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SAMMANFATTNING 
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Handledare:  Henrick Gyllberg 
 
Kurs:  Kanditatarbete i företagsekonomi, FE1320 
 
Problem: Företag använder sig alltmer av ekonomisk information för att 

motivera sina anställda till ökad prestation på arbetsplatsen. Teorin 
menar att spridning av ekonomisk information medför delaktighet 
och på så vis blir motiverade att göra sitt yttersta på arbetsplatsen 
vilket i sin tur ska medföra att företagens effektivitet ökar. Är 
tillhandahållande av ekonomisk information en motiverande 
faktor? Förstås den ekonomiska informationen av de på företagen 
som den riktar sig till? Behöver de anställda förstå all 
information? 

  
Syfte: Syftet med studien är att studera om ekonomisk 

informationsspridning påverkar de anställdas motivation och på så 
vis har betydelse för företagens effektivitet. 

 
Metod: Uppsatsen bygger på en fallstudie i två offentliga företag. Efter- 

som målet med vår studie är att uttolka och förstå hur andra 
människor upplever ekonomisk informationsspridning, hur det 
påverkar de anställdas motivation, och vad det betyder för 
företagets effektivitet, har vi utgått från hermeneutiken. Vi har 
använt oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av 
semistandardiserade intervjuer. 

 
Slutsatser: Studien visar att tillgång till ekonomisk information gör att de 

anställda känner sig delaktiga men att det inte alls behöver betyda 
att motivationen ökar. I vår studie har därmed har inte heller 
motivation genom ekonomisk information någon betydelse för 
företagets effektivitet. 

 
Nyckelord: Ekonomistyrning, information, motivation, kognition, kommuni-

kation, effektivitet 
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INLEDANDE DEL 
 

INLEDNING OCH PROBLEMDISKUSSION 
 
Det finns många teorier som menar att ekonomisk informationsspridning leder till en ökad 
motivation hos de anställda men få som redogör för den ekonomiska informationens inverkan. 
Ekonomisk information måste givetvis existera i en organisation men blir de anställda 
motiverade av den? Kan ekonomisk information motivera de anställda till att öka 
prestationerna så pass mycket att även företagets effektivitet kan öka? Hur pass omfattande 
behöver den ekonomiska informationen vara? Vi börjar med att reda ut vad vi i vår studie 
definierar som ekonomisk information, varför och hur den kan användas för att nå ut till de 
anställda. 
 
Lindvall menar att syftet med ekonomistyrning är att; ”med hjälp av ekonomisk information 
försöka uppnå ett önskvärt beteende bland organisationens medlemmar”.1 Med detta citat 
anser vi att för att få ett önskat beteende bland de anställda, måste den ekonomiska 
informationen komma ut i organisationen och därmed uppfattas. Vi använder samma 
definition på ekonomisk information som företag oftast gör nämligen, budgetar, 
resultatrapporter, års- redovisningar och annan information som innehåller ekonomiska 
begrepp. Den ekonomiska informationen behöver inte enbart handla om kronor utan kan 
mycket väl inbegripa bland annat kilo, antal och timmar.2  
 
I den ekonomiska världen används många fackuttryck som för en icke-ekonom kan verka 
obegripliga. Rapporter innehåller oftast enskilda ekonomiska tal men förklarar sällan 
sambandet mellan dem eller dess relevans. Exempelvis kan det vara svårt för de anställda att 
förstå en rapport med nyckeltal där företagets ekonomiska situation redovisas. Orup menar att 
många människor inte förstår det ekonomiska sambandet och därför inte visar intresse för 
ekonomi.3 Det här kan bli ett problem om ledningen har som syfte med informationen att 
uppnå ett visst beteende.  Att de anställda inte visar något intresse för ekonomi behöver inte 
endast bero på den ekonomiska informationens utformning utan även ledningens inställning. 
Om ledningen har en negativ inställning till att sprida ekonomisk information kan även de 
anställdas syn på informationen påverkas negativt.4 
 
Företag behöver information för att de anställdas referensramar ska stämma överrens.5 Om 
referensramarna stämmer överrens kan de anställda diskutera utifrån dessa och på så vis förstå 
varandra bättre.6 Om de anställda inte får tillräckligt med information kan det uppstå 
missförstånd och de kan fatta felaktiga beslut som har negativ påverkan på verksamheten. Ett 
annat bekymmer som kan uppstå om det flödar för mycket information är att det kan vara 

1 Lindvall, (2001), Verksamhetsstyrning, sid 46 
2 Orup & Johansson, (1987), Om ekonomisk information i företag - informationsplikt eller 
managementhjälpmedel 
3 Orup, (1988), Kommunikativ ekonomistyrning 
4 Orup & Johansson, (1987) 
5 Orre & Palm, (1995), Kommunikationens villkor 
6 Ibid. 
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svårt att filtrera bort det som inte är viktigt.7 Det kan leda till att de filtrerar bort all informa- 
tion och även missar det som är viktigt. På så vis kan värdefull information gå förlorad och 
inte nog med det så kostar det företaget, både i tid och pengar, att samla in och nå ut med 
informationen. 
 
Det är viktigt att den ekonomiska informationen som förmedlas är tydlig. Enligt Kelly så finns 
det lika många verkligheter som det finns individer och att alla tolkar intryck och information 
på olika sätt.8 Då kan man tänka sig hur många anställda det finns i ett företag och att alla ska 
läsa och förstå samma rapporter. Med detta i åtanke så är det inte konstigt att information kan 
misstolkas och det är därför viktigt att informationen är konkret och tydlig.  
 
Den ekonomiska informationen måste kommuniceras ut på ett förståligt sätt för att uppnå 
eftersträvad effekt. Eftersträvad effekt kan variera mellan olika företag och kan till exempel 
vara att hålla hög kvalitet, att ha en hög effektivitet, att hålla sig inom budget samt att ha en 
god arbetsmiljö. Information kan spridas på flera olika sätt, bland annat genom skriftliga 
rapporter via e-mail, databaser, intranät och muntligt genom inofficiella och officiella möten. 
Lämpligheten av kommunikationskanaler och kommunmetoder kan variera beroende på vad 
det är för typ av informationsflöde som finns i företag. I stora företag passar det sig t ex bättre 
med en slags databaser eller intranät för att alla lättare ska ta del av informationen medan i 
små företag kan de mycket väl ha frekventa formella möten med de anställda. 
 
Stanley menar att en givande informationsspridning som alla anställda kan ta del av bidrar till 
en högre effektivitet.9  Han menar att det finns vissa faktorer som gör att den anställde blir 
effektivare på sin arbetsplats. En av dessa faktorer är att de anställda alltid ska känna sig 
välinformerade och på så sätt bli motiverade att göra sitt yttersta. Enligt Stanley känner sig de 
anställda mer delaktiga om de uppfattar att de är involverade i företaget och dess utveckling 
och på så sätt blir de mer positiva till sitt arbete. I dagens läge använder sig företag alltmer av 
ekonomisk information för att höja motivationen och medvetenheten hos de anställda,10 men 
det finns fler faktorer än information som anses öka motivationen. Andra faktorer som 
Stanley menar kan bidra till att öka de anställdas motivation och på så sätt öka företagets 
effektivitet är att ge beröm och att respektera sina medarbetare. Vissa motivationsteorier, 
såsom förväntansteorin, anser att belöningar har stor inverkan på motivationen medan andra 
menar att vi styrs av behov.  
 
Enligt Forsyth kan chefer påverka de anställda att handla på ett viss sätt genom att motivera.11 
Det kan vara svårt för chefer att motivera eftersom människor finner olika faktorer som 
motivationshöjande. Från ett ekonomistyrningsperspektiv vill företag påverka de anställda till 
ett önskat beteende genom ekonomisk information. Vi tror att företag kan påverka de 
anställda genom att tillhandahålla ekonomisk information men är detta en motiverandefaktor? 
Kan företag genom ekonomisk information påverka de anställdas motivation och på så vis 
även höja deras prestationer? 
 

7 Larsson, (2001), Tillämpad kommunikationsvetenskap 
8 Cassidy, (2003), Stress, kognition och hälsa; Kelly (1955)  
9 Stanley, (2008), A motivated workplace is a marvelous sight 
10 Orup & Johansson, (1987) 
11 Forsyth, (2006), Group Dynamics  
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Det har tidigare gjorts undersökningar om hur man kan kommunicera ut ekonomisk 
information i en organisation. Lundahl och Sandberg har i sin kandidatuppsats genomfört en 
fallstudie där de har studerat om och hur kommunikationen mellan ledning och controller 
påverkar effektiviteten.12 I uppsatsen behandlar författarna bland annat frågeställningar som; 
hur förmedlas information? Förmedlas den överhuvudtaget? Påverkas företagets effektivitet 
av informationen och kan det här bekräftas? Lundahl och Sandberg kom i sin studie fram till 
att det finns ett samband mellan informationsspridning och effektivitet. De påpekar dock att 
faktorerna motivation, kommunikation och kognition är avgörande för graden av effektivitet. 
Författarna till studien ansåg att det fattades en del i analysen, nämligen om de anställda var 
medvetna om styrningen i verksamheten och hur det hade påverkat resultatet. De gav förslag 
på att man kan göra en studie där även de anställda ingår i utredningen.  
 
Vi har valt att utgå från Lundahl & Sandbergs studie och inkludera de anställda. Däremot 
anser vi att effektivitet kan bero på många fler faktorer än informationsspridning, 
kommunikation, motivation och kognition. Ax menar att effektiviteten inte säger något om 
företaget i det stora hela utan olika företag kan ha olika målnivåer.13 Eftersom effektivitet är 
ett mått på hur framgångsrikt ett företag är så är det helt upp till företaget att sätta mål som de 
sedan utvärderas efter. Ax menar även att effektiviteten kan bero på efterfrågan och 
konjunktur och att effektiviteten i företaget i dagens läge inte säger något om hur det kommer 
att se ut i fram- tiden. På grund av detta så kommer våra studieobjekt vara företag inom 
samma bransch, vara verksamma på samma marknad, där efterfrågan är likvärdig. 
 
Vår studie riktar sig till individer med grundläggande kunskaper inom ekonomi. Begrepp som 
controller och andra allmänna ekonomiska begrepp ska inte behöva klargöras på ett djupare 
plan. 
 

FORSKNINGSFRÅGA 
 
Är tillhandahållande av ekonomisk information en motiverande faktor? Förstås den 
ekonomiska informationen av de på företagen som den riktar sig till? Behöver de anställda 
förstå all information? 
 

12 Lundahl & Sandberg, (2001), Examensarbete – Kommunikativ ekonomistyrning och effektivitet 
13 Ax, Johansson & Kullvén, (2002), Den nya ekonomistyrningen 
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SYFTE 
 
Syftet med studien är att studera om ekonomisk informationsspridning påverkar de anställdas 
motivation och på så vis har betydelse för företagens effektivitet.  
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METOD 
 

ANGRIPSSÄTT OCH DATAINSAMLINGSMETOD 
 
Eftersom målet med vår studie är att uttolka och förstå hur andra människor upplever 
ekonomisk informationsspridning och vad det betyder för företagets effektivitet, har vi utgått 
från hermeneutiken. Hermeneutiken grundar sig bland annat på att förstå betydelser genom att 
studera företeelser i dess sammanhang.14 Vi anser att det även är viktigt att påpeka att 
resultatet av studien är bunden till våra studieobjekt och situationen som de befinner sig i och 
att det kan därför vara svårt att generalisera. 
 

Fallstudie 
Yin menar att fallstudier studerar en aktuell händelse i dess verkliga situation.15 Metoden kan 
användas då en situation eller ett objekt ska beskrivas, analyseras och förstås.16 Ett flertal 
dimensioner måste studeras för att kunna skapa en helhet.17 Vi använder oss av fallstudie för 
att vi anser att vårt problem är en aktuell händelse i en kontext där gränserna mellan 
händelsen och kontexten är oklara och vi tror att kontexten är av stor relevans för resultatet av 
vår studie.  
 

Val och bortval av datainsamlingsmetod 
Vi har använt oss av en kvantitativ metod och intervjuer för att för att identifiera företagens 
effektivitet och få fram ett effektivitetsindex. För att få inblick i vilken ekonomisk 
information som sprids vidare från ledning till de anställda och genom vilka kanaler har vi 
använt oss av den kvalitativa metoden. Vi har genomfört vår studie genom att använda oss av 
intervjuer där vi får fram kvalitativ data. Vi anser att vi genom en kvalitativ metod kan få 
fram mer relevant information eftersom vi kan omformulera och diskutera de frågor vi avser 
att ställa. Dessutom kan vi minimera graden av missförstånd vid begreppsanvändning.  
 
För att få en uppfattning om de anställda förstår och är tillfreds med den ekonomiska 
informationen har vi även här utgått från en kvalitativ datainsamlingsmetod genom att 
intervjuat ett fåtal av de anställda. Vi valde intervjuer för att ha möjlighet att föra en djupare 
diskussion med respondenterna och på så vis få ut mer information.  
 

