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SAMMANFATTNING 

De flesta tidigare studier har valt att utvärdera New Public Management-reformer med 

fokus på resultatet från dessa. Denna studie tar istället sin utgångspunkt i hur reformering 

går till när idéer översätts. Studien behandlar reformering som en process som leder till 

en förändring av aktörers sätt att tänka, samtidigt som aktörer påverkas av den 

institutionella kontext de befinner sig i. Till skillnad från tidigare studier utförs denna 

studie på Svenska kyrkan, som brukar räknas till den så kallade tredje sektorn. Studiens 

syfte är att (1) beskriva hur en ekonomistyrningsreform med en ny verksamhetsmodell 

uppfattas av signifikanta aktörer inom Svenska kyrkan, (2) beskriva hur dessa aktörer 

arbetar med modellen på de olika verksamhetsnivåerna nationell nivå, stiftsnivå och 

församlingsnivå och (3) förklara varför en ekonomistyrningsreform uppfattas på ett visst 

sätt av aktörerna på de tre olika verksamhetsnivåerna. Studien är kvalitativ med deduktiva 

inslag och genomförs med semistrukturerade intervjuer. Den har sin teoretiska utgångs-

punkt i institutionell teori och skolbildningarna nyinstitutionell och skandinavisk 

institutionell teori. Studiens resultat visar att de signifikanta aktörerna skapar sina egna 

uppfattningar om reformen utifrån olika konceptuella verkligheter och utifrån hur 

reformen påverkar deras arbete. Signifikanta aktörer på nationell nivå och stiftsnivå 

använder verksamhetsmodellen främst i sin tillsyn av församlingar. På församlingsnivå 

visar det sig att modellen används i olika hög utsträckning, där den i generella drag 

används både som ett redovisningssystem och ett ekonomistyrningsverktyg bland de 

större församlingarna, men enbart som ett redovisningssystem i de mindre för-

samlingarna. Studien lyfter fram att uppfattningar om reformen visar sig vara positiva och 

likartade på nationell nivå och stiftsnivå, vilket förklaras av att det inom en organisation 

ryms olika sociala sfärer som har likartade sätt att uppfatta och tolka verkligheten. På 

församlingsnivå finns varierade uppfattningar, vilket beror på enheternas olika storlekar 

och resurser. Uppfattningar visar sig även kunna bero på profession, utbildningsbakgrund 

och kontextspecifika faktorer, som i viss utsträckning förklarar varför vissa av de 

signifikanta aktörerna uppfattar reformen på likartade sätt. 
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ABSTRACT 

Most of the previous studies have chosen to evaluate New Public Management reforms 

with focusing on the results from these. This study, however, takes its point in how 

reformation develops when ideas are translated. The study considers the reform as a 

process that lead to a change in actors thinking, while actors also are influenced by the 

institutional context. Unlike previous studies, this study is conducted at the Swedish 

church, which is usually referred to as the third sector. The overall purpose of this study 

is to (1) describe how a management control system reform with a new activity model is 

translated by significant actors within the Swedish church, (2) describe how these actors 

work with the model in the various activity levels national level, pin level and parish level 

and (3) explain why a management control system reform is perceived in a certain way 

by the actors in the three various activity levels. The study is qualitative with deductive 

elements and conducted with semi-structured interviews. It has its theoretical point in 

institutional theory and the scholarships new institutional theory and Scandinavian 

institutional theory. The study's findings show that the significant actors create their own 

perceptions of reform based on different conceptual realities and based on how the reform 

affects their work. Significant actors at national level and pin level use their activity model 

primarily in their supervisory work and as an accounting system to the operational units. 

