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Sammanfattning 
 
Svenska kyrkan är en offentlig verksamhet som har ett lagkrav att upprätta en årlig 
budget som skall vara i balans. Intresset för studien väcktes när vi upptäckte hur lite 
forskning som fanns inom området. Det övergripande syftet med uppsatsen var att 
undersöka styrningen i Svenska Kyrkan. Mer precist innebar det att undersöka hur de 
anställda upplevde styrningen. Vi avsåg också att undersöka hur budgeten tas fram, 
vilket syfte den har och hur budgeten används inom Svenska Kyrkan. För att uppnå 
syftet med uppsatsen gjorde vi en fallstudie av Nederluleå församling, där vi valde att 
intervjua Ersson (kanslichef) och Sundling (fastighetstekniker) samt Malmberg 
(arbetsledare/präst) och Dawidson (kantor) vid Porsödistriktet. 
 
Resultatet av studien visar att ledningen inom församlingen bedriver en ramstyrning och 
delverksamheterna en målstyrning. Orsaken är att ledningen saknar kunskap om hur en 
målstyrning ska bedrivas och har därför fördelat ut ansvaret för målstyrningen till 
delverksamheterna. Ledningen har lyckats bättre med att påverka målstyrningen inom 
fastighetsverksamheten än i serviceverksamheten (distrikten). Förklaringen ligger i att 
fastighetsverksamhetens aktiviteter kan kopplas till en specifik insats, något som 
serviceverksamheten saknar. Detta har visat sig i serviceverksamheten att det finns en 
avsaknad av respons från ledningen av hur målstyrningen bedrivs, vilken inte finns 
inom fastighetsverksamheten. Resultatet kan tolkats till att ledningen bara lyckats med 
styrningen för att nå de ekonomiska målen (balanskravet) men inte mätningen av 
verksamhetens måluppfyllelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Abstract 
 
The Swedish Lutheran Church can be seen as a public organisation and is managed with 
a budget. The budget must be in balance according to law. We found it interesting to 
study if this is really and how it is done. We also noticed that studies within this area are 
few. The overall purpose of this paper was to study the management within the Swedish 
Lutheran Church. More precise, how the employees experience the management. The 
intention of this paper is also to study how the budget is created, what purpose it has 
and how the budget is used within the Swedish Lutheran Church. Our method of 
research was to do a case study of Nederluleå Congregation, where we chose to 
interview Ersson (chief of administration) and Sundling (property manager) as well as 
Malmberg (chief of personnel/ priest) and Dawidson (organist/music director) in the 
Porsö district. 
 
The results of the study show that the leaders of the congregation implement 
management through a framework and the departments work towards a target 
management. The reason for this can depend on the leaders lack knowledge of how 
target management should be operated therefore, the leaders have delegated 
responsibility to the departments and manage only via the frame budget. The leaders 
have had more success influencing targeted goals within the real estate department than 
in the service department. A possible explanation lies in the fact that the property 
department�s activities can be coupled to a specific initiative, something which the 
service department lacks. In the service department there is a lack of response from the 
leaders of target management, which wasn�t the case in the real estate department. The 
leaders have only succeeded in managing the balanced budget, but not to measure the 
goal congruence. 
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel börjar vi med att beskriva problemdiskussionen till uppsatsämnet som 
senare resulterar i formuleringen av själva syftet med uppsatsen. 
 
1.1 Problemdiskussion 
 
Ekonomistyrning handlar om att hushålla med begränsade resurser. Med hjälp av ett 
styrsystem kan en företagsledning styra verksamheten mot de mål som är uppsatta, detta 
kan görs genom att använda sig av budgetering. Budget som styrmedel syftar till att 
påverka verksamheten mot en tillfredställande ekonomisk utveckling (Samuelsson, 
1997). Budgeteringen enligt Källström (1990) syftar till att ansvarsmässigt precisera det 
ekonomiska åtagandet för verksamheten under det närmaste verksamhetsåret. Det 
omfattar vanligen ett år, men är ofta nerbruten till kvartal och månadsvis. Budgetmålen 
för perioden formuleras utifrån analysen av den nuvarande situationen. Det är viktigt att 
inom verksamheten planera sin framtid i ett ekonomiskt perspektiv. Genom att upprätta 
en budget får ledningen1 en bättre överblick över dess ekonomi under det närmaste året 
som både skapar en trygghet och en röd tråd att arbeta efter (Samuelsson, 1997). 
Ledningen kan inte fatta alla beslut själva, därför måste de överlåta befogenheter till de 
anställda som befinner sig lägre ner i organisationen. Budgeten är enligt Johansson & 
Stensby (1981) ett hjälpmedel för att underlätta delegering av arbetsuppgifter och 
samordna verksamheten mellan organisationens olika avdelningar samt att ge ledningen 
en kontroll över verksamheten. 
 
Den avgörande skillnaden mellan den privata och de offentliga verksamheterna2 enligt 
Wallander (1994) är att de privata har en direkt kontakt med marknaden genom att 
kunderna betalar direkt för produkterna eller tjänsterna. I de offentliga verksamheterna 
betalar kunderna genom skatter som tas ut via skattsedeln. Användandet av budgeten 
skiljer sig också mellan den offentliga och privata verksamheten. I den privata 
verksamheten har de valfrihet att välja om och hur budgetarbete skall upprättas. (Ibid). 
Inom den offentliga verksamheten finns ett krav på att budgetarbetet skall upprättas 
enligt de lagstadgade bestämmelser som finns (Kyrkoordningen, 1999). I den offentliga 
sektorn ingår de statliga förvaltningarna, kommunerna, landstingen samt Svenska 
Kyrkan. Dessa verksamheter är tvingade att upprätta en budget för det kommande 
verksamhetsåret. Budgeten skall utformas så att intäkterna motsvarar kostnaderna för att 
uppfylla det lagstadgade budgetkravet om att ekonomin skall vara i balans. (Ibid). 
 
Offentliga verksamheter är ofta starkt budgetkopplade där alla delar budgetstyrs 
(Samuelsson, 1997). Budgetarbetet i sådana verksamheter får ofta en betoning av 
resursfördelning. Budgetarbetet har här fått en roll att delegera ansvar, resultat och/eller 
resursanvändning till ansvariga med större detaljkunskaper om delverksamheten3. 
Upprättandet av budgeten är ett sätt för ledningen att föra ut deras idéer om 
målsättningar, (affärs-) idéer, strategier, framtidsbedömningar och verksamhetsplaner 
(Samuelsson, 1997). 
 

                                                
1 Med ledning avser vi både kyrkorådet och församlingsledningen. 
2 Med offentliga verksamhet avses verksamhet vars inriktning är av allmännyttigt intresse och icke 
vinstdrivande karaktär. Svenska Kyrkan kan ses som en sådan verksamhet. 
3 Med delverksamheten menar vi de olika delarna i ett distrikt som diakoni, musik och så vidare samt 
fastighets- och kyrkogårdsverksamhet.  
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De är enligt Johansson & Stensby (1981) fördelaktigt att de anställda på olika nivåer 
involveras i budgetarbetet, detta för att ge de anställda ökade möjligheter till 
medinflytande och ett större ansvar för verksamheten. Budgetens utformning kan på 
olika sätt påverka motivationen och beteendet hos personalen.  
 
Wallander (1994) anser att budgeten baseras på osäkra framtidsbedömningar. Han 
menar att budgetens realism och tillförlitlighet är helt beroende av hur realistiska de 
underliggande prognoserna är. Om prognoserna slår fel är risken stor att fel beslut fattas 
och budgetmålen blir då svåra att nå. Om målbudgeten är svår att nå kan det leda till 
kortsiktigt tänkande och åtgärder som kanske bara hjälper till att klara budgeten på kort 
sikt. Verksamhetsgrenarna som tilldelas en budget kanske bara utgår från den tilldelade 
budgeten och anpassar sitt arbete efter den. Wallander (1994) menar att detta kan leda 
till att arbetet blir ineffektivt, eftersom personalen ser till att budgeten är förbrukad vid 
årets slut. Anledningen är att ledningen inte ska upptäcka att delverksamheterna kan 
klara sig med en mindre budgetram. Budgetstyrningen kan också skapa ett beteende där 
varje enhet, endast ser till sitt självintresse men inte till organisationens övergripande 
mål. Detta skapar också en suboptimering mellan de olika enheterna där varje enhet 
försöker öka sin nytta på bekostnad av de andra enheterna (Wallander,1994). Kaplan & 
Johnsson (1987) menar att den interna styrningen via budget inte anpassas till de 
förändringar som sker i omvärlden. Under de senaste åren har det diskuterats om 
budgeten verkligen fyller rollen som styrmedel inom offentliga verksamheter då 
budgetutfallet inte har stämt överens med budgetprognoserna. Detta har skapat ökade 
avvikelser och därmed kan budgeten ses som överflödig och Wallander (1994) 
ifrågasätter även effektiviteten och nyttan av att budgetera. Trots detta använder sig de 
offentliga verksamheterna av budget, eftersom enheterna saknar en mätbar output och 
kan på så vis inte redovisa något eget resultat. Detta innebär att hela organisationen 
måste använda sig av något gemensamt system och då är budgeten ett lämpligt 
styrmedel (ibid). 
 
Under de senaste åren har den offentliga sektorn brottas med kraftigt ökande utgifter, 
och detta har fått till följd, att många verksamheter har privatiserats eller på annat sätt 
kommit utanför statens kontroll. Den 1 januari 2000 skildes Svenska Kyrkan från staten 
och blev ett självständigt rättsobjekt. Svenska Kyrkan kan nu ses som en ren offentlig 
verksamhet genom sin allmännyttiga och icke vinstdrivande verksamhet. Svenska 
Kyrkan har sedan mitten av 1970 talet haft en minskning av antalet medlemmar. Från 
slutet av 1990-talet har minskningen varit mer markant, detta kan till viss del ha sin 
förklaring i separationen mellan staten och kyrkan 1 januari 2000. En utredning som 
gjorts av Svenska Kyrkan (2003:2) visade att minskningen av medlemmar berodde på 
en rad faktorer. Den nyvunna insikten om avgiftens storlek kan ses som den avgörande 
faktorn till utträdet ur Svenska Kyrkan. Svenska Kyrkans verksamhet finansieras via 
kyrkoavgiften, som betalas av medlemmarna. Genom det stadigt fallande 
medlemsantalet har Svenska Kyrkan fått mindre pengar att röra sig med. Under 2003 
gjordes en granskning av Svenska Dagbladet, som visade på uteblivna medlemsavgifter 
på drygt 500 miljoner kronor mellan åren 1999 och 2002, som motsvarar 340 000 
inbetalningar under dessa år (Svenska Kyrkan har tapp.., 2003). Statistik från Svenska 
Kyrkan visar att utvecklingen de senaste två åren fortsatt i samma takt 
(www.svenskakyrkan.se). Detta kan betyda att budgeten inte uppfyller det lagstadgade 
budgetkravet om att ekonomin skall vara i balans i form av att intäkterna skall motsvara 
kostnaderna. 
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Utifrån ovanstående diskussion och det faktum att Svenska Kyrkan inte har varit 
föremål för studier i någon större omfattning, ser vi det som intressant att studera hur 
styrningen och budgeten används inom Svenska Kyrkan. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Ett övergripande syfte är att undersöka styrningen i Svenska Kyrkan. 
 
Mer precist innebär det att undersöka hur de anställda upplever styrningen. Vi avser 
också att undersöka hur budgeten tas fram, vilket syfte den har och hur budgeten 
används inom Svenska Kyrkan. Detta eftersom Svenska Kyrkan är tvungen att upprätta 
en budget enligt lag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~Metod~ 

  
 ~4~  

 
2 METOD 
 
I detta kapitel beskrivs och motiveras de val av metoder som används för att uppnå 
syftet med uppsatsen. Avsnittet behandlar forskningsansats, undersökningsansats, val av 
studieobjekt, datainsamlingsmetod, metodproblem samt analysmetod. 
 
 
2.1 Forskningsansats 
 
En metod är ett redskap och ett sätt att lösa problem för att komma fram till ny kunskap 
(Holme & Solvang, 1997). I litteraturen nämns olika synsätt som kan användas vid en 
forskningsstudie. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) utgår synsätten från olika perspektiv 
beroende på vad forskaren avser att studera. Ett av synsätten som nämns är 
aktörssynsättet, som vi valt att utgå ifrån i vår studie, då vi avser att studera hur de 
anställda på olika nivåer inom Svenska Kyrkan upplever styrningen som sker via 
budgeten. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) förklarar ett aktörssynsätt verkligheten genom 
verklighetsbilder som kan delas av en eller flera aktörer. Den kunskap som utvecklas 
vid aktörssynsättet blir individberoende, eftersom synsättet skildrar hur de enskilda 
aktörerna upplever, tolkar och agerar i en verklighet som aktörerna är med och skapar. 
 
