
Varmt välkommen till AES Forskardag 2022 

13.00 – 14.30 
• Introduktion Eva Wittbom och Fredrik Svärdsten

• Ingen reklam tack – om myndigheternas 
kommunikation Charlotta Eriksson

• Att leda komplexa uppdrag Susanna Alexius

14.30 – 15.00 Paus – på plats och virtuellt

15.00 – 16.30 
• Internrevision i statliga myndigheter Gunilla Eklöv Alander

• Digitalisering och datadriven analys i myndigheters styrning
Andreas Sundström och Fredrik Svärdsten

• Styrningens konsekvenser för värdeskapande Linda Höglund

16.30 Mingel – på plats och virtuellt

Frågor till talarna ställs i Menti.com – ladda hem och anslut med kod 1387 1962



Akademin för ekonomistyrning 
i staten, AES
En mötesplats för forskning, studier och dialog om styrning i 
offentlig sektor 

Forskare och praktiker verkar tillsammans för att initiera, skapa 
och förmedla kunskap om verksamhetsstyrning



AES medlemmar



Frågor och kommentarer

● Ställ frågor till talarna i Menti.com kod 1387 1962

● Tekniska frågor om webbinariet besvaras i chatten



-

Ingen reklam tack – en ESO-rapport
om myndigheternas kommunikation

2021-01-13
Charlotta Eriksson, projektledare 

Finansdepartementet



-

Våra frågor

• Hur mycket informerar och kommunicerar myndigheter?  
• Vad gör myndigheter när de informerar och kommunicerar? 
• Behöver något förändras för att få ut största möjliga nytta av de 

statliga medlen och myndigheterna?



-

Kommunikationsuppdraget

• Alla myndigheter har ett grunduppdrag
• Gränsen för verksamheten ges av lagar och regler och den statliga 

värdegrunden
• Nästan hälften av myndigheterna (47 %) har en specifik uppgift att 

kommunicera



-

Utvecklingen antalet anställda inom kommunikation, perioden 
2006-2019

Källa: Arbetsgivarverket



-

Omfattningen 

• Antalet anställda inom kommunikationsverksamhet har ökat   46 
procent perioden 2006 till 2019, jämfört med 11 procent alla andra 
anställda sammantaget

• Stora myndigheter har en lägre andel anställda inom 
kommunikation jämfört med små myndigheter



-

Information om kostnader och effekter

• Myndigheternas totala kostnader saknas 
• Generellt saknas kostnader för enskilda myndigheters 

kommunikationsverksamhet (endast i ca 20 procent av 
årsredovisningarna) 

• Myndigheter redovisar insatser och utfallsmått, men inte effekter



-

Tre fallstudier

• Kommunikation tillskrivs en allt viktigare roll 
• Kommunikatörer har flera olika uppgifter, ingen enhetlig 

yrkesroll
• Syfte: informera, skapa varumärke, öka förtroende, bilda 

opinion
• Sociala medier viktig kanal
• Svårt att mäta effekter



-

Varför kommunikation?

• Ökat behov?
• Kommunikation tillhör identiteten som modern 

myndighet
• Anses bidra till gott anseende och ökat 

förtroende
• Både stöd- och kärnverksamhet



-

Rekommendationer 

• Myndigheternas insatser, dess innehåll, omfattning och uttryck 
behöver diskuteras

• Tydliggör förväntningarna och se över myndigheternas 
kommunikationsuppdrag



-

Rekommendationer 

• Ta initiativ för att synliggöra kostnaderna
• Bygg upp kunskap och utvärdera insatser
• Ta tillvara stordriftsfördelar – vad kan göras gemensamt?



-

Tack!
Frågor och kommentarer? 

charlotta.a.eriksson@regeringskansliet.se



Att leda komplexa 
uppdrag
Susanna Alexius, docent i företagsekonomi, 
forskare på Score

AES Forskardag 2022



Score                                          30 år 2022 

Score - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

Mångdisciplinärt organisationsforskarcentrum 

vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm (www.score.su.se)



Björn Eriksson (Region Stockholm) gästar Offentliga sektorns Managementprogram, augusti 2020



DRÖMMAR OM DET GODA SAMHÄLLET
Ideella och offentliga organisationer har 
breda och komplexa uppdrag, d v s uppdrag 
som är mångfacetterade och inte sällan 
konflikterande – man vill och förväntas 
göra och åstadkomma många olika saker 
samtidigt – ofta på olika arenor och för 
olika målgrupper. Givet begränsade 
resurser, beroenden och dynamik.