At the parish level, it appears that the model is used in different ways, where it in general 

is used as both an accounting system and as a management control system tool among the 

larger units, but only as an accounting system in the smaller units. The perceptions turn 

out to be positive and similar at the national level and pin level, which seems to be 

explained by the fact that there are different social spheres within an organization, that 

have a similar way of perceiving and interpreting reality. Perceptions also prove to be due 

to professions, educational level and context-specific factors, which to some extent 

explain why some of the significant actors perceive the reform in a similar way. 
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ORDLISTA 

Diakoni - Kyrkligt socialt arbete inom olika områden. 

Församling (verksamhetsnivå 3) - Svenska kyrkans lägsta administrativa nivå och 

kyrkans primära enhet. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, 

bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. En församling leds av en kyrko-

herde. 

Församlingsinstruktion - församlingens/pastoratets viktigaste styrdokument. 

GAS (Gemensamt administrativt stöd) - Ett initiativ från nationell nivå som innebär att 

varje stift ska tillhandahålla stödjande verksamhet för att hantera församlingars ekonomi 

och löner. 

Gudstjänst - Kyrkolivets centrum, där församling möter Gud i Ordet och sakramenten. 

Grundläggande uppgiften (GUDM) - Församlingarnas huvudsakliga uppdrag som består 

av att fira gudstjänst (G), bedriva undervisning (U) och utöva diakoni (D) och mission 

(M). 

Kamrer (deltagare, verksamhetsnivå 3) - Församlingens eller pastoratets yrkesbeteckning 

för en person med ansvar för ekonomi, förvaltning och redovisning. I studien har det 

likställts med ekonomichef inom ett företag. 

Kyrkoherde (deltagare, verksamhetsnivå 3) - Församlingens eller pastoratets chef, med 

ansvar för ledning, samordning och tillsyn. I studien har det likställts med befattning VD 

inom ett privat företag. 

Kyrkokansliet (verksamhetsnivå 1) - Högsta administrativa nivå och ett nationellt organ 

som leds och företräds av generalsekreteraren. Kyrkokansliet omfattar elva avdelningar 

med ansvar för olika områden, exempelvis ekonomi och finans samt gudstjänst-

utveckling. Avdelningarna arbetar på uppdrag av ärkebiskopen, kyrkomötet och kyrko-

styrelsen. 

Kyrkomötet - Svenska kyrkans högsta beslutande organ. 

Kyrkoordningen - Svenska kyrkans stadgar eller interna regelverk. Kyrkoordningen för-

klarar vilka gemensamma regler som gäller inom kyrkan och hur beslut ska fattas. Kyrko-

ordningen fastställs av kyrkomötet. 

Kyrkostyrelsen - Styrelsen som leder Svenska kyrkans nationella arbete när kyrkomötet 

inte är samlat. Beslutar i övergripande frågor och företräder Svenska kyrkan i olika 

sammanhang.  

Mission - handlar om att sprida det kristna budskapet och väcka intresse för gudstjänst-

livet, undervisningen och det diakonala arbetet. 

Pastorat (verksamhetsnivå 3) - Flera församlingar som samverkar under en gemensam 

kyrkoherde. 

Servicebyrå (verksamhetsnivå 2) - finns i en del stift och i olika omfattning. Servicebyrån 

i Luleå stift erbjuder församlingarna ekonomitjänster till självkostnadspris och dess 

främsta arbetsuppgifter är löpande redovisning och lönearbete. 



Stift (verksamhetsnivå 2) - Administrativ mellannivå. Stiftets grundläggande uppgift är 

att främja och utöva tillsyn över församlingslivet i stiftet. Totalt finns det tretton geo-

grafiskt indelade stift och namnet på varje stift bestäms utifrån var stiftet har sitt biskops-

säte. 

Undervisning - handlar om att lära ut den kristna läran. 

Verksamhetsindelning - Modell för verksamhetsindelning 2011, den nya verksamhets-

indelningen: reformen med ny internredovisning och ekonomistyrning. 

Ärkebiskop - Svenska kyrkans främsta företrädare och ordförande i kyrkostyrelsen. 