Enligt Thuren (1991) finns det två olika sätt att dra slutsatser vid forskning, induktion 
och deduktion. En deduktiv metod innebär att från allmänna teorier analysera vad dessa 
säger om en specifik händelse i verkligheten (Ericsson & Wiedersheim 1999). I vår 
undersökning utgår vi ifrån teorin som finns inom området som sedan jämförs med 
resultatet i vår empiriska undersökning och därför har vi använt oss av det deduktiva 
synsättet.  
 
 
2.2 Undersökningsansats 
 
När en forskare ska genomföra en studie, finns det enligt Denscombe (2000) ett antal 
olika tillvägagångssätt. Ett av dessa är fallstudien som vi valt att använda i vår studie 
eftersom vårt syfte innebär att studera ett antal aktörer på olika nivåer inom Svenska 
Kyrkan. Vid en fallstudie studeras ett fåtal objekt i en mängd avseenden utifrån tre 
särdrag: betoningen på aktörsrollen, historiskt förlopp och en god förmåga att 
kommunicera med verkligheten (Eriksson & Wiedersheim 1999).  
 
 
2.2.1 Val av studieobjekt 
 
Intresset för studien av Svenska Kyrkan väcktes när vi upptäckte hur lite forskning som 
fanns om den ekonomiska styrningen inom Svenska Kyrkan samt att kyrkan nyligen 
genomgått en separation från staten. Vi började med att söka potentiella församlingar 
via Svenska Kyrkan egen hemsida www.svenskakyrkan.se. Nästa steg var att identifiera 
en lämplig församling som uppfyllde kriterier utifrån den referensram som satts upp. 
Kriteriet som satts upp var att fallstudieobjektet skulle vara en större församling som 
hade över 15000 medlemmar. Bakgrunden till detta var att vi ansåg att i en mindre 
församling var risken större att aktörerna både satt i ledningen och som ansvarig för 
församlingsverksamheterna och därmed har dubbla roller inom församlingen. Valet 
styrdes också av närheten till den valda församlingen samt de begränsade resurser i 
form av tid som vi hade till vårt förfogande. 
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Luleå domkyrkoförsamling var den första församlingen som vi kontaktade, men de 
kunde inte ställa upp. Vi valde då att kontakta Bengt Ersson som är kanslichef vid 
Nederluleå församling. Under samtalet med Ersson förklarades syftet med 
forskningsstudien och att han var en av de tilltänkta aktörerna. Han ställde sig positiv 
till att Nederluleå församling medverkar som fallstudieobjekt. Utifrån samtalet och den 
positiva responsen från Ersson valdes Nederluleå församling som fallstudieobjekt. 
 
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
 
 
2.3.1 Litteraturstudier 
 
Studien började med att samla in relevant data. Vår första sökning var i Luleås 
universitets lokala databas Lucia samt i den nationella databasen Libris, detta för att få 
en överblick över vilken litteratur som var relevanta inom det valda ämnesområdet. De 
sökord som vi använde oss av var styrning, budget samt Svenska Kyrkan. Vi 
kombinerade även dessa sökord med varandra för att täcka den litteratur som behövdes 
för uppsatsen. Vissa av böckerna fick beställas efter från andra bibliotek, eftersom dessa 
böcker inte fanns att tillgå vid universitetsbiblioteket. Nästa steg var att söka i 
artikeldatabaserna; Artikelsök, Ebsco, Emerald, Helecon, ScienceDirect. I sökningen 
använde vi sökorden: budget, management, Swedish Church samt kombinerade dessa 
för att begränsa urvalet för att hitta artiklar som berörde vårt ämnesområde.  
 
 
2.3.2 Intervjuer 
 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) kan data inhämtas på en rad olika sätt, ett av sätten är 
personliga intervjuer, som vi valde att ändvända oss av, eftersom studien utgår från ett 
aktörssynsätt, där vi avser att komma nära aktörerna. Detta för att få en ökad förståelse 
för hur aktörerna var för sig uppfattar och ser på den styrning som sker på olika nivåer 
via budgeten i Svenska Kyrkan. Enligt Yin (1994) finns det två fördelar med att 
intervjua aktörerna i en fallstudie. Intervjuerna är målinriktade, där forskaren försöker få 
svar på en viss typ av frågor, samt att det är en relativt enkel metod för aktörerna att 
sätta sig in i det område som forskaren är intresserad av. Med intervjuer är det också 
möjligt att ställa komplexa frågor till aktörerna. 
 
Intervjuer är en lämplig metod eftersom vi avser att studera hur de anställda inom 
Svenska Kyrkan upplever styrningen som sker via budgeten. Vi valde därför att 
intervjua Ersson, som är kanslichef och har en central roll inom Nederluleå församling. 
Innan intervjuerna upprättades två separata intervjuguider som kontrollerades av vår 
handledare för att frågorna skulle vara relevanta utifrån syftet med uppsatsen. Under 
intervjun med Ersson föreslog han tänkbara aktörer som fanns på de olika nivåerna 
inom församlingen som vi kunde intervjua. Vi valde att utforma två olika 
intervjuguider, en till Ersson (se bilaga A) och den andra för de övriga aktörerna (se 
bilaga B). Syftet var att ställa lämpliga frågor till aktörerna som befann sig på olika 
nivåer inom den valda församlingen. En av dessa var Hans Sundling som är 
fastighetstekniker vid församlingen. En personlig intervju med honom kunde 
genomföras redan samma dag. Två intervjuer genomfördes med Gertrud Malmberg, 
som är arbetsledare (präst) och Carolina Dawidson, som är ansvarig för 
kantorsverksamheten vid församlingen på Porsön i Luleå. Vi valde att inte skicka ut 
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intervjuguiden innan intervjuerna. Detta tyckte vi var lämpligt på grund av att vi inte 
ville att aktörerna skulle förbereda sina svar och för att lättare få en öppen och spontan 
diskussion kring intervjufrågorna. Samtliga intervjuer genomfördes på de intervjuades 
arbetsrum. Intervjuerna varade cirka 35-90 min per aktör. 
 
 
2.4 Metodproblem 
 
Det finns alltid risk för mätfel av olika slag oberoende av vilken metod som används. 
En nackdel kan vara att forskaren generaliserar i analysen när en kvalitativ 
undersökning gjorts. De grundläggande föreställningarna för aktörssynsättet innebär att 
reliabilitet inte är av vikt, beroende av att den inte går att mäta. Detta eftersom 
aktörernas åsikter och preferenser antas förändras med tiden (Arbnor & Bjerke, 1994). 
När undersökningen utgår från ett aktörssynsätt anser forskare att det inte finns några 
konkreta validitetskriterier, eftersom det är en socialt konstruerad verklighet som är 
interaktiv och möjligheten till validering blir liten. Valideringen kan ske genom en 
triangulering, där det sker en uppföljning av resultatet, där forskaren kontrollerar med 
aktörerna att de uppfattats på rätt sätt genom att sända ett utkast från intervjun till 
aktören. De har då möjlighet att kontrollera och påpeka eventuella feltolkningar som 
forskaren gjort. (Merriam, 1988). Aktörerna i vår studie gavs möjligheten att ta del av 
utkasten av intervjuerna för att öka valideringen i empirin. 
 
Eftersom vi inte valde att skicka intervjuguiden till aktörerna innan intervjuerna, kan det 
under intervjuerna ha uppstått situationer där aktörerna inte var förberedda på de frågor 
som vi ville ha svar på. Detta kan ha bidragit till att aktörernas svar blev statiska, men vi 
valde ändå att inte skicka ut intervjuguiden till aktörerna. Syftet var att aktörerna inte 
skulle kunna förbereda sina svar och därmed motverka en öppen och spontan diskussion 
kring intervjufrågorna. Ett problem som lätt kan uppstå vid personliga intervjuer är en 
intervjueffekt, som uppstår när forskaren styr intervjun på sätt som påverkar aktörens 
svar och resultatet av intervjun blir snedvriden. För att motverka detta skedde 
intervjuerna med samtliga aktörer i en avskild miljö, samt att vi under intervjuerna 
försökte inta en neutral ställning genom att låta aktörerna prata fritt kring 
intervjufrågorna. En faktor som också kan ha påverkat resultatet av undersökningen var 
att aktörerna som intervjuades föreslogs av Ersson, risken finns att han föreslog dessa 
utifrån ett bakomliggande syfte, men vi ansåg dock att detta inte var speciellt troligt. En 
ytterliggare faktor som påverkade vår forskningsstudie var att Luleå 
domkyrkoförsamling inte ställt upp som fallstudieobjekt. Om de hade ställt upp kan 
resultatet av vår studie ha blivit annorlunda. Detta var en faktor som vi inte hade någon 
möjlighet att påverka. 
 
 
2.5 Analys metod 
 
Vi började med att sammanställa aktörernas intervjuer för att sedan jämföra dessa med 
den teoretiska referensram som hade sats upp. Därefter påbörjades analysarbetet, där 
jämförelser mellan aktörernas syn och reflektioner med den aktuella teorin som 
behandlas inom vårt valda undersökningsområde gjordes. Vi gjorde även jämförelser 
mellan aktörerna. Därefter analyserades och tolkades detta för att hitta förklaringar till 
varför eventuella likheter och skillnader framkommit. Vi försökte sedan förklara dessa 
med hjälp av vår teoretiska referensram som bidrog till att syftet med 
forskningsrapporten besvarades. 
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3 TEORI 
 
Kapitlet inleds med att beskriva vad styrning är och hur den kan användas på olika 
nivåer och på olika sätt inom organisationen. Därefter kommer vi att fastställa vad en 
budget är, dess syften och inom vilka användningsområden som den kan användas. 
Efter det kommer budget inom de offentliga verksamheterna att diskuteras. 
 
 
3.1 Vad är styrning? 
 
Styrning kan ses som ett sätt att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa 
verksamheten. Styrning definieras enligt Anthony & Govindarajan (2004) som en 
process där företagsledningen vill påverka andra medlemmar i organisationen att 
implementera dess strategi och mål. Med ett styrsystem kan en företagsledning styra 
verksamheten mot de mål som är uppsatta, vilket kan göras genom att använda sig av 
budgetering. Budget som styrmedel syftar således till att påverka verksamheten att nå en 
tillfredsställande utveckling av ekonomin och intressentrelationer, finansiärer, kunder 
och samhället i stort skall ha förtroende för organisationens förmåga att på lång sikt 
svara upp mot deras krav (Samuelsson, 1997). 
 
Styrningen i en organisation kan förekomma på tre nivåer. Styrningens utformning 
beror på vilket tidsperspektiv som styrningen avser. De tre styrningsvarianterna är 
strategisk styrning, taktisk styrning och operativ styrning. Den strategiska styrningen 
omfattar hela företaget under flera år, där målformuleringen och beslut om företagets 
verksamhet och vilka varor och tjänster som ska säljas på olika marknader. Den taktiska 
styrningen handlar om vilka resurser som behövs för att producera de olika varorna och 
tjänsterna samt samordningen mellan olika delar i organisationen. Den operativa 
styrningen är styrningen av den löpande verksamheten, där enskilda aktiviteter och 
resursförbrukningen planeras och kontrolleras, bland annat produktkalkyler och 
prissättningen. (Thomasson, Arvidson, Lindqvist, Larson & Rohlin, 2002). Budgetering 
har en central roll i den taktiska styrningen. En budget definieras ofta som en 
ekonomisk handlingsplan i syfte att styra handlandet mot vissa mål (ibid). 
 
 
3.1.1 Styrningsinriktningar 
 
Budgetstyrningen i en organisation kan indelas i två styrningsinriktningar. Den ena 
formen av styrning är att parera eller att styra i efterhand. Styrning i efterhand innebär 
att de ansvariga ser hur det gick, drar slutsatser av det och ändrar inför framtiden. Den 
andra styrformen är att planera eller att styra genom framförhållning (Samuelsson, 
1997). För ett par decennier sedan räckte det med att styra i efterhand eftersom 
marknaden då utvecklades i lugn takt. I och med avregleringarna på 1980-talet har 
marknaden utvecklats i allt snabbare takt och det gäller för organisationen att bland 
annat planera hur mycket resurser som behövs och var resurserna skall läggas inom 
organisationen (ibid). 
 