Metodkritik 
En nackdel med att genomföra intervjuer där respondenten besöks är att respondenten kan 
påverkas av oss som ställer frågorna. Faktorer som bland annat ordval, tonfall och 
förväntningar kan göra att respondentens svar inte är tillförlitligt. Ett annat problem är att 

14 Lundahl & Skärvad, (2008), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
15 Yin, (2007), Fallstudier: Design och genomförande 
16 Lundahl & Skärvad, (2008) 
17 Ibid. 
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svaren blir subjektiva, dvs. respondentens bild eller tolkning av situationen. Med hjälp av 
intervjuer tar det längre tid att genomföra studien och det är en nackdel eftersom det, i vårt 
fall, är ont om tid. En fördel då mer komplicerade frågor kan ställas och även redas ut och 
förklaras. Det är dessutom en fördel eftersom vi kan gå djupare in på studieområdet genom att 
ställa följdfrågor och det kan på så vis hända att vi får fram information som vi annars skulle 
ha gått miste om. Med enkäter hade vi haft möjlighet att nå ut till fler personer och på så vis få 
en högre svarsfrekvens men vi hade inte fått den informationen som framkommer i en 
diskussion.  
 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Urval av företag 
De företag vi har valt att genomföra vår studie hos är två offentliga verksamheter, Miljöteknik 
i Ronneby och Barn- och Ungdomsförvaltningen (BUF) i Karlskrona. Eftersom vi i vår studie 
ville eliminera så många faktorer som möjligt som kan påverka företagets effektivitet var de 
meningen att studien skulle genomföras på Miljöteknik och Affärsverken. De har liknande 
verksamheter, är i samma bransch, med likvärdig efterfrågan och båda är offentligt ägda 
bolag. Tyvärr drog sig Affärsverken ur studien men vi har inkluderat BUF istället. Både BUF 
och Miljöteknik tillhör den offentliga sektorn vilket gör att de båda har en offentlig marknad. 
Dessutom borde båda verksamheterna ha liknande mål vilket gör att vi kan ställa deras 
effektivitetsindex i relation till varandra. 
 

Urval och Presentation av respondenterna 
När vi tog kontakt med företagen förklarade vi studiens syfte och vilken information vi var 
ute efter. För att få en effektiv datainsamling är det viktigt att identifiera ”rätt” och intressanta 
personer att intervjua.18 Vi fick då kontakt med och kunde intervjua personer som bestämmer 
vilken ekonomisk information som ska förmedlas inom organisationerna. Hos Miljöteknik 
besökte vi VD:n, Hans Olausson, och hos BUF ekonomichefen, Stefan Petersson. Vi vill här 
passa på att klargöra att VD:n i Miljöteknik och Ekonomichefen i BUF inte sitter med i 
ledningsgruppen för verksamheterna men däremot avgör de vilken ekonomisk information 
som ska spridas. 

18 Lundahl & Skärvad, (2008) 
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De som intervjuades på Miljöteknik var; 
Robert – Man, 46 år och är elektriker. Han har arbetat på företaget i 8 år 
David – Man, 56 år och är arbetsledare för elektrikerna. Han har arbetat på företaget i 34 år 
 
De anställda som intervjuades på BUF var; 
Sara – Kvinna, 29 år och är fritidspedagog. Hon har arbetet inom förvaltningen i 4 år 
Lisbeth – Kvinna, 44 år och är förskolelärare. Hon har arbetat 23 år inom förvaltningen och är 
med i sin avdelnings budgetgrupp där hon betalar räkningar och håller koll på kostnader. 
 
De anställda som intervjuades är under anonymitet och benämns därför inte med sina verkliga 
namn. 
 

Intervjuformulär och Intervjuer 
Vi valde att använda oss av en semistandardiserad intervju. Med det menas att 
intervjuformuläret var standardiserat, alltså hade ett visst antal frågor i en viss ordning, men 
att det även ställdes följdfrågor.19 Intervjuerna med cheferna genomfördes för att bilda 
underlag till enkäter samt för att kunna räkna ut ett effektivitetsindex. Genom intervjuerna 
ville vi även få en insikt i kontexten d v s styrningen i verksamheterna. Frågorna (se bilaga 1) 
kompletterades med följdfrågor under intervjun. För att få fram material till mätningen av 
effektivitetsindex använde vi även där ett intervjuformulär som finns med i bilaga 1. 
Respondenterna intervjuades enskilt på deras respektive kontor och dokumentationen skedde 
skriftligen. 
 
Intervjuerna med de anställda skedde även de på respektive arbetsplats. Även de frågorna (se 
bilaga 2) var av semistandardiserad karaktär och dokumentationen skedde skriftligen under 
intervjuns gång. 
 

Bearbetning av empirin 
Eftersom dokumentationen skedde skriftligen skedde sammanställningen av respektive 
intervju direkt efter intervjun. Detta för att sammanställningen skulle bli så komplett som 
möjligt då den fortfarande var ny i minnet.  Ju längre sammanställningen får vänta ju större 
blir risken att intryck, känslor och attityder som uppfattas glöms bort.  
 
Vi började med att skriva upp en översikt på intervjuerna där vi även radade upp citat och 
intryck som vi fick. Eftersom svaren vi fick i intervjuerna skilde sig åt behövde vi ställa upp 
empirin på ett sätt som gjorde den jämförbar och på så sätt även kunna jämföra 
verksamheterna. Vi tänkte oss då en uppställning av olika kriterier (se bilaga 3) utifrån teorin 
och gick då tillbaka för att se hur tidigare studier behandlat empirin. Vi valde att använda oss 
av en liknande mall med kriterier som Lundahl och Sandberg hade till bearbetningen för sin 
empiri. Med hjälp av denna mall kunde vi hitta samband och avvikelser mellan 
verksamheterna och på så sätt söka ett samband mellan ekonomisk information/informations- 
spridning och motivation. Med utgångspunkt i båda verksamheterna utvärderades kriterierna 

19 Lundahl & Skärvad, (2008) 
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för att hitta avvikelser och likheter. Vi analyserade både från personalens och från företagets 
perspektiv eftersom deras uppfattningar inte alltid stämde överens. (Vissa kriterier sågs enbart 
från organisatoriskt perspektiv och betecknas då som företaget, detta för att kriteriet ses över 
hela organisationen. En del kriterier analyseras i sin tur endast från personalens perspektiv då 
kriteriet betecknar hur de upplever situationen)  
 
I analysarbetet har vi utgått från vår teoretiska referensram där våra grundläggande teorier 
höll sig inom information, kognition, motivation och kommunikation. Vårt antagande var att 
dessa teoretiska områden tillsammans har en anknytning till företagens effektivitet. 
Analysavsnittet redogör för hur pass väl företagen når upp till kriterierna och kommer på så 
vis att anknyta studiens teoretiska referensram till den empiriska ansatsen. 
 

Uträkning av effektivitetsindex 
För att kunna jämföra de anställdas syn på ekonomisk information som en motiverande faktor 
och kunna urskilja detta som en bidragande faktor till företagens effektivitet behövde vi ett 
effektivitetsmått. Som vi tidigare nämnt så beror effektiviteten i ett företag på hur 
framgångsrikt det ser sig vara, dvs. värderingen av dess prestationer. Därför är det deras syn 
på sin måluppfyllelse som ska bedömas. Vi har använt oss av en metod som har visat sig 
användbart i tidigare studier. Gyllberg & Svensson använde effektivitetsindex för att 
identifiera företags effektivitet i sin studie.20 
 
Index mäts från respondentens perspektiv och hur denne upplever företagets framgång i 
relation till faktorernas betydelse för framgång. Respondenten ombads skatta tolv stycken 
framgångsfaktorer på femgradiga skalor. De faktorer som vi har använt är; kundnöjdhet, 
marknadsandel, relationer med samhället, kvalitet, personaltrivsel, personalutveckling, 
utveckling av tjänster och produkter, vinstmarginal, omsättningsökning, kostnadsnivå, 
lönsamhet och att hålla budget. Därefter uppgav respondenten på en sjugradig skala hur pass 
väl företaget når upp till dessa framgångsfaktorer. Alla framgångsfaktorers betydelse räknades 
ihop till ett totalt värde. Ett värde för varje faktor räknas ut genom att framgångsfaktorn 
multipliceras med betydelsen, som har subtraherats med ett, och dividerats med det totala 
värdet av betydelsen. (Exempel; Miljötekniks faktor kundnöjdhet blir 5 ∙ 2 / 31 = 0,32) 
Redovisning av Miljöteknik och BUF:s effektivitetsindex finns i kapitlet ”empiri och analys” 
där vi reflekterar över de olika framgångsfaktorerna i form av kriterier. (En översikt av 
kriterierna finns i bilaga 3) 
 
Det vanliga lönsamhetsmåttet kan ge en felaktig bild av effektiviteten då det grundar sig på 
historiska mätningar. Mätningen måste ske i samband med studien för att inte felaktiga 
slutsatser ska dras.21 
 
 
 
 
 

20 Gyllberg & Svensson, (2002), Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem – en studie av 
medelstora företag 
21 Ibid. 
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TEORI 
 
I den här delen av uppsatsen behandlas den teoretiska bakgrund som vi anser är relevant för 
vår studie. 
 

EKONOMISTYRNING 

Definition och syfte med ekonomistyrning 
Alla företag och organisationer, både vinstdrivande och icke-vinstdrivande, arbetar med 
ekonomistyrning. Det finns det många olika definitioner på begreppet, exempelvis är 
Freckners definition; 
 

”Ekonomistyrning omfattar planering och uppföljning av verksamheten mot 
ekonomiska mål” 22 

 
Anthony och Govindarajan beskriver ekonomistyrning som ett verktyg ledningen kan 
använda för att påverka de anställda i företaget till att arbeta mot de utsatta strategierna och 
ekonomiska målen.23 Företagets ekonomiska mål kan vara både finansiella, t ex lönsamhet 
och soliditet, och icke-finansiella, såsom kundnöjdhet, kvalitet och utveckling av 
produkter/tjänster. Individen strävar efter att nå upp till sina egna mål först och det är därför 
viktigt att företagets mål ligger i linje med de anställdas mål. För att uppnå målen kan 
ledningen påverka de anställdas beteende genom att ge direktiv och information. 24 
 
Eliasson och Samuelson har två fokusar i sin syn på ekonomistyrningen, medarbetare med 
ekonomiskt ansvar för en verksamhet och verksamheten i sig själv.25 När tyngdpunkten ligger 
på medarbetarna vill företaget påverka deras beteende i en önskvärd riktning och när 
verksamheten är i fokus vill företaget med den ekonomiska styrningen öka verksamhetens 
effektivitet.  
 
Anthony och Young beskriver ekonomistyrningen som rutinmässig process. För att vara ett 
framgångsrikt företag måste alla delar fungera som de ska för att passa in i helheten.26 Det är 
en ständigt pågående process som hela tiden måste ses över. Denna process är det själva 
styrningen i verksamheten relaterar till. I styrningen inkluderas bland annat planering, att 
genomföra, följa upp och utvärdera beslut och att samordna verksamheten.27 Styrning handlar 
alltså om att få hela företaget att sträva mot de målen som ledningen har satt upp.  
 
Sammanfattningsvis är vår definition på ekonomistyrning; ett verktyg företag använder sig av 
för att, genom påverkan av de anställdas beteende, sträva mot de ekonomiska målen.  

22 Freckner, (1987), Begrepp inom ekonomistyrning - en översikt 
23 Anthony & Govindarajan, (2007) Management control system 
24 Lindvall, (2001) 
25 Eliasson & Samuelson (1991), Produktivitet och lönsamhet 
26 Anthony & Young (2003) Management control in non-profit organizations  
27 Ax et al, (2002) 
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Styrmedel inom ekonomistyrningen  
För att styra verksamheten mot de ekonomiska målen finns det hjälpmedel, så kallade 
styrmedel. Beroende på karaktär kan styrmedlen delas in i tre grupper, formella styrmedel, 
organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning.28 Till de formella styrmedlen hör 
budgetering, internprissättning, standardprissättning, produktkalkylering, prestationsmätning 
etc. och i organisationsstrukturen tillhör styrmedel som bland annat organisationsform, 
beslutsprocesser, ansvarsfördelning och belöningssystem. Styrmedel som används i den 
mindre formaliserade styrningen är t ex företagskultur, lärande och medarbetarskap. Bruzelius 
& Skärvad har fördjupat sig i sambandet mellan organisationskultur och effektivitet. De 
menar att en stark företagskultur skapar målmedvetenhet, struktur och motivation vilket har 
en stor inverkan på företags effektivitet. 29 De skriver att kulturen till och med kan ha större 
effekt på effektiviteten än vad andra styrmedel har, de menar dock att både hög och låg 
effektiva företag kan ha en stark företagskultur.   
 

Önskvärt beteende i organisationer 
Som vi tidigare nämnt handlar ekonomistyrning om att genom styrning av verksamheten 
uppnå ett önskvärt beteende. Vad är då ett önskvärt beteende? Det har alltid varit ett mål i 
organisationer att få en så hög prestationsnivå som möjligt bland de anställda.30. Förutom att 
sträva efter en hög prestationsnivå är det vanligt att företagen vill att de anställda ska känna 
tillhörighet med företaget vilket får dem att vara ”trogna anställda” och motiverade till att 
vara engagerade i företaget.31 Ett annat beteende som oftast strävas efter inom företag är det 
så kallade sociala positiva beteendet.32 Med det menas att de anställda beter sig på ett sätt 
som av kollegorna och företaget uppfattas positivt, exempelvis kan det röra sig om att hjälpa 
en kollega som för tillfället har mycket att göra på arbetet eller att visa en nyanställd runt på 
företaget och ställa upp om denne behöver hjälp. Detta beteende ska inte vara framtvingat av 
företaget utan det ska falla sig naturligt för den anställde. Det sociala positiva beteendet 
inbegriper även att den anställde ger företaget positiv uppmärksamhet, det kan t ex vara att 
den anställde pratar väl om och skapar ett gott intryck av företaget. 
 
Teorin skiljer på beteende vad gäller att skapa en hög prestationsnivå bland de anställda, att 
de anställda ska känna tillförlit till organisationen och att uppnå ett socialt positivt beteende. 
Vi tror att de anställdas prestationsnivå kan påverkas av hur de känner för företaget, alltså 
bland annat engagemang och inställning till arbetsplatsen, och därför skulle vi vilja säga att 
företagen kan skapa en hög prestationsnivå genom tillit och engagemang i företaget och 
genom ett socialt positivt beteende.  
 