Källor: Svenska kyrkan, Kyrkoordningen, Nationalencyklopedin 
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1 INTRODUKTION 

Föreliggande kapitel innehåller en bakgrund och en problemdiskussion som leder fram 

till en problematisering av ämnesområdet och varför det är intressant att studera. 

Kapitlet utmynnar i studiens övergripande frågeställning och syfte, för att avslutningsvis 

presentera studiens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 

I boken Managementsamhället (2008) beskrivs ett sätt att klassificera olika organisations-

former genom att dela in dessa i tre institutionaliserade grundformer: företag, förvaltning 

och förening. Grundformerna står för tre förhållandevis välavgränsade familjer för 

organisationsutformning och tillämpas i praktiken i tre motsvarande fält: privat sektor, 

offentlig sektor och den tredje sektorn, där bland annat ideella och icke vinstdrivande 

organisationer ingår. Av dessa har företagsformen kommit att bli ett ideal som har fått ge 

riktning och innehåll åt reformer i alla typer av verksamheter (Røvik, 2008). 

Inom den offentliga sektorn har därför många organisationsreformer hämtat inspiration 

från företagsvärlden, något som har bidragit till att göra den offentliga sektorn mer 

företagslik (Czarniawska & Sevón, 1996; Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000; Røvik, 

2008). Fenomenet brukar benämnas New Public Management (NPM), där akronymen 

NPM har kommit att beteckna de likartade trendförändringar som utfördes inom offentlig 

sektor i en rad OECD-länder under 1980-talet (Hood, 1995). 

Inom den tredje sektorn återfinns Svenska kyrkan, en organisation med ett förflutet inom 

den offentliga sektorn eftersom kyrkan var en statskyrka fram till millennieskiftet 

(Skatteverket, 2017). Relationsändringen innebar att en ordning med en drygt fyrahundra-

årig historia kom att ändras när Svenska kyrkan blev ett vanligt trossamfund (Svenska 

kyrkan, 2017). Vissa myndighetsuppgifter finns dock kvar hos Svenska kyrkan (exempel-

vis begravningsverksamhet), så kopplingen till den offentliga sektorn finns fortfarande 

kvar. Innan relationsändringen var huvudregeln att svenska medborgare var medlemmar 

i kyrkan, men efter relationsändringen blev det inte längre självklart då Svenska kyrkan 

"konkurrensutsattes" (Skatteverket, 2017). Relationsändringen och de konsekvenser den 

har medfört är sannolikt en av flera förklaringar till att antalet medlemmar i Svenska 

kyrkan har kommit att minska i en allt snabbare takt. Detta har inneburit att kyrkan har 

fått en krympande ekonomi och ett ökat behov av en mer ändamålsenlig internredovisning 

(Svenska kyrkan, 2010). 

Med nya behov inom Svenska kyrkan utvecklades en ny modell för internredovisning 

med syfte att det skulle bli lättare att överblicka församlingars och pastorats verksamheter 

(Svenska kyrkan, 2010), och rikta ett större fokus mot församlingarnas grundläggande 

uppgift, det vill säga att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva mission och diakoni. 

Reformen har berört cirka 1 300 församlingar i Svenska kyrkan och därigenom indirekt 

över 20 000 anställda (Svenska kyrkan, 2015). 
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1.2 Problemdiskussion 

I Sverige är det vanligt att se samhällsutveckling som ett resultat av reformer och det är 

en relativt utbredd norm att utveckling bör präglas av sådana (Brunsson, N; Olsen, J. 

1990). I organisationer sker denna process i syfte att upprätthålla och stärka effektiviteten, 

genom att de ständigt vidareutvecklar och förändrar sina resurser, processer och sin 

organisation. Om detta inte görs riskerar organisationen att bli dåligt anpassad till om-

världens krav, förutsättningar och villkor och därmed bli ineffektiv (Bruzelius et al., 

2011). 