Styrning i efterhand och styrning med framförhållning representerar olika 
ledningsfilosofier (Samuelsson, 1997). Styrning i efterhand appliceras av ledare som ser 
stora risker med styrning genom framförhållning, eftersom detta innebär en osäkerhet på 
utvecklingen av bland annat växelkurser och hög- och lågkonjunkturerna. Dessa ledare 
har en filosofi som går ut på att bemanna företaget med kompetenta personer och att 
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utforma system som snabbt ger besked om utvecklingen och därmed sker en styrning i 
efterhand. Styrning genom framförhållning appliceras av ledare som ser ett väsentligt 
värde i att alla i företaget ser framåt och medvetet tar ställning till hur verksamheten bör 
bedrivas. Budgeten har här en viktig roll i kommunikationen mellan de olika 
befattningshavarna och de framtida planerade åtgärder som förväntas ske inom 
organisationen. (Ibid). En kombination av dessa två ledningsfilosofier anser Samuelsson 
(1997) skulle medverka till att organisationen blir mer anpassningsbar till 
förändringarna som sker i dess omgivning. 
 
 
3.1.2 Olika detaljerad styrning 
 
Ledningen inom organisationer har det övergripande ansvaret för verksamheten och 
måste kunna kontrollera att styrningen fungerar. Budgeten kan ses som ett 
kontrollinstrument för att ha kontroll över resursanvändandet inom de kringliggande 
delverksamheterna. Styrningen från ledningens sida kan ske genom en lös eller hård 
styrning, valet beror på hur detaljerat styrningen griper in i medarbetarnas verksamhet 
(Samuelsson, 1985). Se Figur 1 
 
 
 Lös styrning                     Målstyrning 
                                              
                                          Ramstyrning 
 
                                          Programstyrning 
 
Hård styrning                    Direktstyrning 
 
 
Figur 1 Olika detaljerad styrning (Samuelsson, 1985,s 51) 
 
Målstyrningen är en form av lös styrning som är översiktlig och där ledningen bara 
sätter upp grova mål för medarbetarna, men de kan fritt välja medel för att nå målen 
(Samuelsson, 1985). Rombach (1991) tycker att det är svårt att definiera klara och 
mätbara mål i offentliga verksamheter. Enligt honom beror det på att dessa 
verksamheter saknar ett enkelt mål till vilket delmål kan kopplas. Han menar att det är 
svårare med målstyrning inom de offentliga verksamheterna än i de vinstdrivande 
verksamheterna, beroende på att de saknar ett vinstmotiv (ibid). 
 
Ramström (1988) menar att de oklara målen i de offentliga verksamheterna gör det 
svårare att använda målen i planeringsarbetet, eftersom det finns svårigheter att koppla 
samman effekter med en specifik aktivitet och mäta resultat. Rombach (1991) har 
uppfattningen att det förekommer ett allmänt ointresse för mätning av måluppfyllelse 
inom de offentliga verksamheterna. Orsaken kan vara att viljan är större att utvärdera 
insatserna än själva resultatet (Ibid). Ramström (1988) är av en annan uppfattning och 
anser att problemet för de offentliga verksamheterna beror på svårigheten att utarbeta 
mätinstrument som är oberoende av verksamhet och strukturella förhållanden i 
organisationens omgivning. Målstyrningen inom de offentliga verksamheterna behöver i 
likhet med näringslivet ha stöd från högsta ledningen, men det är också viktigt att 
ledningen aktivt försöker målstyra verksamheten. Det är inte självklart att 
verksamhetens högsta ledning kan målstyra verksamheten, detta kan bero på att 
ledningen saknar utbildning och kompetens för att målstyra (Rombach, 1991). Inom 
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Svenska Kyrkan är det lagstadgat att en ettårsbudget skall upprättas (Kyrkoordningen, 
2002). Brandy (1973) menar att den årliga budgeten inom de offentliga verksamheterna 
försvårar en kombination mellan målstyrning med budgetstyrning. 
 
Samuelsson (1985) menar att motpolen till målstyrning är direktstyrning som är en form 
av hård styrning där det i detalj bestäms vilka åtgärder som organisationens medarbetare 
skall genomföra under en viss period. Detta sker genom en öppen dialog mellan 
ledningen och medarbetarna och när besluten är fattade blir åtgärderna givna. Mellan 
mål- och direktstyrning finns ram och programstyrning som är en kombination av mjuk 
och hård styrning. Med programstyrning har det redan fastställts vilka åtgärder som 
skall användas i olika situationer. Inom ramstyrningen fastställs olika ekonomiska ramar 
för medarbetarnas verksamheter för en period. Medarbetarna förutsätts utföra sitt 
åtagande inom dessa ramar, men de får fritt välja metod (Ibid). Ramstyrning är en 
styrform som ofta används inom de offentliga verksamheterna, beroende på att 
verksamheterna är skattefinansierad (Kyrkoordningen 2002). 
 
Lundqvist (1992) anser att valet av styrsätt beror på vilka problem, vilken 
ledningsfilosofi och företagets situation på marknaden. Det som avgör om ledningen 
lyckas eller misslyckas med det valda styrsättet beror dels på ledningens relation till 
personalen inom delverksamheterna och om personalen kan och vill ta till sig 
ledningens krav och önskemål (Ibid). 
 
 
3.2 Vad är en budget? 
 
Samuelsson (1997) menar att budgeten är ett styrverktyg för att planera och genomföra 
verksamhetsplanen inom verksamheten och i budgeten beskrivs de resurser som 
beräknas finnas tillgängliga och vad dessa resurser avses att användas till under 
budgetåret. Svensson & Svensson (1992) menar att budgeten bygger på förväntningar 
och prognoser om framtiden och dessa ligger till grund för den framtida verksamheten.  
De menar att budgetens syfte varierar beroende på vilken sorts verksamhet, dess storlek, 
mål och inom vilken bransch som verksamheten är aktiv inom. Det är därför viktigt att 
anpassa budgeten till de förhållanden som råder för den aktuella verksamheten (Ibid). 
Traditionellt brukar det talas om tre syften, samordning, kontroll samt att budgeten har 
ett planeringssyfte (Andersson, 1995). Enligt Bergstrand & Olve (1996) är 
delverksamheterna i en organisation starkt beroende av varandra och användandet av 
budgeten kan underlätta samordningen inom verksamheten. De anser också att budgeten 
är ett viktigt verktyg för att samordna och sprida information till de övriga medarbetarna 
inom verksamheten. Budgeten kan även fungera som ett hjälpmedel att anpassa 
enheterna till varandra när det gäller ömsesidigt beroende, kapacitetsutnyttjande och 
användning av begränsade resurser som skapar en bättre kommunikation mellan 
medarbetarna i organisationen (Ibid). 
 
 
3.2.1 Varför ska det budgeteras? 
 
Lindström, Albertsson & Lundqvist (1981) menar att budgeteringen hjälper 
verksamheten att på ett effektivt sätt nå de ekonomiska målen som satts upp. Ett bra 
budgetarbete hjälper de ansvariga att se om kostnaderna är för höga i förhållande till de 
förväntade intäkterna. Det framkommer då vilka investeringar som krävs för att kunna 
"mätta" marknadens behov, samt om företagets likviditet räcker till utbetalningarna 
under en viss period och den fastställda budgeten används sedan som ett slags 
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kontrollinstrument (Ibid). Om utfallet är sämre än vad som är budgeterat måste åtgärder 
sättas in för att verksamheten skall komma på rätt väg igen för att nå de ekonomiska 
mål som satts upp. Om däremot utfallet är bättre än det budgeterade är det viktigt att 
analysera varför och förstärka den trenden �ingen säger väl nej till ett bättre resultat än 
vad som är budgeterat� Lindstrand, Albertsson & Lundqvist (1981 sid 14). En budget 
ger också en trygghet eftersom man inom verksamheten lagt ned åtskilligt med tid för 
att analysera, kalkylera och beräkna olika alternativ för att minska risken för obehagliga 
överraskningar och de ser att det förväntade resultatet går att uppnå om budgeten följs. 
(Ibid). 
 
 
3.3 Budgeten i offentlig verksamhet 
 
Enligt Samuelsson (1997) är budgeten ett centralt styrinstrument i många verksamheter, 
speciellt i offentliga och skattefinansierade verksamheter som i stort sett har låsta 
intäkter för ett år i taget. Inom offentliga verksamheter ses budgetering och budgeten 
som det enda medlet att fördela resurser till olika verksamhetsgrenar, bakgrunden är att 
verksamheterna är starkt budgetkopplade och tvingade till att upprätta en budget för det 
nästkommande budgetåret. Den Budget som upprättas skall även innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret. Vidare ska det också framgå hur 
verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid 
budgetårets slut. Budgeten måste även vara i balans där intäkterna måste motsvara 
verksamhetens kostnader (Kyrkoordningen, 1999). För att ekonomin skall vara i balans 
är det viktigt enligt Charpentier (1997) att budgeten utformas på ett sätt som ger effektiv 
styrning och utformas med bakgrund av syfte som den skall uppfylla inom 
verksamheten. 
 
 
3.3.1 Budgetens Traditionella syfte 
 
På grund av lag kravet, har budgeten en central roll inom de offentliga verksamheterna 
(Kyrkoordningen, 1999) och budgetens utformning kan variera i dessa verksamheter 
och därmed kan också syftena variera. I teorin framhålls att budgeten har ett traditionellt 
och ett nyare syfte. Andersson (1995) anser att budgetens traditionella syften är 
planering, samordning och kontroll. Borgström, Haglund & Soli (1998) tillägger 
resursfördelning som ett av budgetens traditionella syften. Författarna Bergstrand & 
Olve (1992) anser att budgetens traditionella syften är planering, löpande styrning och 
uppföljning. Det kan konstateras att författarna är eniga om att budgeten har ett 
planeringssyfte. Enligt Bergstrand & Olve (1992) ses budgetens roll i den löpande 
styrningen som ett samordningssyfte, uppföljningssyftet är ofta det vanligaste skälet 
enligt dessa till att de offentliga verksamheterna använder sig av en budget. Detta 
eftersom budgeten följs upp och jämförelser kan genomföras som ger en sorts kontroll. 
Det traditionella syftet enligt Bergstrand & Olve (1996) kan således associeras med de 
övriga författarnas budgetsyften. 
 
Utifrån Andersson (1995) och Borgström et al. (1998) är budgetens traditionella syften 
planering, samordning, kontroll samt resursfördelning. Se figur 2 nedan. Enligt 
Andersson (1995) innebär planeringssyftet att ledningen i förväg försöker uppskatta 
vilka händelser som kommer att inträffa genom att välja mellan olika 
handlingsalternativ och anpassa verksamheten efter detta. Mintzberg (1979) menar att 
handlingsalternativen hjälper ledningen att besluta vilka åtgärder som behövs vid 
planeringen av budgeten. Greve (1996) menar att det är viktigt med överenskommelser 
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mellan ledning och delverksamheterna, om vad ledningen förväntar sig av 
delverksamheterna och vilka resurser som de har för att uppnå ledningens förväntningar. 
Ledningen vill på så sätt samordna och föra ut sitt strategiska budskap till resten av 
organisationen, eftersom de offentliga verksamheterna ofta består av många 
delverksamheter och genom budgeten kan dessa anpassas till varandra när det gäller 
ömsesidigt beroende, användning och kapacitetsutnyttjande. Enligt Bergstrand & Olve 
(1996) är detta ett led i att öka samarbetet mellan delverksamheterna och uppnå en 
effektivare resursanvändning inom de offentliga verksamheterna. 
 
Lagerstedt & Tjerneld (1991) menar att budgeten kan användas av ledningen som ett 
kontrollsyfte för att mäta organisationens måluppfyllelse på ett rättvisande sätt. Detta 
för att företagsledningen ska kunna bedöma personalen i delverksamheternas insatser 
och effektivitet, därför är det viktigt att budgeteringen fungerar för att ledningen skall 
kunna mätta detta (Ibid). Inom de offentliga verksamheterna finns det ofta ett stort 
kostnadsfokus beroende på att intäkterna är skattefinansierade och måste motsvara 
kostnaderna för att ekonomin skall vara i balans enligt lagbestämmelserna 
(Kyrkoordningen, 1999). Därför är effektivitetskontrollen viktig inom de offentliga 
verksamheterna, för att hålla nere verksamhetens totala kostnader (Lagerstedt & 
Tjerneld, 1991). Enligt Samuelsson (1997) är budgetuppföljningen ett sätt för ledningen 
att uppnå kontrollsyftet, de kan då göra jämförelser mellan det faktiska läget och 
periodens budget och upptäcka och justera eventuella avvikelser med lämpliga åtgärder 
(Ibid). 
 
