen, N., 1993, s.1 
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6.3.1 Ekonomisk styrningsinformation 
 
Den ekonomiska styrningsinformationen används enligt vår uppfattning både som underlag för 
beslutsfattande samt för att följa upp och utvärdera prestationer i förhållande till de ekonomiska 
målen, med tyngdpunkt på ansvarsstyrning.  
 
Besluten som fattas på grund av den ekonomiska styrningsinformationen kretsar framförallt kring 
avdelningens, enhetens eller produktens budget. När en aktör inom SCB närmar sig denna kritiska 
gräns fungerar informationen som en restriktion, vilket innebär att övertid stoppas och externa 
kostnader skärs ner. Om uppgifterna i styrdokumentet inte kan slutföras inom rådande budget kan 
avdelnings- eller enhetschefen besluta om omfördelning av resurser mellan avdelningar och enhe-
ter, vilket vi har tolkat som att beslut initieras på grund av den ekonomiska styrningsinformatio-
nen. Att besluten som fattas på grund av denna information till stor del kretsar kring budgeten är 
enligt oss naturligt då det främsta ekonomiska målet är att inte överskrida denna kritiska gräns. Ett 
annat exempel på att informationen är beslutsstödjande är att det viktigaste för EC1 är att hans 
enhet uppfyller målen i styrdokumentet, vilket bland annat innebär att budgeten inte överskrids. 
Den ekonomiska styrningsinformationen visar bland annat enhetens förbrukade resurser i förhål-
lande till budgeten, vilket borde innebära att den ekonomiska styrningsinformationen motiverar 
EC1 till att fatta beslut som leder till att budgeten inte överskrids. Anledningen till att tyngdpunk-
ten inte ligger på beslutsstyrning är antagligen att SCB som myndighet inte har mycket utrymme 
att fatta egna beslut av större vikt. Regeringen styr till exempel SCB:s verksamhet genom instruk-
tionen och regleringsbrevet.129 Där anges bland annat verksamhetens mål, vilka anslag SCB får 
utnyttja, särskilda prioriteringar för året och återrapporteringskrav.130 SCB kan alltså inte själva 
avgöra vad de ska göra och så vidare. 
 
Enligt oss används dock den ekonomiska styrningsinformationen främst som underlag för ansvars-
styrning. Vi har identifierat kontakt- och argumentationsfunktionerna på samtliga hierarkiska 
nivåer, vilket tyder på att informationen används som underlag för att precisera mål samt för att 
följa upp och utvärdera prestationer i förhållande till de ekonomiska målen. AC har till exempel 
direktionsmöten med verksledningen var tredje till fjärde vecka samt löpande möten med enhets-
cheferna där ekonomin gås igenom. EC1 har förutom mötena med AC även liknade möten med de 
produktansvariga inom hans enhet. Enligt AC är den ekonomiska styrningsinformationen grund-
läggande när han argumenterar mot verksledningen samt mot enhetscheferna, vilket enligt oss 
tyder på att informationen är mycket viktig som underlag för ansvarsstyrning inom SCB. 
 

6.3.2 Övrig formell styrningsinformation 
 
Utifrån empirin tolkar vi det som att övrig formell styrningsinformation används som både under-
lag för beslutsfattande samt som underlag för ansvarsstyrning. Vad gäller övrig formell styrnings-
information är det svårt att avgöra om tyngdpunkten ligger på beslut- eller ansvarsstyrning. 
 
Kvalitetsundersökningar, NKI, leverans- och medarbetarenkäter används som verktyg för utvärde-
ring på alla hierarkiska nivåer. Till exempel nämner EC1 att leveransenkäter och NKI är viktiga 
värdemätare för hur omvärlden bedömer SCB:s verksamhet och P1 menar att leveransenkäterna 
ger medarbetarna feedback om hur kunden bedömer det köpta uppdraget. Detta tolkar vi som att 
övrig formell styrningsinformation används som underlag för ansvarsstyrning. 
                                                
129 Statistiska centralbyrån, 2004a, s.4-5 
130 Statistiska centralbyrån, www.scb.se, 2005-10-11 
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Kvalitetsundersökningar, NKI, leverans- och medarbetarenkäter fungerar enligt oss även som 
beslutsunderlag på avdelnings- och enhetsnivå och därmed som underlag för beslutsstyrning. Till 
exempel fattade EC2 beslut om att genomföra stressföreläsningar när en medarbetarenkätunder-
sökning visade att medarbetarna var stressade.  
 