En organisations förmåga att förändras karaktäriseras av att några sätt att tänka och handla 

på är allmänt vedertagna inom en organisation och därför mer eller mindre utesluter andra 

tolkningar och handlingar (Meyer & Scott, 1983). Ett sätt att förstå detta fenomen är att 

se organisationer som institutioner, och att det i institutioner är svårt att åstadkomma 

förändringar. Detta då institutioner både är välutvecklade och relativt fasta i sina rutiner 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Berger och Luckmann (1967) har vidareutvecklat för-

hållandet mellan institutioner, aktörer och organisationer och menar på att institutioner 

skapar aktörer, som organisationer, genom en process av institutionalisering, samtidigt 

som aktörer också skapar institutioner och på det sättet är det en ömsesidig process som 

upprepas kontinuerligt över tiden, vilket kan beskrivas av vanemässiga handlingar. 

Då institutioner är öppna för olika tolkningar och har ett mer eller mindre stort handlings-

utrymme för dess aktörer, blir följden att man kan bestämma sig för olika översättningar 

inom en institution. Däremot behöver valet av översättning inte utföras på ett medvetet 

eller rationellt sätt, utan kan istället styras av vad som anses lämpligt inom en institution 

utifrån dess verklighet, logik och identitetsuppfattning (Blomquist, 1996). Ett sätt att 

förstå översättning kan vara att se det som en redigeringsprocess, där något som är fram-

trädande och vedertaget i en kontext både kan vara okänt och impopulärt i en annan 

kontext och på så sätt redigeras eller översätts (Sahlin & Wedlin, 2008). Detta kan 

exemplifieras av en konflikt i vilken det skapas oenighet inom en institution, där mot-

sättningarna leder till att institutionens handlingsutrymme blir större och att det inte 

längre är etablerat i institutionen vilka handlingar som uppfattas som lämpliga. 

Institutioner brukar därför kunna associeras och definieras som icke-enhetliga fenomen 

som inrymmer olika översättningsprocesser (Blomquist, 1996). 

Då företag uppfattas som effektiva har organisationsidéer hämtade från företagsvärlden 

tenderat att spridas till andra typer av verksamheter (Sahlin-Andersson, 1996). Dessa 

fenomen refereras ibland till begreppet imitation, där cirkulation av idéer är en process 

av imitation, utifrån vad som är lämpligt och önskvärt mode, givet en viss tid och plats. 

Det får till följd att nya organisationer adopterar och översätter idéerna, vilket förändrar 

både det som översätts och de som översätter beroende på modet (Czarniawska & Sevón, 

2005). Fernler (1996) å andra sidan hävdar att spridning av idéer också är starkt beroende 

av att enskilda aktörer är villiga att ta emot idéerna för att de sedan ska kunna föras vidare. 

Enligt Blomquist (1996) kan översättning både betraktas och anknytas till reformer med 

fokus på dynamik, mångtydighet och komplexitet i en reformeringsprocess. 

I många organisationsreformer inom den offentliga sektorn har företagssektorn utgjort en 

idealbild och därför bidragit till att göra den offentliga sektorn mer företagslik 

(Czarniawska & Sevón, 1996; Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000). Dessa så kallade 

NPM-reformer har haft till syfte att förändra sättet på hur offentlig sektor leds, styrs och 

redovisas för att ge en ökad effektivitet i verksamheten (Hood, 1991; Olsen & Peters, 

1996; Olson et al., 1998), och även varit ett sätt för offentlig sektor att generera legitimitet 
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(Czarniawska-Joerges, 1988a; Brunsson, 1985; Rombach 1986). En av faktorerna till det 

stora antalet reformer har varit att de uppstår till följd av problem och att antalet problem 

är många i moderna organisationer (Starbuck, 1983), samtidigt som det även finns många 

studier som tyder på att reformer kan vara svåra att genomföra (Pressman & Wildavsky, 