Den värdefulla förvaltningens 
många ambitioner och perspektiv

Göran Sundström, Stockholms universitet



Längtan och undran…

● Finns det en röd tråd, ett perfekt system, modell eller lösning

som en gång för alla kan hjälpa oss skapa överblick och kontroll?

● Alla pratar om ”walk the talk”. Är det bara vi som inte verkar få till 

allt här och nu?

● Är det ens rimligt och önskvärt att alla ambitioner ska genomsyra

alla delar av verksamheten, i samma utsträckning?



Normativa förväntningar styr oss 
(ideal/borden)

Praktisk erfarenhet, empiriska 
observationer styr oss (så här är det, 
så här brukar det gå)

Men i vilken grad styr de oss och hur 
reagerar vi när de går isär?





Komplexitet är inte ett problem 
som ska lösas 

Det är en förutsättning att hedra, med omdöme.





Det förföriska idealet: ”Sådär ja!”



Förväntningar på ledare att kunna styra

Idealbilden av chefer och 
ledare som någon med

TYDLIG IDENTITET och 
AGENDA

MÖJLIGHET ATT FATTA 
RATIONELLA BESLUT

STOR HANDLINGSKRAFT 
ATT GENOMFÖRA 
BESLUTEN



Praktikens Sisyfosupplevelse: 
”Nämen igen, vad nu då?”



”Hjälp, vi har 315 prioriterade områden!”



”Vi har en plan för hur vi kan förbättra det här”

intentionalitet Tron på att vi människor kan styra framtiden...
modernitet mot ständiga framsteg…
rationalitet genom att sätta preferenser, beakta alla 

tänkbara handlingsalternativ och planlägga önskat 
framtida resultat



Hos en doer kan verktygslådan 
ofta vara full av hammare



Vad 
väger 
tyngst

Värdet av 
operativ 
styrkraft

Politiskt 
signalvärde

Förtroendevalda: LÅÅÅÅNG 
ÖNSKELISTA!

Tjänstepersoner: Vi vill få något klart! 
Det ska helst bli bra också! Vi hinner 
inte få till allt detta här och nu!

Ofta riskabelt att prioritera bort 
öppet. En balansakt mellan 
legitimitet och effektivitet

Effektivitet och legitimitet



Vanligt förekommande pragmatiska 
förhållningssätt till komplexitet (kap 6)

● Sekventiell prioritering (visa upp några gobitar ni har på gång men håll kommande 

prioritering öppen)

● Särkoppling (skilj legitim generell fasad från effektiv lokal verksamhet)

● Organisatoriskt hyckleri (ge något till alla - skilj prat, beslut och handling)

● Ansvarsförskjutning (t ex smickra någon annan att ta en surdeg)



Exempel: Att hålla hoppet uppe genom 
”organiserat hyckleri”

● Uppmärksamhet
● Prat (t ex beröm eller löften)
● Beslut (t ex om handling före 2030)

● Handling (t ex resurser eller sanktioner)



”In proper organization we trust”

● Generella strukturer, system och 
managementprocesser skapar tillit på distans

● Men: ”One size, does not really fit anyone”

Alexius & Vähämäki (2020), (2021)



Att lita till sin erfarenhet

”Hjälp, vi har 315 prioriterade punkter!”

1. ”Det går inte, de måste tillbaka till förhandlingsbordet!”
2. ”Lysande, då kan vi göra vad vi vill!



Detaljeringsparadoxen

Ju fler mål och ju mer detaljerade mål,

desto ……………… styrning   

starkare eller svagare?

Ju fler mål och ju mer detaljerade, desto svagare styrning!



Har någon sett regionen? 



Att ordna det sociala liknar inte ett 
legobygge. Det är mer som att bygga ett 
sandslott, på’t igen!