Borgström et al (1998) anser att de offentliga verksamheterna saknas en marknad som 
kan styra resursfördelningen och därmed har budgeten fått denna funktion inom de här 
verksamheterna. Budgetens roll som resursfördelning ses här som ett sätt att delegera 
ansvar för resultat och/eller resursanvändning till ansvariga i delverksamheterna som 
har större detaljkunskaper om den aktuella delverksamheten (ibid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Budgeteringens syften (Arwidi & Samuelsson, 1991) 
 
3.3.2 Budgetens nyare syften 
 
Greve (1996) anser att budgeten i många offentliga verksamheter fått syftet att delegera 
och ansvarsfördela de resurser som finns tillgängliga, ledningen vill med budgeten dela 
ut ansvar för resultat och resurananvändningen till ansvariga i delverksamheterna. 
Enligt Lagerstedt et al (1991) framgår det då vad delverksamheterna skall uppnå samt 
vilka resurser som finns tillgängliga för en målstyrning och det är därför viktigt från 
ledningens sida att precisera inom vilka ramar som delverksamheterna ansvarar för. När 
ramarna fastställts för delverksamheterna blir det också klart vem som måste förklara 
eventuella budgetavvikelser som kan uppstå. Detta motiverar de anställda inom 
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delverksamheterna att göra sitt bästa och på så sätt jobba effektivt för att undvika dessa 
budgetavvikelser (Ibid). 
 
Bergstrand & Olve (1996) menar att motivationssyftet används för att försöka motivera 
chefer inom de offentliga verksamheterna att hålla sig inom de budgetmål som satts 
upp. Detta eftersom det finns lagkrav på att verksamheten skall vara i balans 
(Kyrkoordningen, 1999). Ledningen vill också motivera de anställda att hålla sig inom 
de budgetmål som satts upp. Syftet är att medarbetarna ska känna sig mer delaktiga i de 
beslut som berör delverksamheten, detta leder till att de känner större 
arbetstillfredsställelse och därmed använder resurserna på ett effektivare sätt 
(Bergstrand & Olve, 1996). 
 
Samuelsson (1997) skriver att budgeten även kan användas som ett 
kommunikationsverktyg mellan de anställda på olika nivåer inom verksamheten. 
Bergstrand (1993) anser att en öppen kommunikation mellan delverksamheterna ger en 
ökad förståelse för verksamhetens mål, samt att behoven hos de budgetansvariga inom 
de övriga delverksamheterna blir tydligare. Den öppna kommunikationen hjälper 
ledningen att lättare förändra medarbetarnas värderingar och synsätt vid förändringar 
(Ibid). 
 
 
3.4 Budgetprocessen i offentlig verksamhet 
 
Budgetprocessen i Svenska Kyrkan som närmast kan liknas med den i en kommunal 
instans, är en process som enligt Broman (1986) ska tillgodose behov på olika nivåer i 
organisationen. Kraven på uppbyggnad och utformning av budgeten varierar mellan de 
olika nivåerna. Det kan då vara svårt att tillgodose motstridiga krav på en budget. 
Budgeten är då inom den kommunala verksamheten uppdelad i tre olika 
planeringsnivåer (Ibid). 

• Kommunledningsnivå 
• Förvaltningsnivå 
• Produktionsnivå 

 
Enligt honom sker Samordningen för budgetplaneringen som helhet på 
kommunledningsnivå. Totalbudgeten som sätts på denna nivå är en samansättning av 
alla delbudgetar som kommer från de undre nivåerna. På kommunledningsnivå avgörs 
enligt Broman (1986) vilken inriktning, omfattning och standard som verksamheten ska 
ha, och fördelningen av resurser sker på denna nivå. Nivån under 
kommunledningsnivån är förvaltningsnivå där varje facknämnd har ansvar för ett eller 
flera verksamhetsområden. Här ligger även ansvaret för att de olika verksamheterna 
utvecklas utifrån vad kommuninnevånarna efterfrågar, att verksamheten är effektiv och 
ändamålsenlig och att den totalavvägning som sker på central nivå grundar sig på ett 
fullständigt beslutsunderlag. På produktionsnivå, som kan delas upp i 
produktionsområde och produktionsenhet, bedrivs den dagliga verksamheten. Här finns 
det direkta ansvaret för planering och genomförande av de olika verksamheterna (Ibid). 
 
Tidigare låg ansvaret för budgetplanering på en hög nivå. I slutet av 1980-talet 
fördelades ansvaret för budgetarbetet mer och mer ut på produktionsnivån. Orsaken till 
det var att syftet med planeringen övergick från resursfördelning till att mer kartlägga 
handlingsalternativ och ändamålsenliga arbetsmetoder för verksamheten. 
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Principiellt kan budgetprocessen byggas upp enligt två modeller 

• Build-up-budget 
• Break-down-budget 

 
Build-up-budget modellen är som namnet låter en modell där varje produktionsenhet 
helt obegränsat arbetar fram ett budgetförslag för det område som man ansvarar för. 
Förslagen som då kommit in sammanställs, prioriteras och samordnas senare på de 
högre nivåerna, först på förvaltningsnivån, senare på kommunledningsnivå (Broman, 
1986). 
Modellen för planeringsriktningen ser ut på följande sätt: 
 
 
Produktionsnivå 
 
 
 
Förvaltningsnivå 
 
 
 
 
Kommunledningsnivå 
 
 
 
 
Figur 3 Build-up-budget model (Broman, 1986, s 318) 
 
Med Break-down-budget modellen formas en budget i den rakt motsatta riktningen. 
Kommunledningen fastställer de ekonomiska ramarna för facknämndsnivån med 
utgångspunkt från skattesats, lånenivå och övriga resurser. Prioritering och inriktning 
för verksamheten har även det betydelse för vilka ramar som sätts. Sedan anger 
facknämnden de ramar som ska ligga till grund för produktionsområdenas och 
produktionsenheternas budgetarbete. De förslag som då senare arbetas fram på 
produktionsnivå ska i princip ligga inom de angivna ramarna (Broman, 1986). 
 
 
 
 
Kommunledningsnivå 
 
 
 
 
 
Förvaltningsnivå 
 
 
 
Produktionsnivå 
 
 
Figur 4 Break-down-budget model (Broman, 1986, s 318) 
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Dessa två modeller ska dock enligt Broman (1986) ses som teoretiska modeller och inte 
som två alternativ som verksamheten har att välja mellan. Han menar att en renodlad 
tillämpning troligen inte går att genomföra utan att det blir nödvändigt att försöka finna 
en balans mellan dessa två modeller. 
 
Han menar att det tidigare varit en stark betoning av Build-up modellen. Detta kan leda 
till att budgetäskanderna kan överstiga de resurser som fanns att tillgå, det kan då i 
slutfasen av budgetarbetet uppstå problem med vad som skall inkluderas. När det är 
tidsbrist kan det resultera i att de bästa avvägningarna inte görs och därmed fattas inte 
de mest ändamålsenliga besluten. För att motverka problemet bör det finnas inslag av 
Break-down modellen som fastställer de ekonomiska ramarna för drift och 
investeringar.  En för stor användning av Break-down modellen kan leda till att för lite 
hänsyn tas till  behov och utvecklingstendenser som finns inom de olika 
verksamhetsområdena, men även en begränsad möjlighet för nya initiativ och 
förändringar av den nuvarande verksamheten (Ibid). 
 
Bergstrand & Olve (1992) menar att budgetprocessen inte slutar med att en budget 
fastställs. De menar att budgetens framförallt ger en jämförelsegrund under och efter 
den budgeterade verksamhetens genomförande. Enligt dessa är budgetuppföljningens 
inledande syften att fungera som ett alarmklocka och som ett diagnosverktyg, som ger 
underlag för valmöjligheter då det uppstår behov för detta. Det är viktigt att förstå att 
avvikelser inte alltid betyder att något är fel och att när budgeten stämmer behöver inte 
det betyda att allt är bra (Ibid). 
 
 
3.5 Olika budgetalternativ 
 
Borgström et al (1998) menar att inom de offentliga verksamheterna kan det vara svårt 
att fastställa de resurser som de olika delverksamheterna behöver för att kunna bedriva 
sin verksamhet under det närmaste verksamhetsåret. Det finns två synsätt att fördela ut 
resurserna, behovsorienterad och resursorienterad budgetering. Det behovsorienterade 
synsättet syftar till att ledningen tar reda på vilka behov som enheterna har och fördelar 
ut resurserna efter det resursbehov som finns. När det gäller det resursorienterade 
synsättet utgås det från de resurser som finns tillgängliga, och därefter fastställs vilka 
behov som kan tillgodoses utifrån de resurser som finns disponibla (ibid). 
 
 
 
 
 
 
Behovsorienterad budgetering 
 
 
 
 
Resursorienterad budgetering 
 
Figur 5 Behovs och resursorienterad budgetering (Borgström, Haglund & Solli, 1998, s 170) 
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3.5.1 Rambudgetering 
 
Broman (1986) beskriver rambudgeteringen, som är ett resursorienterat synsätt. Där 
verksamheten har en viss budget att röra sig med. Utifrån detta arbetas det fram vilka 
delar i verksamheten som kan bedrivas med de resurser som verksamheten har. Viktiga 
kännetecken för rambudgeteringen kan vara 
 

• När kommunstyrelsen utfärdar direktiv och anvisningar för den kommande 
planeringsomgången redovisas också de ekonomiska ramarna för respektive 
förvaltning 

 
• Varje nämnd utarbetar sina budgetförslag med utgångspunkt från de tilldelade 

resurserna 
 

• Nämnden svarar i princip själv för avvägningen mellan olika behov. 
Naturligtvis måste man dock ta hänsyn till de beslut som fattas om olika 
verksamheters mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

 
• anslagsbindningen i budgeten sker på en hög nivå för att underlätta nödvändiga 

omdisponeringar av resurser 
 
Det som kännetecknar en rambudget är alltså en hög grad av decentralisering av ansvar 
och befogenheter i en organisation. 
 
 
3.5.3 Nollbasbudgetering 
 
Enligt Broman (1986) började nollbasbudgeteringen eller �Zero-based budgeting� 
användes för första gången 1968. Han menar att den är en vidareutveckling av 
programbudgeteringen. Modellen går ut på att organisationer vid varje 
budgeteringstillfälle utgår från noll istället för att bygga vidare på tidigare års budget. 
Organisationen ska ompröva och ifrågasätta hela budgeten, därmed tas ingenting för 
givet (Ibid). Boström & Johansson (1980) menar att framtagandet av nollbasbudgeten 
sker genom att verksamheten delas in i olika beslutsområden och i varje beslutsområde 
skall ett beslutspaket framställas. Ett beslutspaket kan till exempel vara en viss 
verksamhet eller aktivitet. Kriterier som finns för ett beslutspaket är att det ska finnas en 
budgetansvarig, att kostnader kan avgränsas, att paketet kan rangordnas i förhållande till 
andra paket och att resultatet från paketet kan iakttas och utvärderas (Ibid). Det skall 
även göras en beskrivning av vem som är ansvarig, vilka arbetsuppgifter som ingår i 
paketet, vilket resultat paketet förväntas ge, möjliga alternativ, vad konsekvenserna blir 
om det inte genomförs samt resurserna som krävs för att genomföra paketet. Broman 
(1986) menar att detta görs för att man lättare ska kunna rangordna paketen, innan 
rangordningen sker grupperas paketen, som till exempel kan vara ett: 
 

• Tröskelpaket, dessa är nödvändiga för företagets överlevnad. I kommuner är det 
den miniminivån som är lagstadgade och de beslut som fullmäktige har fattat 
och därför sker ingen rangordning av tröskelpaketen, beroende på paketen måste 
finnas. 
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• Självfinansierade paket, behöver inte rangordnas, eftersom de inte utnyttjar 
resurser som kunnat användas till annat, men samtliga paket bör bedömas av 
politiska skäl. 

 
• Långsiktiga paket, paket som syftar till att bygga upp kapacitet för framtida 

behov. 
 

• Säkerhets och sociala paket, används för att säkerställa att kapital inte förstörs 
eller försämrar arbetsmiljön. 

 
• Önskepaket, paket som genomförs i mån av resurser.  

 
 

Syftet med rangordningen är att se vilka paket som är möjliga att förverkliga, men också 
vilka handlingsalternativ som finns. Dock måste hänsyn tas till att vissa paket är 
beroende av andra. Antalet paket beror på vilka resurser som finns att tillgå. Enligt 
Broman (1986) har det i en idéskrift med titeln �Förnyelsebudgetering� framkommit att 
nollbasbudgetering anses vara av stort intresse för verksamheter som är tvingade att 
dämpa sin expansionstakt för att se över och ompröva verksamheten. Det finns dock en 
risk att nollbasbudgeteringen kräver mycket tid och resurser som kan resultera i att de 
kortsiktiga målen går före de så viktiga långsiktiga målen. Detta menar han kan vålla 
stora problem i styrningen och samordningen av de olika verksamheterna (Ibid). Han 
menar därför att beslutspaketen inte alltid bör jämföras med varandra, eftersom de inte 
alltid är jämförbara. 
 