1973; Hanf & Scharpf, 1978). Dessa problem förklaras av Bastøe och Dahl (1996) som 

menar på att man måste acceptera att alla individer inte handlar rationellt för att för-

verkliga ett gemensamt mål utan att det inom organisationer ständigt existerar intresse-

motsättningar, oenigheter och konflikter. Individers handlande ser olika ut till följd av att 

det i varje individ inryms olika mål, värden, önskningar, förväntningar och grundattityder 

(Morgan, 1988). Av den orsaken är det vanligt med vertikala konflikter inom 

organisationer och dessa uppstår i synnerhet i gränsområden mellan exempelvis högsta 

ledning och olika mellan- eller underavdelningar (Bastøe & Dahl, 1996). 

En del av NPM-reformerna kan beskrivas av den offentliga sektorns försök till att 

implementera olika typer av målstyrning (Christensen, 1991; Rombach, 1991) och som 

vid upprepande tillfällen har tagit emot kritik (Rombach, 1991). Kritiken har kommit av 

de problem som har visat sig uppstå vid införande av målstyrning och har handlat om att 

den offentliga sektorn omfattas av flera uppgifter och mål som ofta i viss mån är mot-

stridiga (Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000). Det har gjort att tillämpningen av mål-

styrning inom offentlig sektor många gånger har ifrågasatts och att det inte finns några 

självklara föreställningar om vad som anses vara det rätta (Blomquist, 1996). När det 

finns många mål har det också fått till följd att det blir svårare för en individ att ta rätt 

beslut, vilket leder till att organisationer tenderar att reducera antalet mål till att omfatta 

ett övergripande mål och/eller flera delmål (Cyert & March, 1963). Detta försvåras dock 

av att den offentliga sektorn tenderar att leverera servicetjänster vars resultat ofta är svåra 

att mäta och att det därför är komplicerat att reducera antalet mål och att uppnå mål-

överensstämmelse inom offentlig sektor (Goldsmith & Eggers, 2005). 

Ovanstående reformer har även syftat till att förändra ekonomistyrningen inom offentlig 

sektor och det har lett fram till att resultat alltmer har börjat att styras med hjälp av 

redovisningssystem eller genom särskilda utvärderingssystem som jämför resultaten med 

målen (Power, 1997). Utvärderingssystemen har för det mesta kommit att bli omfattande 

processer där betydande ansträngningar görs för att få till korrekta värden (Rombach & 

Sahlin-Andersson, 1995). Den offentliga sektorns resurser i form av uppmärksamhet, tid 

och pengar har därför alltmer kommit att ägnas åt utvärderingar, trots att det inte självklart 

är av godo (Rombach, 1995). Medan redovisningen inom den offentliga sektorn tidigare 

främst betraktades som ett sätt att rapportera intäkter och kostnader, ses det nu som ett 

verktyg för att följa upp resultat (Roberts, 1991; Mouritsen, 1997; Olson et al., 1998). 

En liknande syn av att endast betrakta redovisningens roll som ett sätt att rapportera 

intäkter och kostnader har framkommit i studier av Laughlin (1988) som undersökte redo-

visningens roll inom den Engelska kyrkan. Där framkom det att kyrkans syn på redo-

visning var att den ansågs tillhöra den sekulariserade världen. Laughlin (1988) menade 

på att Engelska kyrkan såg redovisning som ett oönskat yttre ingripande i den heliga 

världen, där redovisningen marginaliseras. Så länge intäkterna täckte kostnaderna ifråga-

satte ingen vad som pågick. Ett fenomen kallat löskoppling, då praktiken inte införlivas 

fullt ut, utan istället är avskilt från organisationens praktik (Meyer & Rowan, 1977; 

Tolbert & Zucker, 1983; Røvik, 2007).  
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Inom Svenska kyrkan beskrivs å andra sidan dess nya verksamhetsmodell för intern-

redovisning som ett av församlingarnas viktigaste redskap för den interna styrningen 

(Svenska kyrkan, 2010). Modellen kan betraktas som ett exempel på hur organisations-

idéer hämtade från företagsvärlden har tenderat att spridas till andra typer av verksam-

heter (Sahlin-Andersson, 1996). Detta fenomen problematiseras av Fernler (1996) som 

menar på att idéer översätts och att de aldrig sprids som någon ren imitation, utan för-

ändras i samband med att de förs vidare.  