 

6.4 Det formella ekonomisystemets svagheter 
 
I teorikapitlet nämns att en svaghet med ekonomisystem är att det inte alltid går att framställa hel-
täckande kvantifierbara mått för att mäta verksamhetens måluppfyllelse. Detta är något som AC 
berör då han påpekar att den ekonomiska styrningsinformationen är lättare att mäta än information 
om verksamhetens måluppfyllelse. Närmare bestämt menar han att det är svårare att mäta om 
avdelningen har utfört de uppgifter de ska utföra enligt styrdokumentet än att kontrollera att avdel-
ningen håller budgeten.  
 
Att information hämtad från ekonomisystem inte alltid är korrekt med avseende på innehåll anses 
vara en annan svaghet med formella ekonomisystem. Denna kritik kan inte kopplas ihop med 
SCB:s ekonomiska styrningsinformation, men däremot med leveransenkäterna. P1 anser att infor-
mationen från leveransenkäterna är relevant för hennes behov, men hon påpekar även att ett pro-
jekt kan få höga betyg i leveransenkäten trots att kunden inte är nöjd. Hon försöker därför alltid 
kontakta kunden för att ta reda på vad kunden tycker. Detta betyder att hon utöver den formella 
styrningsinformationen använder sig av informell styrningsinformation. 
 
En svaghet som Mintzberg och Preston nämner är att det formella ekonomisystemet tenderar att 
innehålla aggregerad data, vilket leder till att informationen blir av för allmän karaktär.131 Ett utta-
lande som visar att Mintzbergs och Prestons kritik till viss del är befogad vad gäller SCB:s eko-
nomisystem är att EC1 påpekar att även fast han tycker att den ekonomiska styrningsinformatio-
nen är relevant för hans behov så saknar han en prognosmodul med samma struktur som hans 
planering i systemet. Vidare anser P1 att Visinsight är mer informationsgivande än Prodadm, till 
exempel nämner hon att hon själv måste summera ihop poster i ett annat program för att få fram 
relevant information när hon använder Prodadm, något som hon inte behöver när hon arbetar med 
Visinsight. Detta påvisar att kritiken kan vara befogad på produktnivå när det gäller ekonomisy-
stemet Prodadm.   
 
Kritik har även riktats mot det formella ekonomisystemet angående att informationen kommer för 
sällan eller för sent. Denna kritik kan inte riktas mot SCB:s ekonomisystem då samtliga aktörer 
kan ta fram den information de behöver när som helst. När uttryck för ovanstående kritik gavs i 
mitten av 1970- respektive 1980-talet fanns inte de tekniska hjälpmedel som finns idag. Rapporter 
togs fram och delades ut till berörda parter i pappersformat. Idag är informationen datoriserad, 
uppdateras löpande och tillgänglig för berörda parter dygnet runt.  
 

                                                
131 Mintzberg, H., 1975, s.1; Preston, A., 1986, s.535 
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7 Slutsatser 
 
 

7.1 Inledning 
 
I detta kapitel skall uppsatsen knytas ihop genom att besvara uppsatsens frågeställning, det vill 
säga: Vilka funktioner fyller den formella styrningsinformationen för aktörer på olika hierarkiska 
nivåer inom SCB?  
 
 

7.2 Individuellt perspektiv 
 
Samtliga funktioner kopplade till det individuella perspektivet i teorikapitlet kan identifieras i 
empirin vad gäller ekonomisk styrningsinformation. För övrig formell styrningsinformation kan 
alla funktioner förutom beslutsrestriktion identifieras. För varken ekonomisk eller övrig formell 
styrningsinformation har funktionerna kunnat identifieras på samtliga nivåer eller i samtliga inter-
vjuer. Nedan följer våra slutsatser kopplade till de sju funktionerna.  
  