Vill vi att den sociala ordningen ska bestå måste vi ständigt underhålla den.



Undran: En oförmåga att hedra det vi 
betraktar som ofullständigt?



Att odla sitt omdöme och sin stolthet

”Det här uppdraget är för viktigt. Det kan inte 
lämnas till vem som helst!”



Tack! 
Frågor och kommentarer? 

susanna.alexius@score.su.se



Nu är det paus! 
Mingla via Zoom-länken som finns att klicka på i chatten

Klockan 15.00 ses vi igen för forskarpresentationer: 
• Internrevision i statliga myndigheter Gunilla Eklöv Alander

• Digitalisering och datadriven analys i myndigheters styrning
Andreas Sundström och Fredrik Svärdsten

• Styrningens konsekvenser för värdeskapande Linda Höglund

16.30 Avslutning och mingel



Internrevision i statliga 
myndigheter

Gunilla Eklöv Alander, ekon.dr

AES Forskardag 2022



Internrevisorer med roller som är svåra 
att förena
-revision eller konsultarbete?

Källa: IIA Position Paper: The three lines of defense in effective risk management and control (2013)

Krav på internrevisorer: 
1) Genom revision ge säkerhet till styrelsen, och
2) Skapa mervärde till ledningen: konsultarbete som gränsar till både 

första och andra linjens ansvarsområden



Vårt syfte

● Vi studerar hur interna revisorer utformar (frame) sin roll och 
funktion för att förstå de processer och mönster (schema) de 
använder för att hantera de situationsspecifika realiteter de möter 
(Goffman, 1986).



Studier med särskilt stor relevans för vårt 
syfte

● Roussy and Brivot (2016): fyra ramar för 
internrevisionskvalitet för olika grupper: 
- chef (IA), 
- éminence grise (styrelsen), 
- professionell yrkesutövare (IIA), 
- watchdog (EA). 

● Van Peursem (2005) och Roussy (2013): 
hur internrevisorer hanterar konflikter. 

● Till skillnad från dem är vårt fokus helt 
på internrevisorer och hur de hanterar 
sin roll och funktion för att förstå hur 
de skapar dessa för att kunna hantera 
olika situationer.

● Deras fokus: hur internrevisorer agerar
Vårt fokus: att studera hur de 
konstruerar och konceptualiserar sin 
praktik. 



Analytiskt ramverk: 
Callon (1998) framing and overflow

● Överflöde (overflow) är regel, eftersom den gränssättning 
(bracketing) som inramningen (framing) producerar alltid är 
bristfällig och föremål för överflöden från inramningens utsida

– Inramning är en bräcklig produkt som skapas genom 

betydande investeringar, och är föremål för framtida överflöden

– Det är dessa överflöden som gör inramningen produktiv



Metod

● Population: ca 71 internrevisionsmyndigheter, urval, 29 intervjuer
– 41 styrelsemyndigheter, vårt urval: 21
– 28 enrådsmyndigheter, vårt urval: 6
– Revisionsutskott inget krav, vårt urval: 11
– Ensampraktiserande internrevisionschefer är vanligt, vårt urval: 11

● Semi-strukturerade intervjuer varav 27 med internrevisionschefer och 2 
med IIA Sweden

● 24 intervjuer utförda på Zoom, Teams, Skype, och 5 telefonintervjuer 
● Analys och kodning i NVivo, rad för rad i transkriberingarna: 

– Initial kodning (långa deskriptiva koder)
– Fokuserad kodning för att skapa synteser och kategorier
– Teoretisk kodning för att relatera dessa kategorier till litteraturen

● Antal koder: ca 573 (många med flera olika intervjuer i samma kod)



Analys och resultat

● Utmaningar med internrevisorsrollens praktik: 

– Brist på kunskap och förväntningsgap hos myndigheterna 

• Försök till missbruk av internrevisorns roll och uppgift

● Utformning av rollen som svar/skydd: 