Med bakgrund av de studier som har utförts på reformer inom den offentliga sektorn 

(Czarniawska & Sevón, 1996; Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000; Hood, 1991; Olsen 

& Peters, 1996; Olson et al., 1998) finns det flera argument till att rikta ett särskilt 

institutionellt fokus på Svenska kyrkan. De religiösa institutionerna har funnits i år-

hundraden, men trots det så har ekonomisk forskning om religiösa institutioner varit 

förhållandevis begränsad (Thompson, 1975; Nelson, 1993; Booth, 1995; Abdul-Rachman 

& Goddard, 1998; Harris & Billis, 1986; Harris, 1990). Vidare finns det även begränsad 

forskning om redovisning som en organisationsanpassad praktik i icke-vinstdrivande 

organisationer (Chua, 1988; Hopwood, 1978, 1983) och behandlar hur redovisning för-

ändras och nya ansvarsområden växer fram.  

I tidigare forskning om reformer har det inom den offentliga sektorn påvisats att det finns 

flera motstridiga uppgifter och mål i verksamheterna (Brunsson & Sahlin-Andersson, 

2000) och att reformer är svåra att genomföra (Pressman & Wildavsky, 1973; Hanf & 

Scharpf, 1978). Med utgångspunkt i det och att det därtill i tidigare forskning om 

Engelska kyrkan har framhävts att redovisningens roll varit både ifrågasatt och 

marginaliserats, så är det intressant att studera hur en ekonomistyrningsreform med en ny 

verksamhetsmodell har översatts inom Svenska kyrkan. Ett skäl är att en reform måste 

förhålla sig till socialt skapade normer, vilket kan anses vara framträdande inom Svenska 

kyrkan. Studiens avsikt är därför att utföra fördjupade studier inom Svenska kyrkan med 

utgångspunkt i att förstå hur översättning av en ekonomistyrningsreform lyckats växa in 

i organisationens olika verksamhetsnivåer. 

Avsikten med studien är att behandla översättning av en ekonomistyrningsreform utifrån 

ett institutionellt perspektiv, där översättning ska ses som en process med både lingvistisk 

och rumslig innebörd. Detta för att ge en förståelse för hur en ekonomistyrningsreform 

växer in i Svenska kyrkans olika verksamhetsnivåer och med avseende på det identifi-

erade problemet lyder studiens frågeställning: Hur översätts en ekonomistyrningsreform 

med en ny verksamhetsmodell på olika verksamhetsnivåer inom Svenska kyrkan? Vilka 

förklaringar finns till graden av översättning hos aktörer på de olika verksamhetsnivåerna 

inom Svenska kyrkan och hur påverkar det deras syn på en ekonomistyrningsreform? 

1.3  Syfte  

Syftet med studien är att: 

• beskriva hur en ekonomistyrningsreform med en ny verksamhetsmodell upp-

fattas av signifikanta aktörer inom Svenska kyrkan samt hur dessa aktörer 

arbetar med modellen på de olika verksamhetsnivåerna nationell nivå, stifts-

nivå och församlingsnivå 

• förklara varför en ekonomistyrningsreform uppfattas på ett visst sätt av 

aktörerna på de olika verksamhetsnivåerna nationell nivå, stiftsnivå och 

församlingsnivå inom Svenska kyrkan 
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1.4  Disposition 

Studien är disponerad i sex huvudsakliga delar, se figur 1. 