 
3.6 Kritik mot budget 
 
Enligt Wallander (1994) fungerar budgetarbete så länge utvecklingen är konstant och 
han menar att problemen uppstår när det sker kraftiga förändringar som resulterar i att 
prognosen inte stämmer överens med utfallet. Han menar att det är direkt farligt med 
användandet av budget, eftersom det ger en känsla av säkerhet som kan leda till 
låsningar som försvårar och försenar anpassningen till den rådande situationen på den 
aktuella målmarknaden. En annan synpunkt enligt Wallander är att budgeten ger upphov 
till suboptimeringar, eftersom fokuseringen koncentreras på att klara den uppsatta 
budgeten. Detta skapar ett dysfunktionellt beteende inom verksamheten, där  
delverksamhetens intressen går före verksamhetens övergripande mål.  
 
Om man nu har en kritisk inställning till användandet av budget inom de offentliga 
verksamheterna, är frågan vilket styrmedel som skall ersätta budgeten. Han föreslår att 
de offentliga verksamheterna måste försöka skapa en konkurrenssituation för att få en 
ökad effektivitet samt att flytta intresset från själva budgeten till redovisningen av den 
faktiska verksamheten. 
 
 
3.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 
Styrning kan ses som ett sätt att planera, följa upp, utvärdera och anpassa verksamheten. 
Enligt Anthony & Govindarajan (2004) kan styrning ses som en process där 
företagsledningen försöker att påverka andra medlemmar i organisationen att 
implementera organisationens strategi och mål. Den aktuella styrningen kan förekomma 
på olika nivåer, detta beroende på vilket tidsperspektiv som styrningen avser. Budgeten 



~Teori~ 

  
 ~17~  

är ett sätt att under det närmaste verksamhetsåret styra verksamheten mot 
organisationens strategi och mål. Denna styrning kan antingen ske i efterhand eller med 
framförhållning (Samuelsson 1997). För att styra medarbetarna mot de mål som satts 
upp, kan styrningen från ledningen variera. Valet av styrning beror på hur styrningen 
ska påverka medarbetarnas arbete. 
 
Budgetens användning och syfte kan variera beroende på vilken verksamhet som avses. 
I offentliga verksamheter som till exempel Svenska Kyrkan har budgeten fått en central 
roll eftersom verksamheterna är skattefinansierade och har låsta intäkter för ett år i 
taget. Dessa verksamheter har också ett lagkrav på att en budget skall upprättas och vara 
i balans. Enligt Borgström et al. (1998) saknar dessa verksamheter en marknad som kan 
styra resursfördelningen och därmed har budgeten fått denna funktion. Budgeteringen 
av resurserna inom verksamheten kan antingen göras utifrån resursorienterat eller 
behovsorienterat synsätt. Enligt Broman (1986) kan budgeten antingen formas genom 
en break-down modell eller en build-up modell, vilken modell som ledningen använder 
sig av beror på vilket budgeteringssynsätt som de använder sig av. 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer materialet att presenteras som framkommit under våra 
intervjuer. Empirin är uppbyggd av fyra stycken intervjuer på olika nivåer inom 
Nederluleå församling. 
 
 
4.1 Nederluleå församling 
 
I Sverige finns det cirka 2 200 församlingar, där Nederluleå församling tillhör Luleå 
stift och har 27 233 invånare varav cirka 89 % tillhör Svenska Kyrkan. Inom Nederluleå 
församling ingår distriken Nederluleå, Stadsökyrkan, Porsökyrkan, Bergnäskyrkan, 
Sörbykyrkan och Sjukhuskyrkan. Församlingen har sammanlagt 50 anställda i de olika 
distrikten och omsatte 2004 cirka 40 miljoner kronor. 
 
Inom Nederluleå församling är kyrkofullmäktige det högsta beslutande organet, som 
består av valda ledamöter, där fullmäktige beslutar i alla viktiga frågor av principiell 
karaktär samt övriga frågor som är av större vikt för församlingen. Fullmäktige väljer i 
sin tur Kyrkorådet som består av förtroendevalda. Kyrkorådets uppgift är att bereda 
beslut för fullmäktige och verkställa de beslut som fattats. Under kyrkorådet finns 
kyrkoherden som har samordningsansvaret för den dagliga församlingsverksamheten 
och är självskriven ledamot i kyrkorådet. Kanslichefen har ansvaret över 
expedition/kansli, fastigheter och kyrkogårdsförvaltningen, han ansvarar även över att 
församlingens totala budget blir gjord. Detta eftersom han har de ekonomiska kunskaper 
som jobbet kräver. Se Bilaga C för Nederluleå församlings organisations struktur. 
 
 
4.2 Intervju med Kanslichefen Bengt Ersson 
 
Bengt Ersson är kanslichef vid Nederluleå församling. Han har arbetat som kanslichef i 
församlingen sedan början av 1990-talet. Ersson har det övergripande ansvaret för det 
ekonomiska, administrativa och personalen inom församlingen. 
 
 
4.2.1 Ekonomistyrningen 
 
Ersson säger att församlingen strävar efter att använda målstyrning inom verksamheten 
men det varierar till vilken omfattning målstyrning kan användas. Han menar att vissa 
delar av verksamheten, som fastighetsdelen, är det lättare att använda målstyrning 
eftersom de fasta kostnaderna i form av lön är lägre än för övriga delverksamheterna. 
Det skapar ett större handlingsutrymme för fastighetsansvarige (Sundling) att välja 
metod för att uppnå målen som är uppsatta för fastighetsverksamheten. I den dagliga 
församlingsverksamheten utgör lönekostnaderna cirka 85 procent av den totala 
budgeten, där arbetet är serviceinriktat och där det på förhand är svårt att förutse 
uppslutningen av medlemmar kring varje aktivitet. Detta är ytterligare är en faktor som 
försvårar målstyrningen inom denna del av verksamheten menar Ersson. Han menar 
vidare att styrningen inte har speciellt hög prioritet inom verksamheten där bakgrunden 
är att stora delar av den totala budgeten är fastlåst i form av de fasta kostnaderna. 
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Församlingens mål är inte att gå med vinst och därför menar Ersson att styrningen är 
inriktat mot ett + 0 resultat för att inte medlemmarna ska vara tvingade att betala mer i 
avgift än nödvändigt och på så sätt maximera resursanvändandet. Han menar att 
resurserna inte förändrats nämnvärt inom församlingen men att resurserna kommer att 
minska på grund av det sjunkande medlemsantalet. Han menar här att styrningen ska 
fokuseras på de medlemmar som finns i församlingen och få dessa mer aktiva i 
församlingsaktiviteter. 
 
 
4.2.2 Separationen 
 
Ersson har inte märkt av någon speciell förändring av styrningen efter separationen från 
staten 1 januari 2000, och han menar att det berott på den goda ekonomiska ställningen 
som församlingen haft fram till idag. Enligt honom kan �det dröja upp till tio år innan 
det börjar märkas någon förändring av styrningen�. Den förändring som han har märkt 
av är att församlingen slipper lite av det myndighetskrångel som fanns tidigare som 
bidragit till att handlingsutrymmet ökat för en målstyrning inom församlingen. Den 
enda del som staten fortfarande har inflytande över är begravningsverksamheten, som 
Svenska Kyrkan förvaltar för statens räkning. Avgiften för begravningsverksamheten är 
inte kopplad till medlemsavgiften utan betalas av alla svenska medborgare. 
 
 
4.2.3 Budgeten 
 
Ersson menar att budgetprocessen inom församlingen varierar beroende på vilken typ 
verksamhet som avses. För den dagliga verksamheten inom församlingarna utgås det 
ifrån tidigare års budget. Det förs först en diskussion mellan ledningen och den 
budgetansvarige om hur denna del av verksamheten klarat sig med föregående års 
budget och diskuterar om den är lämplig även under det kommande året. Om det ska 
införskaffas eller förändras något måste det lämnas in en beräkning samt en motivering 
till varför detta ska tas med i budgeten, en sådan inlämning är ett äskande. Vid 
budgetprocessen informeras om hur och till vad resurserna får användas, förslagen från 
de olika delverksamheterna i distrikten sammanställs av distriktsansvarige. Sedan 
sammanställs budgeten från alla distrikten av Ersson, som sedan lämnar budgeten till 
kyrkorådet/kyrkofullmäktige för godkännande. 
 
Tidigare var Svenska Kyrkan en toppstyrd verksamhet, men Ersson menar här att den 
mer övergått till att delegera ut ansvaret längre ner i verksamheten detta för att öka 
kommunikationen under hela året mellan nivåerna. Syftet menar han är �att skapa 
motivation hos medarbetarna inom de olika delverksamheterna eftersom de har 
möjlighet att motivera olika önskemål vid budgetförhandlingen�. 
 
Ersson är själv involverad i budgetarbetet men han framhåller att större delen av tiden 
fokuseras på att verksamheten ska fungera, detta görs genom att upprätthålla en aktiv 
kommunikation med församlingens olika delverksamheter. Han förklarar uppdelningen 
med att fokuseringen i första hand inriktas mot verksamhetens egentliga mål än mot de 
ekonomiska målen. Detta menar Ersson minskar suboptimeringarna inom verksamheten 
som är ett resultat av den aktiva kommunikationen och den tillit som har anförtrotts 
personalen samt att de försökt minimera interndebiteringar inom församlingen. Han 
menar att en viss interndebitering måste förekomma på grund av den externa 
redovisningen, exempelvis moms redovisning, samt begravningsverksamhetens 
särredovisning. 
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Budgetuppföljningen sker till viss del fortlöpande, men i april, augusti och december 
sker en noggrannare uppföljning. Ersson tycker själv att det har fungerat bra med 
uppföljningen av budgeten. Ersson menar �att de inte bedriver en hård styrning i den 
bemärkelsen att om någon skulle gå över budgeten lite blir det inte några omedelbara 
straff. Utan det diskuteras varför och man lyssnar på vad de har för förklaring till att 
budgeten överskreds och bedömer utifrån det�. 
 
Som tidigare har ledningen valt att delegera ut ansvaret för målstyrningen till 
delverksamheterna. Detta ser Ersson som ett bra sätt att stärka 
kontrollerbarhetsprincipen, genom att den budgetansvarige bara ansvarar för de 
händelser som han kan påverka. Ersson anser att det bidrar till den interna kontrollen 
över verksamheten som kyrkorådet eftersträvar. Upprättandet av budgeten är ett krav 
enligt Svenska Kyrkan regler (Kyrkoordningen) och Ersson menar att budgeten är 
nödvändig eftersom församlingen är verksamhetsinriktad. Han tror att en annan 
styrform skulle resultera i att verksamheten skulle komma i andra hand. Tiden för 
budgeteringen har minskat under de senaste åren, beroende på att församlingen fått 
kortare tid på sig att budgetera, det är en följd av att budgeten ska sammanställas 
tidigare under hösten och Ersson menar att risken finns att kvalitén sjunker. Detta för att 
gissningarna i budgetarbetet ökar och det blir då svårare att bedöma nya 
budgetäskanden, som till exempel i församlingens fastigheter där det finns direktiv och 
bestämmelser hur dessa ska underhållas och renoveras. 
 
4.3 Intervju med prästen Gertrud Malmberg 
 
Gertrud Malmberg jobbar som präst i Porsökyrkan och har det övergripande ansvaret 
för Porsödistriktet. Hon har jobbat som präst i 1 år vid Porsökyrkan. Malmberg har 
tidigare jobbat med barn och ungdomsverksamheten inom Svenska Kyrkan i Haparanda 
sedan 1983. 
 
 
4.3.1 Ekonomistyrningen 
 
Inom församlingsverksamheten är lönekostnaderna en stor del av budgeten, det innebär 
att en liten del blir kvar att fördela ut till de olika aktiviteterna i själva verksamheten. 
Malmberg tycker att det var mer ideellt arbete tidigare som avlastade den fast anställda 
personalen i församlingsarbetet, men att antalet ideella insatser på senare år har sjunkigt. 
Hon tycker att det bör fokuseras på att få in mer ideella krafter, men att det kan bli svårt 
med tanke på att personer i dagens samhälle är mer upptagna. 
 