28 Ibid. 
29 Bruzelius & Skärvad, (2007), Integrerad organisationslära 
30 Jacobsen & Thorsvik, (2007) Hur moderna organisationer fungerar 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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INFORMATION 
 
Information består av överföring av kunskap. Innan intryck och data blir information behöver 
den behandlas och sorteras bort genom olika ”filter”. När information skapas ligger 
utgångspunkten i företagets miljö. Miljön passerar ett tekniskt filter där ”skräp”, sådant som 
inte har inverkan på företaget, sorteras bort. Miljön är komplex och för att få fram data för att 
kunna beskriva den måste den behandlas och plockas ner i delar. Data som kommer från det 
tekniska filtret går vidare till ett mentalt filter. Intrycken utvärderas och här är det lätt att 
beslutsfattarna sorterar bort viktig information. I detta filter spelar tidigare erfarenheter stor 
roll och information som ”brukar” vara viktig slinker lätt igenom medan ny information har 
en tendens att försvinna. Det som uppskattas vara av relevans för företaget passerar sedan ett 
politiskt filter. I det politiska filtret spelar maktstrukturen en avgörande roll. Information har 
olika grad av relevans beroende på vem som behandlar den och därför kan det lätt försvinna 
vikig information eller kan den medvetet hållas inne. I varje filter sållas information bort 
vilket i slutändan kan betyda att värdefull information går förlorad.  

 
 
Figur 133- Informationsfilter 
 

Ekonomisk information 
Den allmänna definitionen på ekonomi är hushållning med knappa resurser, och definitionen 
på information lyder som ovan; överföring av kunskap. Sätts dessa definitioner samman får vi 
vår definition på ekonomisk information; hushållning med knappa resurser organiserade på ett 
sätt som medför kunskap.  
 
Hos företag handlar oftast ekonomisk information om ekonomiska tal och mått såsom budget, 
årsredovisningar, ekonomiska begrepp etc.34 Den ekonomiska informationen är ofta hämtad 
från företagets ekonomisystem vilket gör att den, för en anställd som inte arbetar med 
rapporterna, är svår att förstå.35 Därför arbetas den ekonomiska informationen. Svåra begrepp 
klargörs och rapporterna görs mindre omfattande men detta räcker ändå inte för att de 
anställda ska ta till sig informationen. Den ekonomiska informationen måste kompletteras 
ytterligare så att den anställde känner igen sig, kan se samband, berörs, kan påverka och kan 
se resultat.36  
 

33 Källström, (1990), Uppdrag styreffekt sid. 143 
34 Orup & Johansson, (1987) 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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Den ekonomiska informationen behöver inte bara handla om kronor utan kan mycket väl 
inbegripa bland annat kilo, antal och timmar. Förståelsen för information kan öka om den 
redovisar samband mellan olika faktorer istället för enskilda tal.37  
 
Ekonomisk information kan användas för att de anställda ska få ett beslutsunderlag som gör 
det lättare för dem att fatta beslut men även för att motivera dem och få dem att känna sig 
delaktiga i verksamheten. Den anställde ska känna sig välinformerad men för mycket 
information kan ha en negativ inverkan. För mycket information kan medföra att38;  

• den anställde ignorerar informationen och på så vis kan något viktigt gå förlorat 
• den anställde behandlar informationen ytligt, vilket kan medföra feltolkningar 
• den anställde samlar in information som läggs på hög för att behandlas när det finns 

tillräcklig med tid, det finns då risk för att viktiga ärenden får vänta 
• den anställde utvecklar rutiner för att behandla information och på så vis kan viktiga 

detaljer i informationen förbigås 
 

Attityder mot Ekonomisk information 
Orup & Johansson beskriver tre olika attityder ledningen kan ha mot ekonomisk information; 
positiva, tveksamma, och negativa.39 Attityderna syftar till nyttan och effekten av ekonomisk 
information och kategorierna skiljer sig med avseende på bland annat definition på ekonomisk 
information och attityd mot informationen. 
 
Ledningsgrupper med positiv attityd anser att den ekonomiska informationen är väsentlig för 
att företaget ska fungera bättre. De anser att den har en motiverande effekt och är noga med 
att förklara svårförståliga begrepp och göra ekonomin begriplig. Den ekonomiska 
informationen är en självklar del av den övriga icke- ekonomiska informationen. Även 
attityden mot de anställda är positiv vilket betyder att de är väldigt individfokuserade. 
 
Med tveksam attityd menas att ekonomisk information endast handlar om att informera om 
budget, årsredovisningar och andra rapporter med ekonomiska begrepp. De anställda ses som 
ett kollektiv med samma behov och samma motiverande faktorer och därför ges även samma 
information ut till samtliga anställda genom samma kommunikationskanaler. Motivationen att 
kommunicera ut ekonomisk information är inte hög men den finns, ändå satsas det ambitiöst 
på ekonomisk information. Ledningen hoppas på att det ska leda till motiverad personal men 
är tveksamma på grund av bristande feedback och ointresserad personal.  
 
När det är fråga om en negativ attityd menar ledningen att ekonomisk information endast 
består av att redovisa företagets resultat. Synen på de anställda är att de är egoister som ställer 
krav och inte tar sitt ansvar, därför är ledningen negativ till att ge ut ekonomisk information. 
De tror att de anställda ska bli avundsjuka på företagets vinst och därmed vill ha högre lön. 

37 Ibid.  
38 Jacobsen & Thorsvik, (2002) 
39 Orup & Johansson, (1987) 
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Tolkning av information – Kognition 
Att den anställde ignorerar informationen eller behandlar den ytligt behöver inte tyda på 
lathet. Hinton menar att det mänskliga intellektet automatiskt förenklar och tolkar information 
för att inte överbelastas.40 Vid överbelastning kan det till och med hända att vi inte uppfattar 
informationen alls.41 
 
Information kan tolkas på olika sätt beroende på vem som tar del av den. Cassidy menar att 
det finns lika många verkligheter som det finns människor.42 Samma situation kan av olika 
människor uppfattas på olika sätt beroende på de referensramar vi har och det är därför viktigt 
att informationen är tydlig. Eftersom alla har sin egen syn på informationen de får måste 
ibland en del svårförståliga begrepp och fackuttryck klargöras. 
 
Hinton skiljer på två sätt att bearbeta information, medveten och omedvetna.43 Den medvetna 
bearbetningsprocessen kräver ansträngning och tar lång tid jämfört med den omedvetna. 
Dessutom är den flexibel och den som tar emot information väljer att bearbeta den, t ex en 
anställd väljer att ta reda på vad som menas med begreppet soliditet. Den omedvetna 
bearbetningen kräver ingen ansträngning, går mycket snabbt och eftersom den är omedveten 
bearbetas informationen automatiskt. Ett exempel på omedveten bearbetning kan vara 
läsförmågan. Tänk dig att du som anställd på ett företag är på väg in i fikarummet. Innan du 
kommer in i rummet ser du en skylt där det står ”Fikarum”. Som du märker går det inte att 
titta på ordet utan att läsa det och det är bland annat den typ av information som vi tar in 
omedvetet. 
 

Kognitionens inverkan på ekonomisk information – individanpassad information 
Den ekonomiska informationens användbarhet beror på vem som ska ta del av den. Olika 
individer behöver olika ekonomisk information för att utreda en viss situation.44 Därför är det 
viktigt att informationen är individanpassad och på så vis är flexibel. Solli menar att den 
ekonomiska informationens flexibilitet är viktig men att det inte finns forskningsresultat som 
visar hur informationen bör utformas med tanke på individen och den situation som ska 
analyseras.45 Att hela tiden ha individanpassad information kostar företaget. Frågan är om det 
lönar sig för företaget. Det kanske kostar mer att få informationen individanpassad än vad 
företaget vinner på i motivation och effektivitet, om det nu är det de vill uppnå. För att öka 
förståelsen för ekonomisk information anser vi att ett annat alternativ kan vara att utbilda de 
anställda. 
 
 

40 Hinton, (2003), Stereotyper, kognition och kultur 
41 Ibid. 
42 Cassidy, (2003) 
43 Ibid. 
44 Solli, (1991) Ekonomi för den som gör något 
45 Solli, (1991) 
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KOMMUNIKATION 
 
Kommunikation är förmedling av information.46 En av Kommunikationens förutsättningar är 
att de som kommunicerar pratar samma språk.47 Olika yrkesgrupper pratar olika språk och det 
kan uppstå problem när de skall kommunicera med varandra. Begrepp och fackuttryck kan 
vara svåra att förstå och det kan lätt uppstå missförstånd. Det är något som ledningen måste 
tänka på när de kommunicerar med sina medarbetare. Om varför vi ska kommunicera 
information till de anställda, skriver Eriksson; ”om inte de egna medarbetarna vet vad 
företaget står för och vad de är väg lär ingen utanför förstå det heller”48 
 
Han menar att information ger de anställda gemensamma mål och i strävan mot dessa blir 
företaget mer effektivt. Detta styrker även Harshmans då de skriver att kommunikation inte 
bara är till för att förbättra beslutsfattande utan även för att förbättra organisationens 
effektivitet. Det krävs kommunikation för att medarbetarna skall göra målen till verklighet.49  
 
En annan fördel med en fungerande internkommunikation är att risken för ryktesspridning 
minskar. Utebliven information kan leda till ökad ryktesspridning vilket kan leda till att 
motivationen sjunker.50 Risken för ryktesspridning är som störst när företaget går igenom 
stora förändringar och det finns många frågetecken för de anställda.  
 

Kommunikationsprocessen 
Shannon & Weaver var bland de första som skrev om kommunikationsmodeller. ”Sändare-
mottagare” modellen som de tog fram för att visa de tekniska problemen med 
kommunikation, är idag en basmodell inom kommunikationsforskning.51 Shannon & Weaver 
menar att ett det finns tre nivåer på kommunikationsproblem; tekniska problem, skillnaden på 
det som sändaren säger och hur mottagaren uppfattar det samt mottagarens reaktion på 
meddelandet. Vår studie behandlar mestadels reaktionen på informationen, alltså det 
sistnämnda problemet.  
 
Kommunikationsmodellen går ut på att sändaren väljer ut ett meddelande från en 
informationskälla och sänder det, via en kanal eller ett så kallat medium, vidare till 
mottagaren. Meddelandet tas emot av mottagaren och på vägen kan det även utsättas för 
”brus”. ”Brus” är ett tekniskt begrepp som i sammanhanget menas att det blir störningar i 
kommunikationen. Störningarna kan leda till feltolkningar och missuppfattningar.  

46 Heide, Johansson, Simonsson (2005) Kommunikation & organisation 
47 Wiio (1988) Kommunikation vad är det 
48 Eriksson, (2007), Planerad kommunikation sid. 64 
49 Heide, Johansson, Simonsson (2005) 
50 Erikson (2007)  
51 Shannon & Weaver (1964) The mathematical theory of communication 
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Figur 252 - Basmodellen - Kommunikation 
 
På senare år har flera kommunikationsforskare kompletterat basmodellen med fler faktorer 
såsom kodning, avkodning, feedback och nu är även brusbegreppet en faktor som har 
påverkan under hela kommunikationsprocessen.53 Med feedback kan företaget uppnå en 
dubbelsidig kommunikation där kunskaper och erfarenheter kan utbytas. 
 

 
 
 
Figur 354 - Utvecklad Basmodell - Kommunikation 
 
Kodning är sändarens sätt att formulera information medan avkodning är mottagarens sätt att 
tolka den information som tillhandahålls.55 Det kan uppstå problem i kodning och avkodning 
om sändaren och mottagaren har olika bakgrund i arbetslivet. Begrepp och fackuttryck kan 
skilja sig åt och det kan lätt uppstå feltolkningar och missförstånd. Missförstånd kan även 
uppstå om någon av sändaren och mottagaren har förutfattade meningar om varandra. 
 

Kommunikationskanaler  
Företag kan välja mellan olika kommunikationskanaler när de ska förmedla information till 
sina medarbetare. Kanalerna kan variera beroende på vad det är för typ av information som 
ska förmedlas. De två huvudtyperna av kommunikationskanaler är skriftliga och muntliga.56 
Skriftliga kanaler kan vara t ex rapporter, textmeddelanden eller en post-it som lämnas på 
skrivbordet medan muntlig information överförs omedelbart mellan minst två personer i ett 
möte, föredrag eller i ett vanligt samtal. Eriksson menar att fördelen med skriftliga kanaler är 
att läsaren själv kan välja när denne vill ta del av informationen och dessutom minskar risken 
för felaktigaktiga tolkningar då läsaren har en möjlighet att gå tillbaka och läsa informationen 
igen.57 Han menar dock att en förutsättning är att texten är skriven på ”rätt sätt”. Vi anser att 

52 Larsson, (2001), Tillämpad kommunikationsvetenskap, sid. 39 
53 Larsson, (2001) 
54 Larsson, (2001), Tillämpad kommunikationsvetenskap, sid. 40 
55 Jacobsen & Thorsvik, (2002) 
56 Ibid. 
57 Eriksson, (2007) 
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det kan vara svårt att formulera sig på ”rätt sätt”. För det första frågar vi oss är om det finns 
ett ”rätt sätt” och det andra, vad ”rätt sätt” i så fall är. Vi tror att det han egentligen menar är 
att det är viktigt att informationen är tydligt formulerad. 
 
När ett företag använder sig av skriftliga kanaler begränsar de storleken på meddelandet och 
det kan ta lång tid innan sändaren får någon feedback.58 Meddelanden som är enkla eller 
opersoniga som skickas ut till hela avdelningar eller hela företaget sker oftast i skriftlig form 
medan personliga eller mer komplexa meddelanden som på ett eller annat sätt kan missförstås 
ofta förmedlas muntligen.59 Den muntliga kanalen har som fördel att det kan uppstå en dialog, 
mottagaren kan ställa frågor och få sin röst hörd.60 Genom en muntlig kommunikationskanal 
kan sändaren läsa av reaktionen på mottagaren av meddelandet. Det är fördel då 
kommunikation även kan bestå av icke-verbal karaktär, såsom kroppsspråk, blickar, röstläge 
etc. som kan göra det svårt för mottagaren att förstå vad sändaren egentligen menar.61 
 

Informell och formell kommunikation 
Det finns olika typer av kommunikation beroende på vad sändaren vill uppnå med 
informationen. Kommunikation kan även se olika ut beroende på hur organisationsstrukturen 
ser ut i företaget. Vi kommer nedan att nämna några som vi tycker är intressanta för vår 
studie. 
 