– Funktionen beslutsinitiering har identifierats både hos den ekonomiska 
styrningsinformationen och övrig formell styrningsinformation på avdelnings- och enhets-
nivå. På produktnivå har vi inte kunnat identifiera funktionen beslutsinitiering hos den 
ekonomiska styrningsinformationen eller övrig formell styrningsinformation. Detta kan 
bero på att produktansvariga inte har befogenheter att fatta egna beslut av större vikt. Att 
den ekonomiska styrningsinformationen inte används som beslutsinitiering i högre grad 
tror vi kan bero på att SCB inte självständigt kan bestämma över sin produktportfölj och 
därmed inte på egen hand kan besluta om att till exempel lägga ner olönsamma produkter. 

 
– Funktionen beslutsrestriktion har för den ekonomiska styrningsinformationen identifierats 

på samtliga hierarkiska nivåer inom SCB. Anledningen till att denna funktion är framträ-
dande kan vara att budgeten har en central roll som styrinstrument inom myndigheten. Om 
den ekonomiska styrningsinformationen visar att avdelningen, enheten eller en produkt 
närmar sig budgettaket fungerar informationen som en restriktion för fortsatt handlande. 

  
– Vi har för den ekonomiska styrningsinformationen samt övrig formell styrningsinformation 

identifierat funktionen uppmärksamhet på avdelnings- och enhetsnivå. Att den formella 
styrningsinformationen tenderar att vara mer överraskande för användare som befinner sig 
på en högre hierarkisk nivå i organisationen kan enligt oss bero på att medarbetare som 
befinner sig nära produktionen har större vetskap om vad som pågår och därmed blir 
mindre överraskade.  

 
– Att en aktörs motivation kan påverkas av att rapportmottagarens aktiviteter synliggörs för 

andra har identifierats på avdelnings- och produktnivå både när det gäller ekonomisk och 
övrig formell styrningsinformation. Av studien framgår det även att det finns en stark strä-
van att uppfylla målen i styrdokumentet på samtliga nivåer. Exempel på yttre och inre 
motivation har identifierats i studien. EC1:s uttalande om att det är viktigt för honom att 
göra ett bra arbete ses som ett exempel på inre motivation, medan AC:s uttalande om att 
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det finns en önskan om att vara en bra avdelning i jämförelse med andra avdelningar kan 
ses som ett exempel på yttre motivation. 

  
– Funktionen bekräftelse har inte kunnat identifieras på avdelnings- eller enhetsnivå för den 

ekonomiska styrningsinformationen. På produktnivå har funktionen bekräftelse dock kun-
nat identifieras vid en intervju när den produktansvarige är med i tillverkningen av pro-
dukten. Detta skulle kunna tolkas som att avståndet mellan själva genomförandet av en 
produkt och omfattningen av en aktörs arbetsuppgifter kan påverka om den ekonomiska 
styrningsinformationen kan anses ha en bekräftande funktion eller inte. Övrig formell styr-
ningsinformation har även en bekräftande funktion på enhetsnivå och produktnivå. 

  
– Kontaktfunktion har identifierats på samtliga hierarkiska nivåer. Samtliga respondenter 

använder ekonomisk samt övrig formell styrningsinformation som underlag vid diskussio-
ner med både hierarkiskt överordnade och underordnade medarbetare. Övrig formell styr-
ningsinformation har främst en kontaktskapande funktion inom SCB på avdelnings- och 
enhetsnivå, medan den på produktnivå även har en extern kontaktskapande funktion.  

 
– Att den ekonomiska styrningsinformationen har en argumentationsfunktion har identifie-

rats på samtliga hierarkiska nivåer. När det gäller övrig formell styrningsinformation har 
funktionen kunnat identifieras på alla nivåer förutom enhetsnivån. 

 
 

7.3 Organisatoriskt ledningsperspektiv 
 
Utifrån ovanstående analys och identifiering av funktioner har vi försökt tolka om den ekonomiska 
styrningsinformationen och övrig formell styrningsinformation understödjer myndighetens 
beslutsstyrning och ansvarsstyrning, och i så fall var tyngdpunkten ligger.  
 