Malmberg upplever att den ekonomiska styrningen i Svenska Kyrkan sker genom att ett 
distrikt blir tilldelad en ram att hålla sig inom, men att de har en stor frihet i valet till 
vad pengarna ska användas till. Vidare upplever hon att kyrkorådet har liten kunskap 
om hur resurserna effektivast ska fördelas inom distriktets delverksamheter, detta för att 
ta tillvara de behov och möjligheter som finns hos medlemmarna inom distriktet. Hon 
anser även att det skulle hjälpa med en mer aktiv styrning, där ledningen ger distrikten 
en mer tydlig vägledning på vilka delar som är lämpligt att fokusera extra resurser på 
och att distrikteten får de resurser som krävs. Hon upplever att kyrkorådet och 
församlingsledningens styrning är mer ramstyrd och att Porsödistriktet jobbar mot mer 
av en målstyrningsmodell. Skillnaden menar hon kan bero på att kyrkorådet jobbar 
ideellt och inte lägger ner speciellt mycket tid på dessa funderingar. Om de vore 
anställda tror hon att styrningen från församlingsledningen skulle resultera i ett mer 
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verksamhetsutvecklande ledarskap, som skulle leda till en bättre kommunikation och ett 
ökat samarbete mellan distrikten. Ett samarbete som de idag försöker få till stånd men 
som inte ännu är speciellt utvecklat. 
 
 
4.3.2 Separationen 
 
Malmberg berättar att innan separationen från staten den 1 januari 2000 var oron stor att 
det skulle bli svårare tider med sänkta resurser som skulle leda till ökade uppsägningar. 
Malmberg säger att hon inte har märkt av någon större förändring efter separationen, 
resurserna inom Porsökyrkan och Nederluleå församling är goda och menar att �vi är 
inte tvungen att snåla när vi ska planera en budget�, men hon påpekar att det alltid är 
önskvärt med mer resurser. 
 
 
4.3.3 Budgeten 
 
Som ovan nämnts får personalen i distriktet själv disponera över den budget som de 
blivit tilldelad, men kravet som finns är att personalen skall hålla sig inom ramen för 
den tilldelade budgeten. Malmberg är ansvarig för att budgeten sammanställs inom 
Porsödistriktet och tycker att det finns en öppen kommunikation med kyrkorådet och 
församlingsledningen. Hon upplever dock att det finns en avsaknad av respons från 
kyrkorådet av vad och hur den tilldelade budgeten ska disponeras. Uppföljningen av 
budgeten tycker Malmberg fungerar på ett bra sätt eftersom det sker kontinuerligt under 
året, men det är också en ständig kommunikation mellan de olika ansvarsnivåerna i 
verksamheten. 
 
Idag tycker Malmberg att budgeten skapar åtagande beroende på att ansvaret delegeras 
ut till de olika delverksamheterna där varje delenhetsansvarig har en egen budget. 
Delegeringen av ansvaret tycker hon medverkar till att man känner en stor tillit från 
ledningens sida som i sin tur skapar motivation. Malmberg ansåg att budgeten användes 
i delegerings, kontroll och kommunikationssyfte, men upplevde att ledningen främst 
använde budgeten utifrån att skapa kontroll. Hon upplever att kyrkorådet är mer 
ekonomiskt inriktade och distrikteten mer verksamhetsinriktade. Genom att ledningen 
har fördelat ut budgetansvaret på delverksamhetsnivå, blir den budgetansvarige endast 
ansvarig för de händelser den har kontroll över. 
 
Vidare menade Malmberg att hon inte har märkt av att någon anställd försökt få mer 
resurser än vad de egentligen är i behov av. Hon tror att det beror på det nära samarbete 
som finns inom Porsödistriktet skapar en förståelse mellan delverksamheterna. Därför är 
det vanligt att resurser fördelas mellan delverksamheterna vid behov.   
 
Planeringen på lång sikt anser hon fungerar bra när det rör vilka resurser som behövs för 
till exempel fastighetsskötsel under de närmaste åren. Hon menar att planeringen av den 
dagliga verksamheten är svårare, eftersom det är svårare att avgöra vilka resurser som 
kommer att behövas. Därför tror Malmberg att planeringen av resursbehovet i den 
dagliga verksamheten bör förbättras i framtiden för att få mera aktiva medlemmar. 
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4.4 Intervju med fastighetstekniker Hans Sundling 
 
Hans Sundling har jobbat som fastighetstekniker sedan 15 år tillbaka. Han har ansvaret 
för alla fastigheter som tillhör Nederluleå församling, både när det gäller allmän skötsel 
och renoveringar. 
 
 
4.4.1 Ekonomistyrningen 
 
Sundling anser inte att han haft någon press på sig att försöka spara in på utgifterna, 
detta menar han beror på församlingens goda ekonomi. Under sin tid som 
fastighetstekniker har Sundling fokuserat på att skapa en god kontakt med lämpliga 
underentreprenörer och därigenom fått ut ett effektivare resursanvändande. Anledningen 
är att �vi vill ha kvalitet och inte kvantitet på de arbeten som entreprenörerna utför�. 
Sundling menar att inställningen hos honom och kanslichefen är att göra ett ordentligt 
jobb från början för att slippa göra om det om några år. 
 
 
4.4.2 Separationen 
 
Under Sundlings tid i Nederluleå församling har han inte märkt av någon större 
förändring av styrningen. Den förändring han upplevt sedan 2000 är att �det blivit 
mindre besvärligt att få renoveringsprojekt godkända som inte har en direkt anknytning 
till kulturminneslagen�. Detta eftersom många av kyrkans hus är skyddade genom 
denna bestämmelse. 
 
 
4.4.3 Budgeten 
 
Sundling sammanställer en lista på åtgärder som han anser lämpliga, i samband med 
detta skickas det ut förfrågningar om distrikten har några speciella önskemål. Utskicket 
görs för att lättare förutse vilka resurser som behövs, förfrågningarna har inte fått den 
effekt som han hade tänkt sig. �Vissa kommer in med förslag och önskemål men en stor 
andel av distrikten kommer först senare med sina önskemål men då är budgeten redan 
fastslagen�. Han har då ingen möjlighet att bevilja önskemålen och det händer att vissa 
istället pratar direkt med kanslichefen om sina önskemål. Sundling påpekade att �det 
känns lustigt att de kommer vid ett senare tillfälle eller går runt mig men jag har vant 
mig vid situationen�. Sundling har därför i förebyggande syfte begärt extra 
förfrågningar om budgetmedel för att senare under året kunna bevilja de önskemål som 
kommer in, önskemålen revideras sedan av honom och kanslichefen för att senare 
skickas till kyrkorådet för godkännande. Om något önskemål stryks från listan beror det 
vanligtvis på att det inte är nödvändigt eller lämpligt och att åtgärden kan vänta till ett 
senare tillfälle, därför har Sundling framförhållning på vilka åtgärder som behövs 
genomföras inom de närmaste åren. 
 
Sundling ser budgeten som ett sätt att delegera ut ansvar till de anställda, som ökar hans 
motivation av det dagliga arbetet och hjälper honom att på ett bra sätt följa upp och 
kontrollera verksamheten.  
 
Församlingens goda ekonomi har bidragit till att han haft ungefär samma budget varje 
år, han har dock börjat fundera hur ekonomin i framtiden kommer att påverkas av det 
minskade medlemsavtalet. Han befarar att det i framtiden kan bli svårare att genomföra 
de åtgärder som behövs. 



~Empiri~ 

  
 ~23~  

4.5 Intervju med kantorn Carolina Dawidson 
 
Carolina Dawidson är Porsökyrkans kantor och ansvarar för musikverksamheten, där 
bland annat körverksamheten ingår. Hon har jobbat som kantor i 14 år varav de fyra 
senaste åren i Porsökyrkan. 
 
 
4.5.1 Ekonomistyrningen 
 
Dawidson tycker att styrningen från kyrkorådet är övergripande och de påverkar inte 
styrningen för den dagliga verksamheten inom distriktet. Detta är ett resultat av att 
kyrkorådet och församlingsledningen bedriver en ramstyrning samtidigt som det i 
distriktet bedrivs en målstyrning. Hon önskar här att kyrkorådet och 
församlingsledningen var mer insatta i den dagliga verksamheten för att lättare kunna 
jobba mot en gemensam målstyrning för hela verksamheten. Ett första steg i riktningen 
mot en gemensam målstyrning anser hon vara att kyrkorådet och församlingsledningen 
bör ge en bättre respons på den verksamhet som bedrivs. 
 
Dawidson är väl medveten om det minskade medlemsavtalet, men har inte märkt av 
några direktiv från ledningen att satsa på att få mer aktiva medlemmar. Hon menar att 
ledningen har allmän strävan att få mer aktiva medlemmar. Hon anser här att 
sångverksamheten är ett bra sätt att aktivera medlemmarna, men upplever att styrningen 
från ledning blir statisk och upplever att många inte vet vad kyrkan gör i samhället. 
Därför tycker hon att Svenska Kyrkan ska förbättra sin marknadsförning för att 
medlemmarna ska veta vad kyrkan erbjuder. 
 
4.5.2 Separationen 
 
Under sin tid inom Porsökyrkan har hon inte märkt av någon större förändring som 
beror på separationen mellan staten och kyrkan 1 januari, 2000. Hon upplever att 
budgetanslagen varit på en konstant nivå och att den ekonomiska styrningen ser ut på 
samma sätt som innan separationen. Hon anser däremot att Nederluleå församling 
tidigare var en toppstyrd organisation med hög centralisering, men att styrningen mer 
och mer övergått mot en decentralisering genom att mycket av ansvaret har delegerats 
ut till de olika distrikten. Målet är att skapa en �vi känsla� som uppmuntrar till ökat 
samarbete inom verksamheten, detta bidrar till att församlingsborna vet vilka distrikt 
som hör till församlingen.  
 
 
4.5.3 Budgeten 
 
När Dawidson ska budgetera ger hon förslag på vad hon vill göra under det kommande 
året. Om hon har ett speciellt önskemål som till exempel en körresa, måste det framföras 
vid budgetförhandlingen för att kontrolleras om det finns utrymme för den extra 
aktiviteten. Dawidson säger att Porsödistriktet har en gemensam rambudget som inte får 
överskridas. Inom distriktet sker ibland omfördelningar av resurser mellan 
delverksamheterna om det under året finns ett behov av detta, som är möjligt under 
förutsättningen att den totala rambudgeten inte överskrids inom distriktet. Dawidson 
menar här att det finns en känsla av att de tilldelade resurser måste förbrukas annars 
finns risken att resurserna kan gå förlorade till nästa år och menar därför att det inte går 
att spara resurserna till nästkommande år. Hon har inte märkt att någon begär eller får 
mer resurser än vad de är i behov av, hon menar att det råder ett samförstånd mellan de 
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olika delverksamheterna där de istället försöker hjälpa varandra. Omfördelningen av 
resurserna inom distriktet kan delvis förklaras med att arbetet i början av året är mer 
verksamhetsinriktat eftersom det finns utrymme i budgeten men att det i slutet av året 
övergår mot en mer ekonomisk inriktning. 
 
När Dawidson vill genomföra en aktivitet som är utanför den �vanliga� budgeten är det 
med Ersson som hon diskuterar möjligheterna till genomförandet och upplever en aktiv 
kommunikation som fungerar på ett bra sätt. Diskussionen kring resterande budget förs 
med Malmberg som är avdelningsansvarig. Syftet med budgeten upplever Dawidson är 
att fördela ansvar och öka motivationen inom distriktet samt att skapa en kontroll från 
kyrkorådet och församlingsledningens sida. Hon säger att de bara är ansvariga för de 
kostnader som är direkt kopplade till deras verksamhet och ansvarar inte för att 
kostnaderna som uppstår på grund av omfördelning av resurser.  
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel utförs en analys av det empiriska materialet som undersökningen 
genererat. Resultaten ställs mot den teoretiska referensram som återfinns under kapitel 
tre. 
 
 
5.1 Ekonomistyrningen 
 
Enligt Ersson (kanslichef) har styrningen inom Nederluleå församling låg prioritet. Han 
förklarar den låga prioriteringen av styrningen med att församlingen har en god 
ekonomi samt att stora delar av den totala budgeten är fastlåst i form av fasta kostnader. 
Ersson menar att styrningen är inriktad på att församlingen som helhet skall gå med ett 
nollresultat. Anledningen är att församlingen inte har för avsikt att gå med vinst 
eftersom församlingens medlemmar inte skall behöva betala mer än nödvändigt i 
medlemsavgift. Malmberg (arbetsledare/präst) och Dawidson (kantor) upplevde också 
att styrningen inte var högprioriterad inom församlingen. Enligt Samuelsson (1997) är 
det viktigt att aktivt styra verksamheten för att få en tillfredställande utveckling av 
ekonomi och intressentrelationer: finansiärer, kunder och samhället i stort skall ha 
förtroende för organisationens förmåga att på lång sikt motsvara kraven. Med den allt 
högre graden av utträden som sker från Svenska Kyrkan tyder det på att utvecklingen 
för verksamheten inte varit tillfredställande för intressenterna, intressenterna i 
Nederluleå församling som både är finansiärer och kunder. Det får till följd att när 
kunderna blir missnöjda försvinner även finansiärerna. Svårigheten att tillfredsställa 
kunderna beror på att det är en stor kundgrupp, där det är stora variationer på 
förhoppningar och önskemål och det kan vara svårt att tillgodose alla intressen. Till 
skillnad från ett företags finansiärer är församlingens finansiärer inte intresserade av 
församlingens vinst utan vad de får ut av sitt medlemskap. 
 