Eriksson beskriver två typer av intern kommunikation, formell och informell.62 Formell 
kommunikation är ofta kontrollerad och granskad och de kommunikationskanaler som 
används är i regel skriftliga i form av rapporter och nyhetsbrev. Stor del av den totala interna 
kommunikationen i företagen är informell kommunikation. Den kan t ex uppstå på 
kafferasten, i korridoren eller vara andra oplanerade möten. Den informella kommunikationen 
pågår för det mesta mellan människor med vänskapsband eller gemensamma intressen.63 Det 
finns inga klara mönster i dess struktur utan den går över alla företagens avdelningar och 
nivåer. Informell kommunikation kan vara negativ i de fall då den anställde hoppar över 
mellanchefen och går direkt till chefen eller när anställda på två olika avdelningar fattar beslut 
utan att involvera chefen. Ryktesspridning som också ingår i den informella 
kommunikationen, har oftast sin utgångspunkt i att den anställde känner sig oinformerad. 
Företaget kan undvika felaktiga rykten genom att informera sina anställda om vad som händer 
i företaget och vilka situationer de befinner sig i. Det finns även positiva effekter av informell 
kommunikation, den bidrar bland annat till att de anställda skapar nätverk samt att de 
anställda kan hjälpa varandra att förstå den formella kommunikationen. Det kan även hända 
att de bästa idéerna kommer fram under de informella snabba mötena. 
  

58 Jacobsen & Thorsvik (2002)  
59 Ibid. 
60 Erikson (2007)  
61 Jacobsen & Thorsvik, (2002) 
62 Erikson (2007)  
63 Jacobsen & Thorsvik (2002)  

20 

                                                



                   CAMILLA MOBERG  KANDIDATUPPSATS  
  IDA TUOMISTO GUSTAVSSON 2008-06-13 
 
 
 
                  
Horisontell och vertikal kommunikation 
Informationen i organisationer kan spridas både horisontellt och vertikalt. Det finns två olika 
varianter på vertikal kommunikation, från ledningen och ner till de anställda samt från de 
anställda och upp till ledningen.64 Den information som går från ledningen ner till de anställda 
passerar ofta flera filter i vilka informationen ofta blir förvrängd. Mellanchefen tolkar 
informationen utifrån sina erfarenheter, utbildning och arbetssituation, i vissa fall väljer denna 
sen att inte ge informationen till de anställda. Detta kan bero på att han tycker den är onödig 
eller, vid negativ information, skulle kunna skada arbetsmoralen. När detta sker kan det vara 
ett tecken på att den högsta ledningen inte känner till omständigheterna på den lägre nivån.  
 
Även när informationen går från de anställda på den lägre nivån upp till ledningen passerar 
den olika filter, där information kan försvinna. Det kan vara bra då den viktigaste 
informationen kommer fram till ledningen och minskar risken att de drunknar i information, 
dock finns risken att viktig information råkas sållas bort. Ett annat problem med de olika 
filtren är att det tar lång tid innan informationen når de som fattar besluten. Ibland när den 
anställde på den lägre nivån skall informera ledningen sållar de bort negativ information och 
framhäver den positiva. Detta för att de vill behålla den respekt och erkännande de har från 
sin överordnad. 
 
Horisontell kommunikation sker mellan anställda på samma nivå i företaget.65 
Kommunikationen mellan de anställda på samma avdelning eller samma arbetslag är som 
störst, detta för att de spenderar många timmar tillsammans varje dag.66 Ytterligare en 
bidragande faktor till att denna typ av kommunikation är stark är att de anställda ofta har 
liknande erfarenheter och intressen och på grund av att de har samma kompetens pratar de 
oftast samma språk.  
 

64 Jacobsen & Thorsvik (2002)  
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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MOTIVATION 

Vad är motivation? – definition och beskrivning 
Inom organisationer används motivation som ett redskap för att påverka de anställdas 
beteende.67 Motivationen har sina rötter i verbet ”att röra” som grundar sig på det latinska 
ordet movere. Forsyths definition på motivation är följande; 
 

“Wants, needs, and other psychological processes that energize certain 
responses thereby prompting people to respond in one way rather than 
another.”68 

 
Forsyth menar att olika motivationsfaktorer kan påverka och driva anställda till att handla på 
ett visst sätt. Precis som människor tolkar händelser och information på olika sätt blir de även 
motiverade av olika faktorer. Referensramar och sättet att tolka skiljer sig från anställd till 
anställd och det gör att även motivationsfaktorerna varierar beroende på vem som ska 
motiveras. Varför strävar vissa medlemmar i en grupp mot ledarskap eller toppen av hierarkin 
medan andra nöjer sig med att vara där de befinner sig? Alla har sina personliga mål, 
förväntningar, instinkter etc. och det som gör oss motiverade får oss att känna att vi drivs 
framåt.69 Det är nog inte så många, om ens någon, som skulle gå till jobbet utan betalning. Att 
få betalt är en motiverande faktor att gå till sin arbetsplats men vad är det som gör människor 
motiverade att göra sitt yttersta för sin arbetsgivare? Vi anser att det gäller att hitta en balans 
mellan företagets krav på effektivitet och de anställdas individuella motivationsdrivande 
faktorer. 

Maslows Motivationsteori  
Maslow är en känd teoretiker inom området av det mänskliga beteendet vad gäller behov och 
motivation. Hans teori menar att människan har en sorts hierarki av biologiska behov, både 
fysiologiska och psykologiska, som behöver bli tillgodosedda.70 Hierarkin består av fem 
nivåer där behoven på de lägre nivåerna måste tillgodogöras innan individen kan gå vidare till 
de högre nivåerna.71 Den första nivån består av fysiologiska behov såsom andas, äta, dricka, 
sova etc. När dessa behov är tillfredställda är de inte längre motiverande och all energi går åt 
till att uppfylla högre nivåer i hierarkin. Den andra nivån består av att individer strävar efter 
att uppfylla behovet av trygghet. Trygghetsbehovet inkluderar både emotionell och fysisk 
trygghet. Trygghet kan vara att individen är säker i sig själv och i sin familj men kan även 
vara att denne känner sig trygg i sin anställning och på arbetsplatsen. Känslor som kan uppstå 
av att detta behov inte tillfredställs kan vara fruktan och aggression. De sociala behoven 
såsom vänskap, gemenskap och tillgivenhet tillhör den tredje nivån i behovshierarkin. 
Individer blir motiverade att ta kontakt med varandra och söka sig till grupper. En brist i de 
sociala behoven kan enligt Maslows teori leda till anpassningssvårigheter på arbetsplatsen. 
Den fjärde nivån innefattar behov av makt, status och prestige. Ömsesidig respekt och 
bekräftelse från andra människor är det individen strävar efter på denna nivå. Individen vill 

67 Pervin, (2005), Personality – theory and research 
68 Forsyth, (2006), Group Dynamics, sid. 54 
69 Ibid. 
70 Pervin, (2005) 
71 Jacobsen & Thorsvik, (2007) 
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visa sig skicklig inom sitt område och på så vis vinna makt och inflytande. Om behoven inte 
tillgodoses kommer individen att känna sig liten, underlägsen och hjälplös men om det 
uppfylles kommer individens självförtroende att öka. Den sista och högsta nivån i hierarkin är 
behovet av självförverkligande, hur individen lyckas använda sin förmåga och utnyttja sin 
potential maximalt. Enligt Maslows teori är den sista nivån, självförverkligande, det 
slutgiltiga målet för alla människor. Det är först där de kan bli motiverade till kreativitet, 
spontanitet och problemlösning. 
 

McClellands Motivationsteori 
Det har riktats en del kritik mot Maslows behovshierarki. Kritikerna menar att det inte finns 
några empiriska belägg för hur behoven är hierarkiskt ordnade och att behoven är alltför vagt 
formulerade. McClelland har utvecklat Maslows motivationsteori utifrån kritiken som har 
riktats mot den och menar att behoven inte är inbördes hierarkiskt ordnade utan är 
organiserade längs ett kontinuum.72 McClellands teori menar att individen kan röra sig i båda 
riktningarna och att behoven inte behöver vara fullt uppfyllda för att individen ska kunna gå 
vidare till nästa behov. Hans teori säger även att individer inte har samma grad av de 
motivationsdrivande behoven och att prioriteringen av behoven skiljer sig åt. McClellands 
teori delar in behoven i tre grupper, maktmotiv, kontaktmotiv och prestationsmotiv73.  
 

Hertzbergs Motivations- och hygienteori 
I mitten av 1900 - talet började vissa motivationsteoretiker skilja mellan inre och yttre 
faktorer eller belöningar som påverkar motivationen. De yttre faktorerna mottar individen från 
organisationen eller andra människor, t ex lön och förmåner, medan de inre faktorerna är 
sådant som individen kan ge sig själv i samband med något som denne uträttar, såsom en 
positiv känsla när en anställd har löst ett svårt problem eller är nöjd med sin insats i arbetet.74 
Hertzbergs motivationsteori bygger på betydelsen av inre belöningar och har fokus på trivsel 
på arbetsplatsen.75 Han menar att tillfredställelse och motivation i arbetet grundar sig på vad 
som görs. Detta kallar Hertzberg för motivationsfaktorer. Motivationsfaktorerna kan bland 
annat vara den anställdes egna prestationer och de positiva känslor och erkännande som 
uppstår i arbetet, om den anställde trivs med sina arbetsuppgifter och har möjlighet till 
personlig utveckling, möjlighet till befordran och att den anställde kan påverka sin 
arbetssituation. Faktorer som kan ge tillfredställelse men som inte kan leda till ökade 
prestationer kallar Hertzberg för hygienfaktorer. Hygienfaktorerna, som kan vara t ex 
anställningstrygghet, status, lön, relationer med chefer och ledning, chefernas och ledningens 
kompetens, arbetsförhållanden kring arbetet och arbetsförhållanden som har inverkan på 
privatlivet, och kan leda till vantrivsel om de inte tillfredställs. Motivationsfaktorerna kan leda 
till tillfredställelse och höjd prestation men inte till vantrivsel och hygienfaktorerna i sin tur 
kan leda till tillfredställelse och vantrivsel men inte till höjd prestation. 
 

72 Ibid. 
73 Bruzelius & Skärvad, (2007) 
74 Ibid. 
75 Ibid.  
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Förväntansteori 
Blir människor motiverade att göra sitt yttersta på sin arbetsplats om de blir belönade för höga 
prestationer? Det är en fråga som förväntansteorin behandlar. Teorin säger att människor har 
en hög prestation om det är möjligt att uppnå något som denne önskat sig väldigt starkt.76 Om 
företag ska motivera sina anställda genom belöningssystem så måste belöningen vara något 
som de anställda verkligen vill ha och dessutom måste belöningen hänga samman med 
företagets önskade resultat. För att belöningssystem enligt förväntansteori ska motivera till 
hög prestation måste den anställde tro att det finns ett samband mellan arbetsinsatsen och 
resultatet som leder fram till belöningen.77 Den anställde måste förvänta sig belöningen och 
därav benämningen förväntansteori. Förväntan av belöning ska enligt teorin leda till 
motivation. 
 

76 Ibid. 
77 Ibid. 
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EFFEKTIVITET 
 
Begreppet effektivitet används som ett slags mått på i vilken mån företag når upp till sina 
mål.78 Effektiviteten bestäms av hur väl målen är uppnådda dvs. den grad resurser och 
prestationer som satts in för att nå målen i förhållande till värdet av output.79 Effektiviteten 
består av en inre och en yttre effektivitet. Den inre effektiviteten förknippas med 
produktiviteten, att utföra saker på rätt sätt. Den yttre effektiviteten består av förhållandet 
mellan företaget och dess omgivning, vilket kan vara exempelvis kundnöjdhet och 
marknadsandelar.  
 

Hur kan effektivitet mätas? 
Det är vanligt att företag mäter sin effektivitet i finansiella termer genom att räkna ut 
räntabilitet på eget kapital eller på totalt kapital, vilket sedan kan jämföras med andra 
företag.80 Detta visar dock endast ett historiskt värde om hur effektiviteten har varit.  
 
Ett av de äldsta sätten att mätta effektivitet är genom att se hur bra måluppfyllelse de har,81 då 
en vanlig definition på effektivitet är hur väl målen uppfylls. Företag kan även mäta sin 
effektivitet genom att se hur väl de kan hantera sina knappa resurser, där hög effektivitet är 
hur bra de lyckas att omvandla och skaffa nya resurser.82 Effektivitet kan även mätas genom 
en självutvärdering, vilka faktorer är viktiga i branschen och hur väl de uppnås.83 
 

Effektivitet i offentlig verksamhet 
I den privata sektorn mäts oftast ett företags effektivitet i finansiella termer. Inom den 
offentliga sektorn däremot är det vanligare att effektiviteten mäts i icke-finansiella termer.84  
Den ena utesluter dock inte det andra.  
 
Borg menar att effektivitet i offentlig sektor kan mätas i hur mycket verksamheten har 
utvecklas under de senare åren, t.ex. vilka förbättringar som har gjorts i skolan.85 En offentlig 
verksamhets effektivitet går bara ska jämföra med annan offentlig verksamhet eftersom 
målnivåerna oftast skiljer sig åt från de privata. En undersökning som har gjorts av Mizrahi & 
Weisman menar att den offentliga sektorn kan mäta sin effektivitet genom att sammanställa 
alla de arbetsuppgifter de har och sätta betyg på dessa för att sedan rangordna dem.86 Den 
med bäst poäng är viktigast och måste prioriteras, när denna prioriteras är de effektiva.   
 