Vi har kommit fram till att den ekonomiska styrningsinformationen har båda funktionerna men att 
tyngdpunkten ligger på ansvarsstyrning. Anledningen till att tyngdpunkten inte ligger på besluts-
styrning är antagligen att SCB som myndighet inte har mycket utrymme att fatta egna beslut av 
större vikt. Regeringen styr till exempel SCB:s verksamhet genom instruktionen och reglerings-
brevet.132 Där anges bland annat verksamhetens mål, vilka anslag SCB får utnyttja, särskilda 
prioriteringar för året och återrapporteringskrav.133 SCB kan alltså inte själva fritt avgöra vad de 
ska göra och så vidare. 
 
Vad gäller övrig formell styrningsinformation har vi kunnat fastställa att informationen används 
som underlag för både beslut- och ansvarsstyrning. Vi har dock inte kunnat avgöra var tyngd-
punkten ligger. 
 

                                                
132 Statistiska centralbyrån, 2004a, s.4-5 
133 Statistiska centralbyrån, www.scb.se, 2005-10-11 
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Appendix 1: Intervjumall 
 
Enligt styrdokumentet för ekonomi skall: 

- avdelningens ekonomi vara i balans eller visa överskott för både anslags och uppdragsverk-
samheten 

- öka produktiviteten i anslagsverksamheten med minst 3 %. 
 
Vilken information använder du för att kontrollera att de ekonomiska målen uppnås (till exempel 
resultaträkning, information från controller)? 
 
Kontakter 

- Följer det några diskussioner på grund av informationen? 
- Informerar du andra personer om den informationen och i så fall varför? 

 
Uppmärksamhet/ Motivation / Bekräftelse 

- Innehåller informationen några överraskningar för dig? 
- Är informationen relevant för dina behov?  
- Kan du bedöma riktigheten av tidigare beslut med hjälp av informationen? 
- Bekräftar informationen kunskap som redan finns? 
- Påverkas din prestation av att informationen synliggör din verksamhet? 

 
Beslutsinitiering 

- Vidtar du några åtgärder på grund av informationen? 
- Brukar du fatta konkreta beslut i samband med informationsanalysen? 

 
Beslutsrestriktion 

- Utgör informationen i någon mening en restriktion för vissa typer av beslut, till exempel 
angående nyrekrytering? 

 
Förstärkande argument 

- Hur betydelsefull är informationen som argumentationsunderlag? 
 
 
 
Styrdokumentet innehåller även andra fokusområden: Verksamhet, Användare och kunder samt 
Personal. Vilken information använder du för att kontrollera att målen för dessa fokusområden 
uppnås? 
 
(Ställ samma frågor som ovan för övrig formell information.) 
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Appendix 2: Verifiering av empirikapitlet 
 
För att kunna bedöma uppsatsens validitet och verifiera inhämtad data sände vi över empirikapitlet 
till controllern för SCB:s enhet Ekonomisk statistik. Nedanstående e-post mottogs från controllern 
den 2 januari 2006.  
 
 
 
Hej, 
 
Jag har nu läst igenom empirikapitlet och har egentligen inga speciella synpunkter. Jag tror att ni 
uppfattat det mesta riktigt. Jag tror Prodadm ger minst tillräcklig information för alla produktan-
svariga men P1134 behöver mer information i sin roll som "ekonomihjälp" till enhetschefen då hon 
även behöver se det totala utfallet för enheten (Prodadm ger enbart utfallet för varje enskild pro-
dukt). Det är nog i den rollen hon tycker att Visinsight är bättre för henne, hade hon enbart varit 
produktansvarig tror jag även hon nöjt sig med Prodadm. Jag har även kontrollerat med P2135 som 
inte heller hade några direkta synpunkter på hans avsnitt i texten. 
 
 
Hälsningar 
 
Controllern för avdelningen Ekonomisk statistik136 

                                                
134 Uppsatsförfattarna har ersatt respondentens namn mot annan benämning för att säkerställa respondentens 
anonymitet.  
135 Se föregående not. 
136 Se föregående not. 