Malmberg och Dawidson upplevde att styrningen från församlingsledningen bara 
skedde vid budgetuppföljningen, men Sundling (fastighetstekniker) en mer aktiv 
styrning vid både budgetförhandling och budgetuppföljningen. Detta kan delvis 
förklaras med det nära samarbetet mellan Ersson och Sundling. Enligt Samuelsson 
(1997) räcker det inte i dagens läge att bara styra i efterhand eftersom marknaden är i 
ständig förändring och det krävs enligt honom planering av hur mycket resurser som 
behövs och hur resurserna skall fördelas inom organisationen. En kombination av 
styrning i efterhand och med framförhållning anser Samuelsson (1997) skulle medverka 
till att organisationen blir mer anpassningsbar till förändringarna som sker i dess 
omgivning. Utifrån teorin kan det minskade antalet medlemmar kopplas till den brist på 
långsiktig styrning som upplevs inom Nederluleå församling. Enligt Samuelsson (1997) 
kan det bero på att församlingen har i stort sett låsta intäkter för ett år i taget. En annan 
förklaring kan vara att delverksamheterna inom församlingen till största delen är 
serviceinriktade. Ramström (1988) förklarar den upplevda bristen av långsiktig styrning 
med att det finns svårigheter att koppla samman effekter med en specifik aktivitet som 
utförts tidigare år samt de höga fasta kostnaderna och dessa problem finns inom 
Nederluleå församling. 
 
Ledningens syfte är att vara verksamhetsinriktade och i första hand se till 
verksamhetens egentliga mål framför de ekonomiska aspekterna. De har därför valt att 
fördela ut ansvaret till de olika distrikten för styrningen av den dagliga verksamheten. 
Ledningens styrning sker genom att de fastslår en rambudget för distriktet. Ersson 
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menar att församlingen har som mål att bedriva en målstyrning inom hela 
verksamheten. Han anser dock att den serviceinriktning som församlingen har gör det 
svårt för ledningen att målstyra. Enligt Brandy (1973) kan förklaringen ligga i att den 
årliga budgeten inom den offentliga verksamheten försvårar kombinationen av en 
målstyrning och en budgetstyrning. Vi ser inte att Rombachs (1991) uppfattning att det 
skulle finnas ett allmänt ointresse för mätning av måluppfyllelse i offentliga 
verksamheter. Enligt honom skulle det bero på att viljan är större att utvärdera 
insatserna än resultatet för måluppfyllelse. Problemet för Nederluleå församling tror vi 
kan kopplas till Ramström (1988) som anser att problemet med målstyrning i 
planeringsarbetet beror på svårigheten att mäta resultat och koppla samman effekter 
med en specifik aktivitet. Rombach (1991) anser i sin tur att målstyrningen måste ha 
stöd från högsta ledningen att aktivt försöker styra verksamheten. Detta tror vi beror på 
delverksamheternas verksamhetsinriktning och ledningens bristande kunskap. En del 
som inte är serviceinriktad är fastighetsverksamheten där Sundling inte upplever några 
problem med målstyrningen, orsaken är att han lättare att koppla insatserna för till 
exempel en renovering av en byggnad till ett synbart resultat. 
 
Malmberg och Dawidson tycker det är bra att distrikten får styra över den dagliga 
verksamheten och känner stor tillit från ledningen som skapar motivation till att bedriva 
målstyrningen. Malmberg och Dawidson tycker att kommunikationen mellan distriktet 
och ledningen fungerar bra, men upplever avsaknad av respons av hur och vad budgeten 
skall användas till. De upplever att styrningen från ledningen är övergripande och att 
ledningen inte påverka styrningen av den dagliga verksamheten. De har uppfattningen 
att ledningen bara bedriver en ramstyrning och distriktet en målstyrning. Detta förklaras 
av Rombach (1991) med att det inte är självklart att verksamhetens högsta ledning kan 
målstyra verksamheten. Förklaringen kan vara att kyrkorådet saknar utbildning och 
kompetens för att målstyra (Rombach, 1991). Med bakgrund mot att kyrkorådet består 
av förtroendevalda som inte är anställda i församlingen kan Malmberg och Dawidsons 
avsaknad av styrning kopplas till ovanstående teori. 
 
 
5.2 Budgeten 
 
Budgeten inom församlingen anses av samtliga aktörer syfta till att delegera ut ansvar 
till delverksamheterna och Ersson (kanslichef) ser detta som ett bra sätt att motivera de 
anställda inom församlingen. Malmberg (arbetsledare/präst), Dawidson (kantor) och 
Sundling (fastighetstekniker) upplever att ansvaret ökar motivation för att jobba mot 
verksamhetens egentliga mål. Samtliga aktörer menar att användningen av budgeten 
skapar en bra kommunikation mellan församlingsledningen och de ansvariga för de 
olika delverksamheterna. Enligt Bergstrand & Olve (1992) är budgeten ett viktigt 
verktyg för ledningen att samordna och sprida information och budskap till 
medarbetarna inom verksamheten. Budgeten är också ett hjälpmedel för att anpassa 
delverksamheterna till varandra när det gäller ömsesidigt beroende, 
kapacitetsutnyttjande och användning av begränsade resurser. Det skapas på så sätt en 
bra kommunikation mellan medarbetarna i organisationen (Bergstrand & Olve, 1992).  
Här ser vi att budgeten används på liknande sätt både inom församlingen och teorin.  
 
Malmberg och Dawidson upplever att de inte får någon större respons från ledningens 
sida i frågor som har anknytning till hur distriktet bedriver sin verksamhet. De upplever 
att ledningen i första hand använder budgeten i syfte att skapa en ekonomisk kontroll av 
distriktet. Den upplevda kontrollen som Malmberg och Dawidson känner kan vara ett 
resultat av att Nederluleå församling är en offentlig verksamhet där det finns en stark 
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kostnadsfokusering. Detta stöds av Bergstrand & Olve (1996) som menar att 
motivationssyftet används till att försöka motivera chefer inom de offentliga 
verksamheterna att hålla sig inom de budgetmål som är uppsatta. Det finns 
bestämmelser som styrker beteende som återfinns i kyrkoordningen kapitel 42 1§ där 
det framgår att församlingen är skattefinansierad och i kapitel 47 som nämner att 
budgeten skall vara i balans. Därmed fungerar kontrollen från ledningens sida bara som 
en ekonomisk kontroll men inte som ett hjälpmedel för att mäta verksamhetens 
måluppfyllelse som är det andra syftet med budgetkontrollen enligt Lagerstedt & 
Tjerneld (1991). 
 
I Nederluleå församling ansvarar distrikten för den budget som tilldelats från ledningen. 
Ansvaret ligger på de ansvariga inom distriktet att bedriva en målstyrning som 
tillvaratar de tilldelade resurserna på ett effektivt sätt. Enligt Ersson beror det på att 
ledningen upplever svårigheter med att på egen hand målstyra verksamheten i distrikten. 
Samuelsson (1997) menar att ledningens motiv till att dela ut ansvar till ansvariga med 
större detaljkunskaper om delverksamheten är ett sätt för ledningen att föra ut 
ledningens idéer om målsättningar, (affärs-) idéer, strategier, framtidsbedömningar och 
verksamhetsplaner. Bakgrunden till ovanstående teori kan kopplas samman med 
Borgström et al (1998) uppfattning om de svårigheter som råder inom offentliga 
verksamheter att fastställa resursbehovet för delverksamheterna som behövs för att 
kunna bedriva verksamheten under det närmaste verksamhetsåret. 
 
 
5.3 Budgetprocessen4 
 
Budgetprocessen startar med att distriktens och delverksamheternas rambudget fastställs 
av kyrkorådet. Som tidigare nämnts har distrikten och delverksamheterna stor frihet att 
själva disponera den rambudget som de blivit tilldelade utan att ledningen lägger sig i 
besluten. Ersson sitter med i ledningen och fungerar som en länk mellan ledningen och 
delverksamheterna. Innan budgeten fastslås förs en diskussion mellan nivåerna om 
föregående års budget är lämplig att använda under det kommande verksamhetsåret. Om 
en delverksamhet har ett önskemål att göra något extra som till exempel införskaffa en 
orgel eller organisera en körresa, måste det lämnas in ett budgetäskande. Detta ska ske 
genom en beskrivning om vad som avses, syftet med äskandet, samt äskandets totala 
kostnad. Detta för att äskandet rör sig om en aktivitet som ofta är förknippad med en 
hög kostnad som inte förekommer i den årliga budgeten och måste därför godkännas av 
Ersson. När distriktet fördelat ut den tilldelade rambudgeten och fått eventuella 
godkännande från Ersson sammanställer Malmberg distriktets budget och lämnar den 
till Ersson som sammanställer budgeten för hela församlingen. I nästa steg lämnas 
budgeten till kyrkorådet / kyrkofullmäktige för fastställande av nästa års budget för hela 
församlingen. De äskanden som förekommer inom Nederluleå församling kan 
jämställas med en form av nollbudgetering som enligt Broman (1986) går ut på att 
ompröva och ifrågasätta hela budgeten. Skillnaden från teorin är att inom Nederluleå 
församling är det äskandet i sig som granskas. Det dominerande tillvägagångssättet vid 
budgeteringsprocessen, bortsett från äskandet, liknas detta enligt Broman (1986) vid 
break-down modellen där ledningen fastställer de ekonomiska ramarna för de olika 
nivåerna. De förslag som senare arbetas fram på de lägre nivåerna måste i princip ligga 
inom de angivna ramarna. Den kombination av break-down och nollbasbudgetering som 
Nederluleå församling har överensstämmer med Bromans (1986) teori om att en 
verksamhet inte ska låsa sig fast i att bara använda sig av break-down modellen, utan 

                                                
4 Med budgetprocessen menas hur budgeten tas fram och används 
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måste kombinera med en build-up modell. Build-up är en modell där de lägre nivåerna 
obegränsat får arbeta fram budgetförslag som senare revideras av ledningen. I 
Nederluleå församling används till största delen break-down modellen, enligt Ersson 
kan det förklaras med att verksamheten är serviceinriktad och att det finns begränsad tid 
till budgetarbetet. Vi tror att en för stor användning av build-up modellen inom 
församlingen skulle öka felen i budgetprocessen. Detta för att de flesta inom ledningen 
inte är anställda och kan därför inte lägga den tid som krävs för att utvärdera varje 
aktivitet, som en build-up modell kräver. Denna farhåga bekräftas av Broman (1986) 
som påpekar att en stor användning av nollbasbudgetering kan ta upp för mycket tid och 
risken ökar att de kortsiktiga målen går före de viktiga långsiktiga målen. Vi anser att  
det inte kan fastställas att ett fåtal äskanden automatiskt leder till rätt val, utan det är 
ledningens kunskap som i första hand avgör. 
  