 

78 Ax et al. (2002) 
79Ax et al., (2002) 
80 Greve (2007) Modeller för finansiell planering och analys 
81 Gyllberg, Svensson (2002)  
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ax et al. (2002) 
85 Borg, (1996) Effektivitet i offentlig sektor 
86 Mizrahi S. & Ness-Weisman I. (2007), Evaluating the Effectiveness of Auditing in Local Municipalities using 
Analytic Hierarchy Process (AHP): A General Model and the Israeli Example 
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EMPIRI OCH ANALYS 
 
I det här avsnittet kommer vi att behandla de kriterier som vi använder oss av för att kunna 
dra slutsatser i vår studie. Vi kommer att börja med en kort presentation av företagen. 
 

PRESENTATION AV FÖRETAGEN 

Miljöteknik  
Företaget ägs av Ronneby Hälsobrunn som i sin tur ägs av Ronneby kommun. Miljöteknik är 
alltså ett offentligt bolag utan vinstintresse. De grundades 1999 och har nu runt 100 anställda, 
vilka de flesta har varit med sedan starten.  
 
Huvudverksamheten ligger inom fem områden; elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp (VA), 
renhållning och bredband. De har även två biverksamheter, verkstad där de reparerar sina 
egen utrustning och fordon samt en projekt enhet. De är störst inom områdena el, VA och 
renhållning men deras övriga verksamhet växer. Kommunen är deras enda kund inom de tre 
områdena och de har monopol på marknaden.  
 
Målet med verksamheten är att med den senaste tekniken bidra till en bättre miljö. 
Verksamheten styrs av politikerna genom många regler och direktiv om kvalitén. Dessa regler 
och direktiv måste uppfyllas för att verksamheten ska kunna fortlevas. Dock behöver de inte 
etablera kundkontakter så som ett vinstgivande företag bör.  
 
Miljöteknik får sina intäkter från avgifter som invånarna i kommunen betalar samt 
kommunbidrag. Verksamheten är budgetstyrd men har även stor kostnadskontroll och måste 
hålla nere kostnaderna. Delar av företaget går bättre än andra men de bättre väger upp de 
sämre. Bredbandet är en av de delarna som går sämre men kommunen vill erbjuda sina 
invånare denna tjänst och är villiga att ta underskottet.  
 
På miljöteknik har de en traditionell syn på definitionen av ekonomisk information, nämligen 
budget, resultatrapport och årsredovisning. De tar även fram kvalitetsrapporter men dessa 
benämns inte som ekonomisk information. 
 

BUF 
Barn- och Ungdomsförvaltningen (BUF) i Karlskrona är den största förvaltningen i 
Karlskrona kommunen med 2000 anställda, där det jobbar allt från grundskolelärare till 
städpersonal. De har 13 stycken rektorsområden i vilka det finns grundskola, särskola, 
förskola och fritidsverksamhet. I verksamhet finns det barn och ungdomar i åldrarna 1-16 år.  
Barn, ungdomar samt deras föräldrar kan ses som kunderna i verksamheten. De har flera mål 
med verksamheten, i förskolan är målet att alla barn som står på kö får en plats inom fyra 
månader och målet med grundskolan är att ge sina elever en god utbildning och kompetens till 
gymnasiet.   
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På senare år har de fått allt mer konkurrens från friskolor och de beräknar att 20-25% av 
eleverna i kommunen kommer att gå i friskola 2009. Detta göra att de på senare år har lagt 
större kraft på att marknadsföra sina skolor.  
 
Den största delen av deras verksamhet finansieras genom så kallade kommunalbidrag vilket 
består av skatteintäkter från kommuninvånarna. De får även intäkter från stadsbidrag och 
avgifter för förskolan och fritidsverksamhet. De har en budget på runt 995 000 000 varje år 
och denna summa har inte förändrats mycket de senaste åren, det är mestadels 
personalkostnaderna som har gått upp. Personalkostnaderna är för övrigt den störta posten i 
budgeten med 85 %. Intäkterna fördelas ut till de olika rektorsområdena med hjälp av en 
fördelningsnyckel, per barn i skola och per plats i förskolan och fritidsverksamheten. 
Fördelningsnyckeln för skolan har räknats ut på hur mycket ett barn kostar allt från skolmat 
och lärare till lokaler 
 
Det är en politiskt styrd verksamhet, både på lokal som regional nivå, där många är aktiva i 
beslutsfattandet. Det medför att det tar lång tid att fatta beslut. Eftersom det är en offentlig 
verksamhet är den starkt budgetstyrd och det läggs stor vikt i att budgeten följs, 
budgetuppföljningar görs varje månad.  Det är även viktigt att hålla nere kostnaderna inom 
alla enheter.  
 
Det BUF definierar som ekonomisk information är rapporter med ekonomiska tal och mått så 
som budget, årsredovisning, resultatrapport. Det händer även att det görs kvalitets- 
undersökningar som sammanställs i ekonomiska rapporter men de anser inte att det kan 
benämnas som ekonomisk information. 
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EKONOMISK INFORMATIONSSPRIDNING I FÖRETAGEN 

Ekonomisk information som styrmedel - Önskat beteende 
Ekonomisk information kan vara ett hjälpmedel på olika sätt inom ekonomistyrningen, dels 
som för att anställda ska kunna fatta beslut som gynnar företaget och dels för att skapa 
medvetenhet om företagets ekonomi. VD:n på Miljöteknik menar att de vill skapa en 
ekonomisk medvetenhet och att de anställda ska känna till vad som händer i företaget. Genom 
att informera sina anställa om ekonomin vill Miljöteknik skapa ett öppnare klimat mellan de 
anställda på administrationen och de anställda ute på avdelningarna. De vill dessutom att 
öppenhet med ekonomisk information ska vara en bidragande faktor till trygghet på 
arbetsplatsen. Däremot hade VD:n ingen aning om målen infriades, det ansåg han var upp till 
oss att ta reda på. Vi tror att motiven till att Miljöteknik är måna om sin öppenhet med 
ekonomisk information kan vara dels att det är ett offentligt ägt företag där alla har rätt att ta 
del av informationen och dels för att företaget bara har drygt 100 anställda. Vi anser att ju 
färre anställda det finns i ett företag ju lättare är det att sprida information och att ha en 
”personlig” kontakt med de anställda. 
 
BUF hade en annan syn på ekonomisk information som styrmedel. Ekonomichefen menade 
att den typen av information inte påverkar personalens beteende eller medvetenhet. Han tror 
inte att personalen varken förstår eller bryr sig om informationen och att han därmed inte kan 
använda informationen som styrmedel. Däremot anser vi att verksamheten är starkt 
budgetstyrd och därmed används ekonomin som ett slags styrmedel. Vårt intryck är att BUF 
ser sig som en stor förvaltning där det dels kan vara svårt att nå ut med ekonomisk 
information och dels upplevs intresset för den typen av information som lågt.  

Möjlighet till informationsspridning 
Vår tanke med det här kriteriet är att för att kunna sprida ekonomisk information så måste det 
även finnas möjlighet att göra det. Ju fler möjligheter företaget har att sprida information 
desto större är chansen att informationen verkligen når fram till de anställda. En förutsättning 
är dock att möjligheterna tas till vara på. Båda företagen har möjlighet att sprida information. 
Alla som jobbar på BUF har tillgång till datorer på arbetsplatsen och de har ett intranät som 
de har möjlighet att använda sig av för att sprida information. På Miljöteknik däremot har de 
ingen möjlighet att sprida information via IT. Många av de anställda är ute på arbete och har 
inte tillgång till dator. Den ekonomiska informationen på Miljöteknik kan främst spridas via 
muntliga möten, rapporter och nyhetsbrev.  

Informationsspridningsrutiner 
Ekonomichefen på BUF menade att det inte finns direkta rutiner för att sprida information. 
Han har veckomöten med rektorerna där de tar upp information som anses relevant, t ex hur 
de ligger till i budget. Sedan är det upp till rektorerna hur de vill använda informationen och 
vilken information som ska spridas vidare. Han anser att informationsspridningen kunde ha 
varit bättre men ”vi har ju alltid gjort så här”. De anställda på förvaltningen har i sin tur 
kontinuerliga möten med rektorerna. Vissa avdelningar på rektorsområdena har en 
representant som får informationen av rektorn och som i sin tur har i uppgift att informera 
resterande på avdelningen. Eftersom BUF har så många anställda kan det vara svårt att samla 
alla samtidigt och därför är det smidigare att sprida informationen den hierarkiska vägen.  
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Miljöteknik däremot, som har betydligt färre anställda, behöver informationen inte gå igenom 
lika många led av informatörer för att nå ut till de anställda. Miljötekniks informations- 
spridning sker för det mesta genom månadsmöten, som avdelningschefen håller i. På dessa 
möten tas det upp information om kommande arbeten, resultatet för kvartalet mm, men är 
mest den operativa informationen som hamnar i fokus. De har även som tradition att 
årsredovisningen årligen delas ut till de anställda i skriftligt format. VD:n på miljöteknik 
besöker även de olika avdelningarna varje år för att berätta om årsredovisningen och 
budgeten.  

Öppenhet med ekonomisk information 
Båda företagen som ingår i vår studie är offentliga verksamheter där all ekonomisk 
information är tillgänglig för allmänheten. Den anställde kan därför på eget bevåg ta del av 
all ekonomisk information i företagen. Ekonomichefen på BUF anser att de ger ut tillräckligt 
med information, med tanke på att ”personalen inte är intresserad”, dock så skulle det kunna 
ske förbättringar inom det området.  Ekonomchefen berättade; 
 

”Om jag hittar pengar på det centrala kontoret som inte behövs ska de fördelas 
ut till verksamheten… Om man säger till rektorerna för sent blir de arga och 
då är det bättre att inte säga något alls.” 

 
Lisbeths intryck var att; 
 

”Jag tror att de är rädda för att ge ut information eller att de tror att vi inte 
begriper” 
 

Hon hade gärna tagit del av resultatet för avdelningen men hon upplever att den 
informationen glöms bort. Hon hade velat se resultatet för att få en uppfattning om hur de 
beslut hon tar påverkar budgeten. Hon upplever att det är svårt att diskutera ekonomisk 
information med chefer eftersom det ibland verkar som att inte heller de förstår eller kan 
svara på frågor.  
 
Sara menar däremot att den ekonomiska informationen inte alltid går ut men att det går att få 
svar på frågor; 

 
”Det man vill veta får man svar på men vi är inte så frågvisa” 
 

VD:n på Miljöteknik menar att han ger ut den ekonomiska informationen som de anställda 
behöver men att frågor alltid är nödvändiga. Han säger själva att: 
 

”Det är bara att komma upp till oss, det finns inget som de inte kan fråga oss”  
 
VD:n får inte många frågor som rör ekonomin och därför tror han att den informationen som 
behövs även ges ut. David säger dock att;  
 

”Det är svårt att gå och fråga efter information, vet inte riktigt vad man ska 
fråga efter” 
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David menar att han inte vet vad företaget har för ekonomisk information och att det därför 
kan vara svårt att ta reda på mer. 
 
Vi tror att eftersom den ekonomiska informationen i företagen är tillgänglig för allmänheten 
så kan både BUF och Miljöteknik lägga över ansvaret för det ekonomiska intresset på de 
anställda själva. De kan ju själva ta reda på den informationen som de vill ha. Här skulle vi 
vilja påpeka att bara för att ett företag är öppen med den ekonomiska informationen är det inte 
säkert att den når ut till de anställda. Det är inte lätt för en anställd att ställa frågor om något 
som det saknas intresse för. Här kan det i och för sig ifrågasättas vad öppenhet med 
ekonomisk information egentligen är. Är det att de anställda ska kunna fråga cheferna om vad 
som helst som rör ekonomin eller handlar det om att cheferna ska vara öppna med att ge ut 
information, alltså ge så pass värdefull och relevant information att de anställda aldrig 
behöver be om informationen? 

Rätt och relevant ekonomisk information 
Som vi tidigare förklarat beror den ekonomiska informationens användbarhet på vem som ska 
ta del av den och olika individer behöver olika information för att den ska vara användbar i 
arbetet.87 Eftersom BUF är en budgetstyrd organisation är det relevant för personalen att ta 
del av budget för den egna avdelningen. Vad vi har förstått blir de tilldelade en summa pengar 
som de kan använda lite som de själva vill. Däremot verkar det finnas brister i det redovisade 
resultatet och dessutom vilka som får ta del av kvalitetsundersökningar. Lisbeth hade inte sett 
något resultat av undersökningen men hon hade velat ta del av det medan Sara inte verkade 
intresserad; 
 

”Det gjordes en kvalitetsundersökning ganska nyligen men jag har inte sett 
något resultat av den… i och för sig så bryr jag mig inte heller” 

 
De anställda på BUF får delvis rätt och relevant information. Den informationen de får om 
sina respektive budgetar är givande men det finns även annan information som vissa skulle 
vilja tillhandahållas med. En relevant information som de verkar gå miste om är resultatet, 
både för den egna avdelningen och av undersökningar. Om de inte delges information om vad 
de kan förbättra så kan inte heller förbättringar göras. 
 
Eftersom många av de anställda på Miljöteknik inte har något ansvar eller kan påverka 
budgeten är denna information inte relevant för dem, denna information går dock ändå ut till 
alla de anställda. Robert säger själv: 
 
”Den ekonomiska information jag får bidrar inget till mitt arbete” 
 
Något som lätt kan glömmas bort är att alla anställda har inverkan på företagets effektivitet. 
Kvantiteten men även kvaliteten i de anställdas prestationer har ekonomisk påverkan på 
företaget och det är viktigt att de anställda förstår sambanden mellan handling och ekonomi. 