– Internrevisorer framställer rollen som en värdefull bestyrkandegivare

• Konstruerar rollen som givare av säkerhet, och att denna roll är värdefull



Studiens (preliminära) resultat:
- en nyanserad bild av internrevisionsrollens 
tvetydighet: 
● Visar hur rollen är utsatt för ständiga utmaningar (overflows) av två typer:

– Kunskapsbrister och förväntningsgap om internrevisorsrollen 
– Maktmissbruk och hot mot internrevisorsrollen

● Visar hur internrevisionschefer omformar sin roll som ett svar på dessa utmaningar, 
genom två reflexiva strategier:

– Kärnförstärkning
• Omformning (reframing) baserad på förstärkning av revisionskärnan
• Två uttryck rollen kan ta:

– Internrevisorn som budbärare och kanalskapare (instrumentell roll)
– Omnibenevolens – att alltid vara hjälpsam 

– Kärnvärdering 
• Handlar om att demonstrera rollens värde och egenskaper 
• Tar två uttryck: 

– Introvert utförande (passivitet) eller 
– Extrovert utförande (aktivitet)



Slutsatser (preliminära)

● Studien indikerar hur internrevisorer kämpar för att försvara eller 
upprätthålla sin roll som bestyrkandeaktör. 

● Studien visar att internrevisorer formar sin roll till att främst 
innebära utförande av revision, och utformar uttryckssätt för hur 
detta är värdefullt för organisationen. 

● Studien indikerar de strategier internrevisorer använder för att 
utforma rollen både som att ge säkerhet och att vara värdefull i 
denna funktion. 



Tack! 
Frågor och kommentarer? 

gunilla.eklov.alander@sbs.su.se



Hur påverkas styrning och ledning 
av digitalisering och AI-utveckling?

Andreas Sundström, fil.dr

Fredrik Svärdsten, fil.dr

AES Forskardag 2022



Projektets utgångspunkter 

● Artificiell intelligens (AI) utmanar traditionell syn på kontroll och 

styrning i organisationer.  

● Datadriven analys och maskininlärning kan (i teorin) identifiera nya 

orsakssamband och möjliga strategiska utgångspunkter. 

● Automatiserad informationshantering kan (i teorin) ersätta manuella 

beslutsprocesser, arbetsplanering och uppföljning.



Projektets utgångspunkter 

● Introduktionen av AI innebär ett skifte i kunskapssyn inom 

ekonomistyrning.

● Traditionell ekonomistyrning är deduktiv, vilket innebär att man 

försöker förverkliga och ”testa” antaganden och ideal med hjälp av 

teknologi. 

● AI representerar däremot en induktiv kunskapssyn som börjar med 

datainsamling vilken sedan aggregeras till antaganden och beslut.  



Projektets utgångspunkter

● AI innebär många spännande möjligheter till utveckling av 

ekonomistyrning i organisationer. 

● Men innebär även en potentiell spänning mellan olika förhållningssätt 

till styrning och strategiarbete i organisationer (induktion kontra 

deduktion). 

● I projektet intresserar vi oss för interaktionen mellan dessa olika 

förhållningssätt.   



Projektets syfte och forskningsfrågor

● Projektets syfte – att generera kunskap om hur digitalisering och AI-

teknik i ledningssystem påverkar förutsättningarna för 

ekonomistyrning. 

● Exempel på frågor: 

• Hur påverkar/utmanar automatisering och maskininlärning 

verksamhetsstyrningens grundläggande principer för analys?

• Hur påverkar/utmanar maskininlärning och datadriven analys 

verksamhetsstyrningens grundläggande principer för kontroll?



Projektets genomförande

● En tvådelad fallstudie inom Trafikverket. 

● Genom två tematiska delstudier kommer projektet att belysa 

förändringar kopplat till analys respektive kontroll. 



Tack! 
Frågor och kommentarer? 

andreas.sundstrom@sbs.su.se

fredrik.svardsten@sbs.su.se



Styrningens konsekvenser för 
värdeskapande

Linda Höglund, docent i företagsekonomi
Mälardalens Universitet, EST, Redovisning och styrning

AES Forskardag 2022



Bakgrund

● Creating and developing value propositions in the public sector                                 
– The Case of the Swedish Public Employment Service

● Ett växande intresse att studera värdeskapande processer i offentlig sektor
– Public Value Management (PVM)
– Public Service Logic (PSL)



Hur kan vi skapa värde i offentlig sektor?