Wallander (1994) anser att budgeten baseras på osäkra framtidsbedömningar som kan 
leda till ett dysfunktionellt beteende, där delverksamheterna bara ser till sitt självintresse 
och inte till organisationens övergripande mål. Det uppstår då en suboptimering mellan 
de olika delverksamheterna där varje enhet försöker öka sin nytta på bekostnad av de 
andra delverksamheterna. Vidare menar Wallander (1994) att delverksamheterna bara 
utgår från den tilldelade budgeten och anpassar arbete efter den. Detta kan leda till att 
arbetet blir ineffektivt, där personalen ser till att budgeten är förbrukad vid årets slut. 
Beteendet förklaras med att delverksamheten inte vill att ledningen skall upptäcka att de 
kan klara sig med en mindre budget följande år. (Ibid). Ersson menar att den aktiva 
kommunikationen och den tillit som anförtrotts personalen motverkar suboptimeringen 
inom församlingen. Malmberg och Dawidson har inte heller märkt av att någon försökt 
få mer resurser än vad de egentligen är i behov av. De menar att det finns ett nära 
samarbete som skapar en förståelse mellan delverksamheterna inom distriktet. 
Dawidson är dock av uppfattningen att alla tilldelade resurserna måste förbrukas, annars 
är risken att hon följande år tilldelas en mindre budget. Sundling upplever att 
suboptimering förekommer, eftersom han vill ha framförhållning till sent inkomna 
önskemål från distrikten. Församlingen försöker att minimera interndebiteringarna 
genom att de budgetansvariga inte är ansvarig för kostnader som de inte kan påverka. 
Greve (1996) menar att när det fastställts vem som bär ansvaret blir det också klart vem 
som måste förklara eventuella budgetavvikelser som uppstår. Detta motiverar de 
anställda inom delverksamheterna att göra sitt yttersta för att jobba effektivt och därmed 
undvika budgetavvikelser. Enligt Malmberg och Dawidson sker budgetuppföljningen 
minst en gång per kvartal, Malmberg påpekar att det ständigt är en kommunikation 
mellan de olika ansvarsnivåerna i verksamheten. Ersson menar att budgetuppföljningen 
bidrar till att undvika budgetavvikelser inom Nederluleå församling. 
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6 SLUTSATSER 
 
Utifrån analysen från föregående kapitel kommer vi nedan att presentera de slutsatser 
vi har kommit fram till i vår studie. 
 
 
6.1 Slutsatser 
 
Vi har fått intrycket att i Nederluleå församling har ekonomisk styrningen från 
ledningen låg prioritet. Ledningen tycker att det är svårt att målstyra delverksamheterna, 
för att de är serviceinriktade och saknar en output där en aktivitet kan kopplas samman 
med en händelse. Därför har ledningen valt att ramstyra församlingen med en budget. 
Samtidigt har ledningen delegerat ut ansvaret till delverksamheterna eftersom de har 
större kunskap om hur församlingen skall bedriva målstyrning. Samtliga intervjuade 
aktörer menar att budgetens syfte är att delegera ut ansvar, öka kommunikationen samt 
skapa motivation till att jobba mot verksamhetens egentliga mål. Malmberg och 
Dawidson har uppfattningen att det finns avsaknad av respons och vägledning från 
ledningens sida om hur målstyrningen bedrivs inom distriktet, som de tror beror på att 
ledningen har bristande kunskap. De upplever också att ledningen i första hand 
använder budgeten för att skapa en ekonomisk kontroll av distriktet. Orsaken tror de 
beror på att ledningen inte har den kunskap som krävs för att aktivt bidra till att 
målstyra denna del av församlingen. 
 
Kontrollen fungerar bara som en ekonomisk kontroll och inte som ett hjälpmedel för att 
mäta verksamhetens måluppfyllelse som är det andra syftet med budgetkontrollen enligt 
teorin. Ledningen lyckas bra med att förmedla ut deras önskemål och krav på vilket sätt 
delverksamheterna i församlingen skall nå församlingens ekonomiska balanskrav som 
är reglerat i kyrkoordningens 47 kapitel. Ledningen har dock svårare att uppfylla 
församlingens långsiktiga mål som är att tillgodose medlemmarnas intressen, detta 
eftersom minskning av antalet medlemmar pågått under en längre tid. Förklaringen kan 
kopplas till den fokusering på ramstyrning som ledningen har i kombination med den 
lågprioriterade målstyrningen. Detta bekräftas av Malmbergs och Dawidsons som tror 
att ledningen kanske omedvetet prioriterar den ekonomiska styrningen framför 
församlingens egentliga mål. Kombinationen av build-up- och break-down-budgeten 
som församlingen har är ett bra sätt att motverka ett dysfunktionellt beteende som leder 
till att det fokuseras för mycket på de kortsiktiga ekonomiska målen. Vi anser problemet 
med att församlingen inte når sina långsiktiga mål beror på bristen av en hybrid ram och 
målstyrning från ledningens sida, detta eftersom stora delar av ledningen har bristande 
kunskap om och hur en sådan styrning bedrivs. 
 
 
6.2 Avslutande diskussion 
 
Vi ser det som ett bra beslut att inrikta verksamheten på att behålla befintliga 
medlemmar genom att de bli mer aktiva. Om församlingen lyckas få medlemmarna att 
känna sig mer delaktiga i kyrkan kan detta på sikt resultera i att även gamla medlemmar 
återkommer. 
 
För att lyckas tror vi att det behövs en mer aktiv verksamhetsinriktad styrning från 
Kyrkorådet och församlingsledningens sida. Övergången till en verksamhetsinriktad 
styrning kan vara svår eftersom medlemmarna i kyrkorådet är förtroendevalda och inte 
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har den tid och eller den kunskap som krävs för att aktivt styra verksamheten. Problemet 
tror vi är ett resultat av att ledningen har bristande kunskap att styra som gör det svårt 
att förändra sitt sätt att styra. Vi tror därför att en ökad kunskap hos ledningen skulle 
medföra en mer verksamhetsinriktad styrning. Resultatet skulle bidra till en ökad 
respons på delverksamheternas arbete vilket skulle bidra till ett ökat samarbete mellan 
nivåerna som i sin tur bidra till en bättre förståelse för hur arbetet mot verksamhetens 
egentliga mål skall utformas. 
 
Bakgrunden till problemet tror vi också beror på att Nederluleå församling till största 
delen har serviceinriktad verksamhet, där det uppstår svårigheter att bedriva en 
målstyrning. Detta beror på att det finns svårigheter att koppla en aktivitet till en 
konkret mätbar output. Detta är ett problem som ledningen inte har i 
fastighetsverksamheten, eftersom en åtgärd kan kopplas till ett resultat. Ledningen har 
även kravet på ekonomisk balans i församlingen. Därför måste ledningen också ha 
balanskravet i åtanke när de bedriver en målstyrning, de låsta intäkterna är också en 
faktor som försvårar den långsiktiga styrningen. Vi tror att det ekonomiska balanskravet 
kan resultera i att de kortsiktiga målen går före de långsiktiga målen, till exempel en 
långsiktig investering inte blir gjord på grund av att budgeten överskrids, även fast 
investeringen på lång sikt skulle ha varit gynnsam. Skillnaden mot en privat verksamhet 
är att församlingen inte har en specifik kundgrupp utan ett stort antal intressenter med 
många olika förväntningar och där medlemmarna även är finansiärer som leder till att 
när medlemsantalet sjunker försvinner resurserna. Vi tror att anledningen till att de inom 
församlingen inte märkt av separationen från staten är att de styrt i efterhand och 
därmed kanske omedvetet förbisett medlemmarnas intresse. Vi tror att separationen haft 
en indirekt påverkan på utträdena från församlingen, där ägarrollen blivit tydligare 
genom att medlemsavgiften nu är separerad från den övriga skatten. Medlemmarna kan 
då jämföra medlemsavgiftens storlek med vad de anser att medlemskapet ger. Vi tror 
dock att den över 30 år långa trenden av utträden inom Svenska Kyrkan bland annat kan 
förklaras med bristen på kombineringen av ram- och målstyrning mellan nivåerna. 
 
Ett sätt att behålla medlemmar kan vara att både Svenska Kyrkan centralt och 
församlingen lokalt mer aktivt visar vad de har att erbjuda medlemmarna. Traditionellt 
visas detta vid dop, konfirmation, bröllop, begravning samt större tragedier. Vi tycker 
att kyrkan ska visa allt det organisationen har att erbjuda mellan de ovan nämnda 
tillfällena. 
 
Resultatet av studien kan skilja sig i hög grad från situationen i andra församlingar, dels 
för att de ekonomiska förhållandena inom Svenska Kyrkans församlingar varierar samt 
vilken kunskap och möjlighet som finns för att styra verksamheten inom församlingen. 
 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett första förslag till fortsatt forskning är en djupare analys om hur ekonomisystemen 
kan skifta mellan olika församlingar inom Svenska Kyrkan beroende på storlek och 
lokalisering. Ett annat förslag är att undersöka vilka möjligheter samt hur de 
förtroendevalda agerar för att påverka exempelvis verksamheten eller budgeten inom en 
församling. Det skulle även vara av intresse att jämföra hur styrningen är utformad i en 
församling i jämförelse med ett privatägt företag. 
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Bilaga A 
 
Intervjuguide Kanslichef 
 
1. Presentera dig själv och beskriv din uppgift inom organisationen och det område som 
du har ansvaret över. 
 
2. Beskriv Svenska Kyrkan som organisation och hur den är uppbyggd? 
 
3. Hur uppfattar du ekonomistyrningen inom er organisation?  
 
4.Hur ser du på utvecklingen av budget, budgetstyrning och tillgången till resurser inom 
Svenska Kyrkan? 
 
5. Anser du att styrningen inom organisationen har förändrats sedan staten och kyrkan 
gick skilda vägar år 2000? 
 
6. Vad anser du staten har för påverkan på kyrkan idag? 
 
7. Hur upplever du att styrningen fungerar efter 2000 då staten och kyrkan gick skilda 
vägar?  
 
8. Tycker du att budgetens syfte har förändrats sedan kyrkan och staten gick skilda 
vägar år 2000? 
 
9. Vad utgår ni ifrån när ni gör budgetar (noll, föregående års budget eller någon annan) 
?  

Hur ser budgetprocessen ut?  
 
10. Vilka är budgetens syfte idag enligt dig? Hur använder ni dessa i er verksamhet?  
 
11. Vad använder ni budgeten till idag? Hur är det tänkt att den ska hjälpa er i 
verksamheten? Vad vill ni få ut av den?  
  
12. Hur delaktig är du i budgeten? Kan du påverka budgeten eller påverkas du av den? 
 
13. Tycker du att budgeten ger upphov till rätt styreffekt eller skapar den konflikter i 
organisationen? (suboptimering, agentteorin) 
 
14. Vad har ni för uppföljningen av budgeten? Hur fungerar det enligt dej? 
 
15. Hur ser du på Kontrollerbarhetsprincipen?  
 
16. Hur ser du på det minskade antalet medlemmar? Hur ser du på budgetens roll i 
framtiden? Är budgeten rätt styrinstrument för att vända den negativa trenden? 
 
17. Vad är den främsta fördelen av att använda budget som styrverktyg? 
 
18. Är det något ni saknar vid användandet av budget som styrverktyg? Är det något 
som inte tas hänsyn till? Finns det några nackdelar som ni upplevt med att upprätta 
budgetar? 
 



 

  
   

 
Bilaga B 

 
Intervjuguide Avdelnings- & Distriktsansvariga 
 
1. Presentera dig själv och beskriv din uppgift inom organisationen och det område som 
du har ansvaret över. 
 
2.Hur ser du på utvecklingen av budget, budgetstyrning och tillgången till resurser inom 
Svenska Kyrkan (i form av budgetanslag och så vidare)? 
 
3.Vilken styrning upplever du att ni har? 
 
4. Anser du att styrningen inom organisationen har förändrats sedan staten och kyrkan 
gick skilda vägar år 2000? 
 
5. Hur upplever du att styrningen fungerar efter 2000 då staten och kyrkan gick skilda 
vägar? 
 
6. Känner du att dit ansvar har förändrats efter 2000. att du som avdelningsansvarig har 
ett större ansvar att få ut så mycket som möjligt ur varje krona?  
 
7.På vilket sätt känner du av att kyrkan har fått mindre pengar att röra sig med och 
därmed ett större resultat ansvar  
 
8. Hur ser budgetprocessen ut? 
 
9. Hur uppfattar du att budgeten används idag? Är det bara för att fördela ut resurser 
inom organisationen eller har budgeten något annat syfte enligt dig? 
 
10. Hur delaktig är du i budgeten? Kan du påverka budgeten eller påverkas du av den? 
 
11. Tycker du att budgeten ger upphov till rätt styreffekt eller skapar den konflikter i 
organisationen? (suboptimering, agentteorin) 
 
12. Hur ser du på kommunikationen mellan de olika distrikten?  
 
13. Vad har ni för uppföljningen av budgeten? Hur fungerar det enligt dej? 
 
14. Hur ser du på Kontrollerbarhetsprincipen?  
 
15. Hur ser du på det minskade antalet medlemmar? Hur ser du på budgetens roll i 
framtiden? Är budgeten rätt styrinstrument för att vända den negativa trenden, eller ska 
det vara ett annat styrinstrument som till exempel balanserat styrkort? 
 
16. Vad är den främsta fördelen av att använda budget som styrverktyg? 
 
17. Är det något ni saknar vid användandet av budget som styrverktyg? Är det något 
som inte tas hänsyn till? Finns det några nackdelar som ni upplevt med att upprätta 
budgetar? 
 
 



 

  
   

 
Bilaga C 

 
Organisationsstruktur  
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