87 Solli, (1991) 
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Informationsfilter  
Gemensamt för både BUF och Miljöteknik var att den ekonomiska informationen går via 
mellancheferna till personalen. I informationskapitlet redogjorde vi för informationsfilter 
inom organisationer, där information som ansågs irrelevant sållades bort. I dessa 
organisationer har det politiska filtret stor betydelse för vilken information som slutligen når 
personalen. I båda fallen ges ekonomisk information från VD:n respektive Ekonomichefen till 
avdelningschefer, intendenter och rektorer som sedan ska föras vidare till personalen. 
Ekonomichefen på BUF och VD:n på Miljöteknik ansåg att det gick ut mycket ekonomisk 
information i form av budgetar både för enskilda avdelningar och för hela verksamheten, 
resultatrapporter, årsredovisningar, kvalitetsrapporter och investeringsbudget. Däremot verkar 
det inte som om informationen når alla anställda.  
 
Mellancheferna har tillgång till mycket av den ekonomiska information men i vår studie har 
vi märkt att de anställda inte får ta del av all denna. Att inte informationen uppfattas kan bero 
på en del olika faktorer. En orsak kan vara att den filtreras bort av mellancheferna. 
Anledningen till att Ekonomichefen på BUF och VD:n på Miljöteknik inte får någon feedback 
på den ekonomiska informationen kan vara att den faktiskt inte kommer fram. Lisbeth på 
BUF berättade; 
 

”Vi får ett papper av rektorn där det står en summa på. Det är den summa 
pengar vi har att röra oss med” 

 
Det visar att all den information som faktiskt sprids inte kommer fram. Frågan är hur mycket 
information personalen egentligen vill ha. 
 
Vikten av informationen kan variera beroende på vem som tar del av den och om mellan- 
cheferna bedömer att informationen inte är nödvändig förs den inte vidare.88 Det kan även 
bero på att de inte tror att de anställda är intresserade av informationen och därför inte bryr 
sig om att informera.89 En annan faktor kan vara att rektorer och avdelningschefer faktiskt 
informerar de anställda om ekonomin och att den bara inte förstås.  

Inställningen till ekonomisk information 
I teorikapitlet beskrev vi olika attityder mot den ekonomiska informationen, där inställningen 
har inverkan på dess effekt. Attityden, som vi kan urskilja i dessa företag, är väldigt tveksam. 
Ekonomichefen på BUF menar; 
 

”Jag tror inte att alla läser rapporterna utan de tittar nog bara på nedersta 
raden...  Jag tror inte att de förstår ekonomin som vi. Det de kallar för ekonomi 
är nog bara vanlig plånboksekonomi eller hemekonomi.” 

 
Han definierar ekonomisk information som budgetar, resultatrapporter, årsredovisningar etc., 
alltså information bestående av kronor och ekonomiska begrepp. Han menar att personalen 
inte har något intresse för ekonomi och att det därför är meningslöst med att ge ut den typen av 
information. Delvis har han rätt då Lisbeth berättar; 
 

88 Solli, (1991) 
89 Källström, (1990) 
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”Vi är nog lika nollade allihop, samtidigt så bryr vi oss inte” 
 

Lisbeth menar även att oftast när de får ekonomisk information så handlar det oftast om 
kostnader som upplevs som negativt;  

 
”Vi får reda på att vi är mycket sjuka och att vi tar för mycket semester och att 
vikariekostnaderna då blir för höga… Det är oftast negativ information.” 

 
På miljöteknik anser de att ekonomisk information är årsredovisningar, budgetar och resultat- 
rapporter. VD:n tror att den anställde inte är speciellt intresserad av ekonomi utan de är främst 
intresserade av den informationen som rör dem mer ”direkt”, därför lägger de inte någon 
större energi på att förmedla ekonomisk information.  Dock arbetar de anställda dagligen med 
ekonomi genom att de skriver ner sin arbetstid som sedan är till grund när kunden debiteras. 
Delvis har de rätt i att de anställda inte är intresserade då Robert menade; 

 
”Nej den ekonomiska informationen intresserar mig inte alls, men visst det är 
roligt att de går bra för företaget och vår avdelning” 

 
Han menade att den ekonomiska informationen inte påverkar hans arbete avsevärt och att det 
därför inte är någon mening att lägga tid på att fundera på den. 
 
Till skillnad från Robert vill David ha mer ekonomisk information han vill se hur mycket det 
egentligen kostar och hur de förhåller sig till budgeten. Ifall ett arbete stöter på komplikationer 
hade han velat veta hur mycket det översteg budgeten. Han berättade; 
 

”Jag vill ha mer information om hur jobben verkligen kostar, både negativt 
och positivt, ekonomiskt sett kanske en försenig inte är så hemsk”  

 
De organisationer som vi har utfört vår studie på är båda budgetstyrda verksamheter i den 
offentliga sektorn där vinsten inte är av stor betydelse. Detta kan vara en av anledningarna till 
att de anställdas låga intresse för ekonomi. Deras arbetsplats finns kvar oavsett om de håller 
budgeten eller ej. En annan bidragande faktor till anställdas syn på ekonomisk information kan 
vara chefernas inställning till informationen. Enligt teorin kan en positiv framställning av 
informationen även leda till en positiv inställning till den och tvärtom. Kan en negativ 
inställning till ekonomisk information ha en positiv inverkan på motivationen? 
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UPPFATTNINGEN OM EKONOMISK INFORMATION 

Visar på ekonomiska samband 
Genom att visa på ekonomiska samband istället för enskilda tal kan informatören få individen 
att förstå vad talen betyder och hur det har inverkan på det egna arbetet.90 För att öka intresset 
för ekonomin kan den ekonomiska informationen kompletteras och vävas samman med icke-
ekonomisk information.91 En del samband redovisas i BUF:s information, t ex så vet varje 
avdelning, eller kan själva räkna ut, ungefär hur stor deras verksamhetspeng kommer vara. 
Dock kanske den inte är tillräckligt tydlig då Lisbeth menar; 
 

”Vi har fått samma summa pengar i tio år med 10-12 barn per avdelning. Nu 
har vi 13-15 barn men summan är samma. Det är i alla fall tur att vi får vår 
löneökning”  

 
Hennes påstående visar på en svaghet i förklaring mellan ekonomi och verksamheten. 
 
När Miljöteknik redovisar sin ekonomiska information visar och nämner de bara vissa siffror 
men förklarar dem inte i något samband. De förklarar inte varför och hur det rör den enskilda 
avdelningen.  

Förklaringar av begrepp 
En gemensam begreppsapparat är väsentlig då det förmedlas ekonomisk information. När 
information ska passera flera led av individer som ska förstå, ta till sig och föra informationen 
vidare, är det viktigt att den är tydlig.92 En gemensam begreppsapparat kan minska risken för 
missförstånd och tveksamheter.93 På miljöteknik redogör de inte för begrepp utan de menar att 
det den anställde förstår det mesta i rapporterna och som tidigare nämnts finns det möjlighet 
att fråga om tveksamheter uppstår. David anser att informationen och dess begrepp kan 
klargöras bättre. Han är intresserad men förstår inte alla de begrepp som rapporterna 
inbegriper. David berättade; 
 

”Begrepp som t ex överavskrivningar i årsredovisningen är svåra att förstå” 
 
Budget är ett centralt ekonomiskt begrepp hos BUF och utöver det verkar inte personalen vara 
insatta i ekonomiska uttryck, t ex kostnad upplevs vara synonym till utgift eller utbetalning. Vi 
fick intrycket av att användningen av de ekonomiska begreppen minskar ju längre ut i 
organisationen vi kommer. Vi tror att orsaken kan vara att begreppen inte klargörs och därför 
helt enkelt inte förstås av alla. Anledningen till att begrepp och uttryck inte klargörs kan vara 
att cheferna upplever att det finns ett bristande intresse av ekonomisk information och därmed 
vill de inte lägga ner tid och pengar på att klargöra de svåra begreppen. Det kan även bero på 
att cheferna inte upplever begreppen som svårförståliga ord som behöver klargöras. 

90 Orup & Johansson, (1987) 
91 Ibid. 
92 Orre & Palm, (1995) 
93 Ibid. 

33 

                                                



                   CAMILLA MOBERG  KANDIDATUPPSATS  
  IDA TUOMISTO GUSTAVSSON 2008-06-13 
 
 
 
                  
Individanpassad information 
Informationen behöver formas beroende på vem som ska ta del av den.94 I BUF ses de 
anställda som ett kollektiv där all information ser likadan ut och där det antas att ingen är 
intresserad av ekonomin. Det samma gäller för miljöteknik där de ger ut samma information 
till alla de anställa vid samma tillfälle genom samma kanal. De tror sig veta att ingen av de 
anställda bryr sig om den ekonomiska informationen förutom hur slutresultatet blev. 
 
Miljöteknik anpassar inte informationen mellan de olika avdelningarna eller de anställda. De 
anställda ser därför inte hur och varför de är berörda av den ekonomiska informationen.  Att 
anpassa information helt och hållet till varje individ i företaget skulle vara väldigt dyrt och 
troligen inte värt kostnaden. För ett få ett önskvärt beteende med den ekonomiska 
informationen behöver dock den anställda se hur informationen påverkar och rör honom 
annars räknas den som överflödig.95 

Mottagligheten för information 
För att den ekonomiska informationen som kommer direkt från ekonomisystemet ska förstås 
måste den arbetas om.96 För att ytterligare öka förståelsen för informationen kan de anställda 
utbildas inom ekonomi för att få mer kunskap och därmed lättare för att förstå 
informationen.97 Hos BUF erbjuds utbildningar för att lättare kunna förstå ekonomin men det 
verkar vara skilda uppfattningar om hur det fungerar. Lisbeth berättade; 
 

”Hade velat gå utbildning inom ekonomi, det hade varit bra för ekonomi- 
gruppen, men jag förstår inte meningen… Vår lilla ekonomi är det enda som är 
viktigt. Om vi hade haft mer inflytande kanske intresset hade varit större.” 
 

Medan Sara sa; 
 

”Jag har fått möjlighet att utbildas lite i ekonomi men jag tackade nej… Det är 
ingen på min avdelning som vill ha ansvar för ekonomin så en annan avdelning 
sköter den… Jag är inte så insatt i ekonomin men den verkar viktig” 

 
Robert på Miljöteknik var inte alls intresserad av den ekonomiska informationen och därför är 
han inte heller vidare mottaglig för den. Han berättade att när denna typ av information 
kommer upp på mötena slutar han att lyssna. Han menade även att han inte förstår varför 
informationen är viktig i hans arbete. David däremot verkade positiv ställd till den 
ekonomiska informationen och därmed mer mottaglig. Som arbetsledare har David ingen 
inverkan på budgetprocessen men däremot är han intresserad av budgeten och dess utfall. 
Eftersom vi upplever att intresset för den ekonomiska informationen är låg så kan inte de 
anställda vara särskilt mottagliga för den. 
 
Vi ser den bristande mottagligheten på ekonomisk information som ett stort problem, dels 
eftersom viktig information kan sållas bort av de anställda och dels för att företagen här går 
miste om ett ypperligt tillfälle att kunna påverka sin personal. Vi tror att mottagligheten 

94 Solli, (1991) 
95 Jacobsen & Thorsvik, (2002) 
96 Orup & Johansson, (1987) 
97 Ibid. 
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påverkas av att de anställda har svårt att se ett samband mellan deras egen insats på 
arbetsplatsen och den ekonomiska informationen. Det kan bero på att cheferna inte redogör 
den ekonomiska informationen på ett sätt som kan skapa intresse och förståelse. 
 
 

KOMMUNIKATIONEN  

Kommunikation för att utbyta information  
Ett vanligt problem i kommunikationsprocessen är att sändaren endast avsänder sitt budskap 
men för att få dubbelsidig kommunikation krävs det att sändaren även efterfrågar feedback 
från mottagaren.98 Feedback bidrar till att dubbelsidig kommunikation är mer effektiv än 
ensidig. Miljöteknik har många muntliga möten där den anställde har möjlighet att ställa 
frågor. Dock är det mycket sällan det ställs frågor om den ekonomiska informationen, dels på 
grund av bristande intresse och dels för att det är svårt att fråga om något som inte förstås. Det 
samma gäller på BUF. Personalen har regelbundna möten med rektorerna men mötena är 
egentligen inte till för utbyte av information utan snarare för att informera de anställda. 

Förståelse i kommunikationen  
En förutsättning för effektiv kommunikation är att sändaren och mottagaren förstår 
varandra.99 Förståelsen påverkas av individernas olika erfarenheter och det är därför viktigt att 
visa ömsesidig respekt, lyssna och ge feedback på informationen.100 På miljöteknik 
förekommer det ofta att den ekonomiska informationen förmedlas utan någon förklaring till 
dess relevans. Bristande feedback från de anställda uppfattas som förståelse för 
informationen. De anställda i både BUF och Miljöteknik är nöjda med relationen till sina 
chefer och anser att den är en grundförutsättning för en effektiv kommunikation.  

Organisatoriska förhållandens påverkan på kommunikationen  
I de verksamheter som ingår i vår studie är politiker en del av hierarkin. Detta innebär att 
beslutsledet är långt och att det finns vissa regler och direktiv. I både BUF och Miljöteknik är 
det långt mellan ledningen och de anställda längre ut i verksamheten, detta gör att det tar lång 
tid för informationen att nå ända fram. Allmänheten har även en större del i dessa 
verksamheter och ställer höga krav. 
 
Eftersom BUF har så många anställda faller det sig naturligt med många subgrupper och olika 
ansvarsområden. Även Miljöteknik har flera led av chefspositioner men däremot, eftersom det 
finns möjlighet att avancera inom företaget, har de flesta chefer arbetat sig uppåt i hierarkin 
och på så sätt fått insikt i företaget.  