● Samproduktion (co-production)
– Den dominerande synen
– Baseras på idéer från tillverkningsindustrin med fokus på produktion
– Värde produceras i en linjär logik (input - > output)

● Samskapande (co-creation)
– Ett nytt sätt att tänka kring värde 
– Fokuserar på en offentlig organisations tjänster och relationen till dem som 

ska använda tjänsten med utgångs punkt i PSL (Public Service Logic)
– Värdesamskapande sker i interaktion - dynamiska processer



PSL bygger på idén om värdeerbjudande

● Den offentliga tjänsteorganisationens roll är att ge löften om värde i termer av 
värdeerbjudanden till de som använder tjänsten

● Löften om värde realiseras sedan när tjänsten används (value in use)
– Tjänsteorganisationen erbjuder mao.  endast värdeförslag till potentiella och nuvarande 

tjänsteanvändare att engagera sig i värdeskapande aktiviteter

● Vi vet idag lite om hur värdeerbjudanden skapas i praktiken



Metod

● Fallstudie 
– Arbetsförmedlingen

● Intervjuer
– 70 st på olika hierarkiska nivåer (åren 2018-2021)

● Dokument
– Den nya kund- och kanalstrategin (2015)
– Kund- och kanalförflyttning. En fördjupad uppföljning (2019)
– Strategi för kundarbetet - Digitalt först (2020)



Arbetsförmedlingens (AF) kundarbete

● Kundstretagin innefattar
– Att i första hand möta kunderna digitalt
– Sömlösa flöden där kunden äger sin egen process - från mitt ärende till kundens ärende

● AF värdeerbjudanden 
– Till arbetssökande (Smidig process för att snabbt komma igång, Råd och vägledning, Extra stöd som

rustar dig för ett jobb*, Jobb med anställningsstöd*)

– Till arbetsgivare (Få kontakt med arbetssökande och rekrytera, Anställa med anställningsstöd, 
Anställa personal som vi utbildat)



Värdeprocesser sett utifrån 3 sfärer

● Leverantörens sfär – värdefrämjande aktiviteter

– Tjänsteorganisationen främjar möjligheter till värdeskapande och/eller 
värdesamskapande aktiviteter

● Användarens sfär – värdeskapande aktiviteter
– Användaren skapar själv sitt värde – indirekt interaktion med tjänsteorganisationen

● Gemensam sfär – värdesamskapande aktiviteter
– Tjänsteorganisationen och tjänsteanvändaren skapar tillsammans värde i en direkt 

interaktion med tjänsteorganisationen



Resultat - Värdefrämjande

● Sömlös process i ärendehantering 

● Flertalet av de IT-system som behövs för att leverera en tjänst är inte på plats än 
och/eller fungerar inte som de ska

● Den nya strategin Digitalt först uppfyller inte tjänsteanvändarens behov



Resultat - Värdeskapande

● Tjänsteanvändaren ska i så stor utsträckning som möjligt hantera sina ärenden själva 
med hjälp av digitala verktyg

● Af-Direkt utmanar värdeskapande för flertalet tjänsteanvändare då det finns bristande 
kompetens att hantera digitala verktyg



Resultat - Värdesamskapande

● Färre möten mellan tjänstemän och tjänsteanvändaren

● Från obokade möten till bokade möten

● Den ständiga jakten – Var och vem är min handläggare!



Slutsats

● Saknar systemstöd och strukturer för flertalet värdefrämjande 
aktiviteter

● Antalet värdeskapande aktiviteter har ökat
● Antalet värdesamskapande aktiviteter har minskat



Tack! 
Frågor och kommentarer? 

linda.hoglund@mdh.se



Tack för att Du deltog 
i AES Forskardag 2022!

Mingla gärna tillsammans med andra som deltog via länk,
Zoom-länken finns i chatten! 

Kontakta gärna Eva Wittbom, AES föreståndare, med frågor och kommentarer! 
eva.wittbom@sbs.su.se