Horisontell och vertikal kommunikation 
Vertikalkommunikation kan antingen gå nerifrån och upp eller uppifrån och ner.101 Den 
formella kommunikationen som sker i både BUF och Miljöteknik går oftast vertikalt nedåt via 

98 Larsson, (2001) 
99 Jacobsen & Thorsvik (2002) 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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avdelningschefer/rektorer till de anställda. Informationen går då via många olika nivåer. Dock 
går VD:n på Miljöteknik ut direkt till de anställda en gång per år och går därmed förbi de 
olika nivåerna och informationen går direkt till de anställda. Informationen kan även gå 
vertikalt uppåt i form av avstämningar med rektorerna/avdelningscheferna. 
 
En stor del av kommunikationen i företagen är informella möten på ett horisontellt plan inom 
avdelningarna och mellan de olika avdelningarna. På BUF sitter inte Ekonomichefen och 
rektorerna på samma ställe det här gör att den informella kommunikationen är mindre och att 
informationen går genom formella möten. De har dock viss sms kontakt som vi anser kan 
tillhör den informella kommunikationen. Vissa av rektorerna sitter i sin tur på samma ställe 
som lärarna och förskolelärarna vilket gör att den informella kommunikationen fungerar men 
de pratar sällan ekonomi när de mötts i korridoren. Däremot diskuteras det på BUF inom 
avdelningarna vad de ska lägga sina pengar på. Den mesta kommunikationen inom 
avdelningarna är av informell karaktär och det kan bero på typen av organisation. Personalen 
arbetar tätt inpå varandra i grupper och det är då svårt att undvika att diskutera arbetet. 
 
Avdelningarna på miljöteknik ligger på geografiska olika platser, vilket medför att det är svårt 
för de anställda att diskutera avdelningar emellan. En del av de anställda arbetar ”ute på fält” 
men de har ett gemensamt lunchrum där de kan träffas. Avdelningscheferna sitter på samma 
kontor som VD:n och resten på administrationen, vilket medför att kommunikationen kan ske 
horisontellt och både formellt och informellt.  
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MOTIVERANDE FAKTORER 

Sociala motiv – Status 
När alla individens fysiologiska behov är tillgodosedda är de inte längre motivationsdrivande 
faktorer istället drivs individen av de sociala motiven så som makt, inflytande, att få beröm, 
uppskattning och självförverkligande.102 Ömsesidig respekt och att få beröm verkar vara en 
hög motiverande faktor hos personalen på BUF. Det är viktigt att känna sig sedd och omtyckt. 
Lisbeth menar att det är en arbetsplats med mycket uppskattning;  
 

”Det är ett jobb där man får mycket kärlek.  Det är inte många som kommer till 
jobbet och får kramar” 

 
Även på miljöteknik var det viktigt för de anställda att känna att de har gjort ett bra arbete. 
Uppskattning motiverar dem att göra sitt bästa och vill visa sin bästa sida både för deras egen 
skull och för verksamhetens.  
 

Känslomässiga motiv - Trygghet 
Om individer inte upplever trygghet i sin anställning kan känslor som fruktan och aggression 
ge sig tillkänna.103 Vi fick uppfattningen av att de anställda, som vi intervjuade på både 
Miljöteknik och BUF, känner trygghet i sin anställning. Anställda från båda organisationerna 
angav att eftersom de arbetar inom offentlig sektor och då inte behöver generera vinst, 
behöver de inte oroa sig över hur det egentligen går för verksamheten. De menade att deras 
arbete alltid kommer att finnas kvar och att de inte oroar sig för arbetsbrist. 
 

Delaktighet i Budgetprocessen 
Som vi tidigare har redogjort för säger teorin att information leder till delaktighet. I båda 
verksamheterna är personalen mer eller mindre delaktiga och kan påverka sin avdelnings- 
budget. Beslut som fattas dagligen kan ha inverkan på företagets ekonomi utan att personalen 
ens märker det. Både på BUF och på Miljöteknik har anställda som är ansvariga för 
kostnadsnivån, vilken ska vara så låg som möjligt. Därmed är de även delaktiga i 
budgetprocessen. Vi tror att eftersom båda företagen är offentligt styrda, och därmed stort 
fokus på budget, så behövs de anställdas medverkan och medvetenhet om budgeten för att 
företaget ska hålla sig inom ramarna.  
 
Både David och Robert tycker att den ekonomiska informationen gjorde att de kände sig mer 
delaktiga i företaget, dels för att de uppfattar att ledningen inte har något att dölja och dels för 
att de får mer insikt och vetskap i verksamheten. De tycker dock inte att detta påverkar deras 
prestation på arbetsplatsen.  
 

102 Pervin, (2005) 
103 Ibid. 
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Belöningssystem och Förmåner  
Enligt förväntansteorin är belöningssystem en motivationshöjare på arbetsplatsen.104 Varken 
BUF eller Miljöteknik använder sig av belöningssystem men däremot har de anställda vissa 
förmåner. De anställda inom förvaltningen har tillgång till fri träning på Gymix och fri entré 
till den kommunala simhallen. Både Lisbeth och Sara menar att de inte utnyttjar förmånerna 
och att det inte påverkar deras prestationer på arbetsplatsen. 
 
Även på miljöteknik har de förmåner som de anställda kan ta del av, allt från friskvård till 
personalfester. Både David och Robert uppskattar dessa förmåner men känner att det påverkar 
deras sätta att utföra sitt arbete. Dock om de hade försvunnit hade de reagerat negativ och 
saknat dem. Detta är en typisk hygienfaktor, där motivationen sänks när denna del tas bort 
men den bidrar inte till en ökad motivation i sig själv. Vi upplevde att både BUF och 
Miljöteknik inte såg förmånerna som en motiverande faktor att prestera bättre på arbetsplatsen 
utan ett sätt att dels försöka hålla de anställda friska och hälsosamma, genom friskvård, och 
dels för att känna att arbetsgivaren ger något tillbaka, som inte är lön. 
 

Motiverande åtgärder - motivationsfaktorer & hygienfaktorer 
Enligt Hertzbergs motivationsteori finns det två faktorer som påverkar individen, 
motivationsfaktorer och hygienfaktorer.105 Förmånerna på BUF och Miljöteknik ser vi som en 
hygienfaktor, d v s att de leder inte till motivation men om de skulle tas bort kan det leda till 
vantrivsel. Även faktorer som lön, anställningstrygghet och relationen med chefen tillhör 
hygienfaktorerna. Lisbeth menar att lönen är en motiverande faktor att gå till arbetet men den 
motiverar inte till att göra bra ifrån sig. Sara menar att; 
 

”Om lönen var det enda som motiverade mig så vore det inte roligt att gå till 
jobbet” 

 
Positiva känslor som uppstår i arbetet är det som enligt Hertzberg är motivationsdrivande.106 
Individen positiva tankar kan vara inspirerande och motiverande. Robert menade att den 
största motiverande faktorn för att han ska göra sitt yttersta på arbetsplatsen är vetskapen att 
han har gjort sitt bästa. Denna positiva känsla är en inre motivationsfaktor som skapar 
motivation att öka prestationerna. Både på BUF och Miljöteknik finns det möjlighet till 
personlig utveckling och på Miljöteknik finns det även möjlighet för den anställde att 
avancera. Vi tror att det på i stort sett alla arbetsplatser är det viktigt att personalen utvecklas, 
dels för att öka trivseln hos personalen men även för att företagen ska rätta sig efter 
samhällets utveckling. Framsteg i samhället som t ex tekniken gör att det gäller att hålla de 
anställda uppdaterade och detta tror vi är ett starkt skäl till att de båda företagen framhäver 
vikten av den personliga utvecklingen bland de anställda. 

 

104 Bruzelius & Skärvad, (2007) 
105 Bruzelius & Skärvad, (2007) 
106 Ibid. 

38 

                                                



                   CAMILLA MOBERG  KANDIDATUPPSATS  
  IDA TUOMISTO GUSTAVSSON 2008-06-13 
 
 
 
                  
EFFEKTIVITETSINDEX I FÖRETAGEN 
 
Vi ser i tabellerna nedan att miljöteknik har en högre effektivitet än BUF. Vi kan även se att 
båda företagen lägger stor fokus på budget, kostnadsnivå och kvalitet. Vi kan inte urskilja 
några markanta skillnader i jämförelse med faktorerna och index mellan företagen. 
Effektivitetsindex kan variera lite mellan företagen beroende på att den som skattar 
betydelsen av faktorerna i jämförelse med hur de lyckas, ger sin subjektiva bedömning av 
situationen. Vi tror att en anledning till att effektivitetsindex blev relativt lika är att båda 
företagen är offentligt styrda där de faktorer som vinstmarginal, omsättningsökning och 
lönsamheten inte är av stor betydelse. Istället fokuseras det mycket på att hålla sig inom 
budget, hålla nere kostnadsnivån, kvaliteten på produkterna/tjänsterna samt att personalen ska 
trivas och ha möjlighet att utvecklas. 
 
Effektivitetsindex för de båda företagen blev följande; 
 

 

Tabell 1 – Effektivitetsindex Miljöteknik 

Miljötekniks effektivitetsindex       
          
Faktor Lyckats Betydelse INDEX   
Kundnöjdhet 5 3 0,35   
Marknadsandel 6 4 0,56   
Relationer med samhället 6 4 0,56   
Kvalitet 6 5 0,70   
Personaltrivsel 6 5 0,70   
Personalutveckling 4 4 0,37   
Utveckling av tjänster/produkter 5 3 0,35   
Vinstmarginal 4 1 0,09   
Omsättningsökning 4 1 0,09   
Kostnadsnivå 6 5 0,70   
Lönsamhet 4 3 0,28   
Hålla budget 7 5 0,81   
    43 5,56   
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Tabell 2 – Effektivitetsindex BUF 

BUF:s effektivitetsindex         
          
Faktor Lyckats Betydelse INDEX   
Kundnöjdhet 5 5 0,56   
Marknadsandel 3 4 0,27   
Relationer med samhället 6 5 0,67   
Kvalitet 5 5 0,56   
Personaltrivsel 5 4 0,44   
Personalutveckling 5 4 0,44   
Utveckling av 
tjänster/produkter 4 4 0,36   
Vinstmarginal 5 1 0,11   
Omsättningsökning 2 2 0,09   
Kostnadsnivå 5 5 0,56   
Lönsamhet 4 1 0,09   
Hålla budget 7 5 0,78   
    45 4,91   
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SLUTSATS 
 
Syftet med uppsatsen var att studera om ekonomisk informationsspridning har inverkan på de 
anställdas motivation och på så vis har någon betydelse för företagens effektivitet. Detta 
avsnitt kommer att redogöra för resultatet av vår studie. 
 
Vi började vår studie med utgångspunkt i att ekonomisk information leder till delaktighet 
vilket gör de anställda motiverade och på så vis kan företagets effektivitet öka. Teorin säger 
även att de anställda måste förstå informationen för att den ska bidra med någon effekt, såsom 
önskat beteende. Det kunskapsbidrag vi vill ge genom vår studie är att få klarhet i eller i alla 
fall en inblick i om ekonomisk informationsspridning har inverkan på företagets effektivitet. 
Det vill säga om de anställda blir motiverade att göra ett bättre arbete om de får ekonomisk 
information. 
 

DEN EKONOMISKA INFORMATIONENS INVERKAN PÅ DE 
ANSTÄLLDAS MOTIVATION 
 
För att klargöra om de anställda genom ekonomisk information blir motiverade till att göra 
sitt yttersta på arbetsplatsen måste bland annat uppfattningen om och förståelsen för 
informationen identifieras. Detta för att urskilja attityder och synen på informationen vilket vi 
tror har inverkan på hur motivationen påverkas. 
 
Faktorer som utformningen av informationen, begreppsanvändning, kommunikationskanaler, 
tidigare erfarenheter och individuella motiv har stor påverkan på hur informationen uppfattas. 
Även informationsfilter har stor betydelse för hur informationen i slutändan tolkas, ju fler 
politiska filter informationen ska gå igenom ju fler gånger ska informationen avkodas och 
kodas. Det medför att en hel del information försvinner på vägen och att missförstånd lätt kan 
uppstå. Eftersom båda organisationerna använder sig främst av muntliga kanaler vid spridning 
av ekonomisk information förvrids den lätt och information kan försvinna. Den information 
som Ekonomichefen och VD:n sänder kommer inte alltid hela vägen fram.  
 

De anställdas syn på den ekonomiska informationen 
Om ekonomiska begrepp och sambandet mellan enskilda ekonomiska tal och den operativa 
verksamheten i form av icke-ekonomisk information sammankopplas kan det öka förståelsen 
för informationen och därmed öka intresset för informationen.107 Faktorer som påverkar 
individens uppfattning om informationen är erfarenheter, ansvarsområde inom företaget, 
referensram, men även hur informationen uttrycks. Dessutom är det viktigt att informationen 
är av betydelse för mottagarens arbete, annars kan informationen uppfattas irrelevant och 
ointressant. De individuella motiven har stor inverkan på vilken och hur mycket information 
som den anställde är mottaglig för. Desto mer ekonomiskt ansvar den anställde besitter ju mer 
ekonomisk information önskas. Den anställde vill uppfylla sitt ansvar och därmed behövs mer 
information för att göra ett så bra arbete som möjligt. Ekonomisk information kan verka 

107 Orup & Johansson, (1987) 
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ointressant för den som varken berörs av eller kan påverka den. Det gäller för cheferna att 
koppla den ekonomiska informationen till det dagliga arbetet, alltså visa på samband, annars 
kan den verka ointressant och betydelselös och därmed ignoreras. Både BUF och Miljöteknik 
har en tveksam inställning till ekonomisk information, vilket kan vara en orsak till att även 
personalens inställning är tveksam. Chefer kan ha både positiv och negativ inverkan på de 
anställda. Det kan vara svårt för de anställda att ha en positiv inställning om chefen har en 
negativ och tvärtom kan en positiv chef ha en positiv inverkan.  
 
Kommunikationen är en av de avgörande faktorerna som påverkar värdet i informationen. 
Den ekonomiska informationen som kommuniceras ut är oftast budgetar och 
årsredovisningar. Vi anser att det även är viktigt att redovisa utfall av budget. Det verkar som 
om det inte ligger i alla anställdas men de som ansvarar för kostnaderna var angelägna att få 
reda på resultatet. 
 

Blir de anställda motiverade av ekonomisk information? 
Studien visar att tillgång till ekonomisk information gör att de anställda känner sig delaktiga 
men att det inte alls behöver betyda att motivationen ökar. Vi tror att de anställda behöver 
associera ekonomisk information som något positivt för att bli påverkade så pass att 
prestationerna eventuellt kan öka. Det upplever vi inte att de gör. Vi vet heller inte om de 
anställda ens kan bli motiverade av ekonomisk information. Den ekonomiska informationen 
upplevs många gånger av de anställda som något som ”bara finns där”. Den finns för att den 
ska finnas men den kan inte användas till något, det är bara siffror. Både BUF och 
Miljöteknik är budgetstyrda verksamheter och kan inte påverka sina intäkter men kan däremot 
påverka sina kostnader. Dock verkar kostnad, från personalens perspektiv, ha en negativ klang 
i offentliga verksamheter. Vi ser den ekonomiska informationen som en yttre påverkan och 
därmed en hygienfaktor. Hygienfaktorerna måste finnas i företagen för att de anställda ska 
känna sig tillfreds på arbetsplatsen, men däremot leder de inte till höjd prestation genom 
motivation. 
 
Vi har i vår studie sett tendenser till bristande intresse av den ekonomiska informationen från 
de anställdas sida. Vad det kan bero på är nog individuellt men vi tror att det kan bero på 
svårigheter att förstå informationen och hur den har inverkan på arbetsplatsen. Informationen 
värderas lågt och därför är även uppmärksamheten låg. Det kan även bero på att vissa helt 
enkelt inte har något intresse för företagets ekonomiska situation. Behöver de anställda 
ekonomisk information? Informationen behövs för att de anställda ska känna sig delaktiga och 
på så vis se sig själva som en del av verksamheten men för mycket information som inte 
förstås är överflödig.  
 
Eftersom vi inte kunde se att ekonomisk information kan leda till att motivationen bland de 
anställda ökar kan vi inte heller se hur detta kan ha påverkan på effektiviteten. Vår studie 
behandlar sambandet mellan ekonomisk information – motivation – effektivitet anser vi att vi 
inte kan redogöra för vad skillnaderna i effektivitetsindex beror på, vi kan endast spekulera. 
Vi tror att skillnaden i effektivitet kan bero att Miljöteknik är ett kommunalt ägt bolag och att 
BUF är en kommunal förvaltning och därför styrs på olika sätt. Miljötekniks styrning är mer 
lik ett privat företags och BUF är ett typiskt offentligt styrt företag. 
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Problem med bristande intresse för ekonomisk information 
Om det brister i intresset för den ekonomiska informationen, varför finns det inga åtgärder för 
att öka intresset? Vi upplevde i vår studie att det genomgående saknades intresse för 
ekonomisk information bland de anställda. Vi upplever att detta är ett problem då 
ekonomistyrning handlar om att påverka de anställda till ett önskat beteende. Att sprida 
information kan vara ett sätt att påverka de anställda och om den då inte når fram anser vi att 
den heller inte kan påverka. Därför är det chefernas uppgift att öka intresset för den 
ekonomiska informationen så att den sedan gör nytta genom påverkan. De anställda måste 
förstå vad de ska göra med informationen och varför den är viktig för dem. Vi anser att 
cheferna inte kan lägga ansvaret för att skapa intresse för informationen på de anställda utan 
de måste själva ta tag i och bidra till positiv attityd. 
 

KVALITETEN I VÅR STUDIE 
Studiens kvalitet kan bedömas i dess relevans och trovärdighet. Målet med vår studie är att 
tillföra kunskapsbidrag. Mycket forskning har gjorts inom området men som vi har behandlat 
ett steg längre genom att specificera oss på offentlig sektor. Vi har i vår studie tagit hänsyn till 
flera variabler som kan ha inverkan på vårt resultat. Utan variabler som kommunikation, 
kognition och motivation hade vår studie varit utan resultat. Den teoretiska referensram som 
vi har utgått från har haft en avgörande betydelse för analysen av empirin.  För att öka 
validiteten i studien när ett orsakssamband utreds och förklaras behövs ett flertal variabler.108 
Genom att använda olika teorier på samma uppsättning data kan vi grundligare studera våra 
objekt. 
 
Vår studie rymmer en del svagheter. I efterhand inser vi att vi hade behövt intervjua även en 
avdelningschef på Miljöteknik och en rektor på BUF för att få mer insikt i värderingen av 
informationen och hur informations- spridningen verkligen fungerar i organisationerna. Det 
framkom även i intervjun med ekonomichefen i BUF att det finns en informationsansvarig i 
förvaltningen. På grund av tidsbrist hade vi inget tillfälle att intervjua denne och det ser vi 
som en svaghet i vår studie. Vi hade även velat intervjua fler anställda för att få ett vidare 
perspektiv. Intervjuer speglar respondenternas individuella åsikter och kan skilja sig åt 
beroende kön, ålder, längden på anställningen, avdelning/rektorsområde, personliga 
erfarenheter etc.  
 
Ett mål med vår studie är objektivitet, dvs. det har ingen betydelse vem som genomför den, 
resultatet blir ändå detsamma. Det kan dock noteras att om studien skulle upprepas med 
samma objekt och samma tillvägagångssätt så är det möjligt att den får ett annat resultat. Med 
andra ord kan denna objektivitet även beskrivas som reliabilitet.109 Syftet med reliabiliteten är 
att studien ska bli så ”korrekt” som möjligt och för att minimera fel är det viktigt att 
dokumentationen är utförlig.110 Vi har gjort en utförlig redovisning av arbetets gång under 
metodavsnittet.  
 
 

108 Yin, (2007) 
109 Yin, (2007) 
110 Ibid. 
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FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
 
Som vi tidigare nämnt var en svaghet i vår studie att vi borde ha haft fler respondenter, både 
chefer och anställda, för att få ett vidare perspektiv. Det hade varit intressant att få en inblick i 
avdelningscheferna och rektorernas syn på ekonomisk information och dess inverkan på 
verksamheten.   
 
I likhet med Lundahl och Sandberg har vi kommit fram till att ekonomisk information i sig 
inte leder till motivation men däremot kan leda till ökad effektivitet. Faktorer som 
kommunikation och kognition har inverkan på värdet av informationen. Vad kan då företag 
göra för att informationen ska värderas högre av de anställda? För att den ekonomiska 
informationen ska leda till ökad effektivitet så måste den kunna kopplas till verksamheten på 
ett sätt som alla individer förstår. Kan individanpassad information leda till en ökad 
effektivitet hos företag? 
 
Vi har i vår studie konstaterat att ekonomisk information inte är en bidragande faktor till 
motivation. Vad kan då en arbetsgivare göra för att motivera sina anställda? Kan motivation 
leda till att de anställdas prestation ökar och på så vis även företagens effektivitet? Kan den 
ekonomiska informationen vara motivationshöjande om den utformas som en slags feedback 
till de anställda? 
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BILAGA 1 – INTERVJUFORMULÄR 
 
 
Företag: 
 
 
Respondentens namn: 
 
 
Ansvarsområde/Uppgifter: 
 
 
 
Tid i Företaget: 
 
 
 
 
Effektiviteten 
 
Hur viktiga är följande faktorer för att företaget ska vara framgångsrikt i branschen? 
1 = Saknar betydelse 3 = Har betydelse 5 = Väsentlig betydelse 
 
Kundnöjdhet  1 2 3 4 5 
Marknadsandel 1 2 3 4 5 
PR-   1 2 3 4 5 
Relationer med samhället  
Kvalitet  1 2 3 4 5 
Personal trivsel 1 2 3 4 5 
Personalutveckling 1 2 3 4 5 
Utveckling av 1 2 3  4 5 
produkter/tjänster 
Vinstmarginal 1 2 3 4 5 
Omsättningsökning  1 2 3 4 5 
Kostnadsnivå 1 2 3 4 5 
Lönsamhet  1 2 3 4 5 
Att hålla Budget 1 2 3 4 5 
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Hur pass väl når ni upp till faktorerna? 
1 = Inte alls  3 = Godkänt/relativt bra 5 = Vi kan inte vara nöjdare 
 
Kundnöjdhet     
1 2 3 4 5 6 7 
Marknadsandel 
1 2 3 4 5 6                   7 
PR-    
Relationer med samhället 
1 2 3 4 5 6 7 
Kvalitet   
1 2 3 4 5 6 7 
Personal trivsel 
1 2 3 4 5 6 7 
Personalutveckling  
1 2 3 4 5 6 7 
Utveckling av  
produkter/tjänster 
1 2 3 4 5 6 7 
Vinstmarginal  
1 2 3 4 5 6 7 
Omsättningsökning   
1 2 3 4 5 6 7 
Kostnadsnivå  
1 2 3 4 5 6 7 
Lönsamhet   
1 2 3 4 5 6 7 
Att hålla Budget  
1 2 3 4 5 6 7 
 
Diskussion om verksamheten (styrning, ambitioner mm) 
 
Kommunikation 
 

• Vad för typ av information? (ekonomisk information som rapporter etc...) 
Vem har utformat rapporterna (innehåll & layout)? Standardrapporter eller vid 
behov? 

 
 
 
• Varför just den informationen? Hur ofta? Vem bestämmer vilken information som ska 

ut till de anställda? 
 
 
 
 

• Finns det information som borde gå ut men inte gör det? Vilken? Varför?  
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• Finns det information som går ut som inte behöver gå ut? (onödig info) Vilken? 

Varför?  
 
 
 

• Tror du att alla förstår rapporterna? 
 
 
 
 

• Hur får ni ut informationen? (kommunikationskanaler) t ex mail, anslagstavla, 
intranät, muntliga möten… 

 
 
 

• Varför just detta sätt att sprida information?  
 
 
 
 

• Kan ni göra på något annat sätt? Om ja, varför gör ni inte på det sättet? 
 
 
 

• Hur pass väl når informationen fram? (på en skala från 1-10) 
 
 
 

• Vad vill ni få ut av informationsspridning? (t ex beteende, medvetenhet…) 
 
 
 
 
• Uppnår ni det? (på en skala från 1 -10) 

 
 
 

• Vart kan de anställda vända sig om de inte förstår informationen? 
 
 
 
• Får ni feedback (frågor, klagomål, kommentarer) på informationen som går ut? 
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• Vad betyder kommunikationen i er organisation? Hur viktig är den?  

50 



                   CAMILLA MOBERG  KANDIDATUPPSATS  
  IDA TUOMISTO GUSTAVSSON 2008-06-13 
 
 
 
                  

BILAGA 2 – INTERVJUFORMULÄR ANSTÄLLDA 
 
 
Tjänstetitel: 
 
Ålder: 
 
Antal år inom företaget/förvaltningen: 
 
 
 
Vad ser du som ekonomisk information? (reda ut begreppet ekonomisk information) 
 
 
Vilken typ av ekonomisk information tar du del av? 
 
 
Hur stort är intresset för den ekonomiska informationen du får?(har du användning för 
den?) 
 
Känner du att du får tillräckligt med ekonomisk information? 
 
Vill du ha mer ekonomisk information? (I så fall vad, i vilken form?) 
 
Förstår du allt i rapporterna? Finns det begrepp som är svåra att förstå? (även 
samband) 
 
Har du fått hjälp att tolka rapporter? Hjälpt någon annan att tolka en rapport? Vem 
kan du fråga om hjälp…? 
 
Diskuterar ni den ekonomiska informationen på arbetsplatsen? (vad sägs?) 
 
Hur sprids den ekonomiska informationen? 
T ex intranät, rapporter (utformning?), personalmöten, e-post, nyhetsbrev, kollegor, 
anslagstavlor etc… 
 
Är du nöjd med att få informationen på detta sätt? (ska någon kanal användas mer eller 
mindre?) 
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Hur väl stämmer följande påståenden? 
1 = stämmer inte alls, 4 = stämmer, 7 = stämmer mycket bra 
 
Den ekonomiska informationen som jag tillhandahålls med gör… 
 
… att jag känner mig trygg på min arbetsplats! 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
… mig medveten om företagets/förvaltningens verksamhet! 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
… att jag känner ett öppnare klimat på min arbetsplats! 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
… är en bidragande faktor till att jag trivs på min arbetsplats! 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
På en skala från 1 till 7, hur stor betydelse har rapporterna för att du ska göra ett 
effektivt arbete? 1 = saknar betydelse, 4 = har betydelse, 7 = har en avgörande betydelse 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
På en skala från 1 till 7, hur viktigt är det att du känner dig välinformerad för att du ska 
bli motiverad att göra ditt bästa på arbetsplatsen?  
1 =inte alls viktigt, 4 = viktigt, 7 = mycket viktigt 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Vad upplever du att företaget/förvaltningen har för motiverande åtgärder? (räcker 
det?, finns det andra önskemål?) 
 
 
Finns det något som företaget/förvaltningen kan göra för att öka din motivation? 
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Vilka är för dig de viktigaste motivationsfaktorerna för att du ska lägga ner din själ i 
arbetet? (1-7) 
Varierande arbetsuppgifter 
Att få beröm  
Att bli behandlad med respekt 
Att vara välinformerad 
Möjlighet till personlig utveckling på arbetsplatsen 
Möjlighet att avancera 
Att känna att chefen ser dig 
Inspirerande chefer 
Att ha tillgång till att arbeta med den senaste utrustningen 
Självständighet i arbetet 
Lönen 
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BILAGA 3 – KRITERIER 
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