 

Figur 1. Disposition av studiens förfarande 

Studiens introduktion innehåller en bakgrund till ämnet och en problemdiskussion som 

leder fram till forskningsfrågan och studiens syfte. I metodkapitlet presenteras studiens 

metodval och följs upp av teorikapitlet som behandlar de teorier och den tidigare 

forskning som ligger till grund för studien. I resultatkapitlet redovisas resultatet från 

intervjuerna, som sedan analyseras i analyskapitlet genom att återkoppla till teorikapitlet. 

I det avslutande kapitlet behandlas studiens slutsatser, en avslutande diskussion och 

förslag på framtida forskning. 

  

Introduktion Metod Teori Resultat Analys Slutsats
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2 METOD 

I föreliggande kapitel beskrivs, definieras och motiveras studiens tillvägagångssätt. 

Därefter presenteras och definieras valet av organisation och deltagare. Avslutningsvis 

presenteras de metodproblem som studien har kommit att karaktäriseras av samt de 

etiska överväganden som har tagits. 

2.1 Forskningsansats 

Studien har deduktiva inslag i sitt tillvägagångssätt. Detta då studien utgick från teori vid 

utformandet av en intervjuguide till förstudien. Angreppsättet var på det sättet ett försök 

till att avgränsa studien till vad som ansågs kunna vara relevant empiri. Förstudien syftade 

till att bidra till en ökad förståelse av det studerade fenomenet, dess bakomliggande 

faktorer och därigenom att bidra kunskapsmässigt till utformning av ytterligare två 

intervjuguider. Detta beskrivs i litteraturen ha inslag av en deduktiv ansats, då teori har 

legat till grund för vilken empiri som ska samlas in (Bryman & Bell, 2011). Detta då den 

första intervjuguiden byggdes utifrån vad som ansågs vara väsentliga teorier och innehöll; 

institutionell teori med särskilt fokus på skandinavisk institutionell teori. 

När det av förstudien upplevdes att all empiri inte kunde förklaras utifrån befintlig teori 

kompletterades den teoretiska referensramen med ytterligare teori, detta då studiens 

empiri inte ansågs kunna förstås fullt ut. Detta upplevdes i efterhand bero på att det före-

låg ett kunskapsgap om organisation, aktörers uppfattningar och dess säregna kontext. På 

det sättet har studien även här inslag av deduktion, då teorin hjälpte till att styrka studiens 

betydelse, samtidigt som befintliga teorier också låg till grund för studiens kommande 

intervjuguider. Därigenom genererades den andra och tredje intervjuguiden utifrån en 

bearbetad teoretisk referensram. Däremot kan studien även ses ha inslag av induktion, då 

teori också har genererats från studiens intervjuer (Bryman & Bell, 2011). 

2.2 Metodsynsätt 

Studien karaktäriseras av ett aktörssynsätt. Det innebär att verkligheten består av 

subjektiva individer som skapar sin verklighet utifrån sina egna subjektiva intentioner 

(Arbnor & Bjerke, 2009, s. 204). Det valda metodsynsättet har därför sin grund i 

konstruktivismen om att se verkligheten som en social konstruktion (Yin, 2011). På det 

sättet ses verkligheten som att den delas av flera individer och därför är intersubjektiv. 

Ovan beskrivna utgångspunkter är essentiella för studien i och med att fokus riktas till 

särskilda aktörers uppfattning om verkligheten och att det är genom att förstå dessa 

aktörers uppfattningar som kunskap erhålls. Den empiriska insamlingen hade för avsikt 

att genom intervjuer fånga individers uppfattningar och därigenom tolka dessa utifrån 

deras egna sociala kontext på olika verksamhetsnivåer. I figur 2 framförs aktörssynsättet 

tillsammans med flera andra synsätt för att ge en överblick till det valda synsättet: 
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Figur 2. Metodsynsätt 

Anpassad och översatt efter Arbnor och Bjerke (2009, s. 51) 

2.3 Litteraturstudie 

I studien användes vetenskapliga artiklar, böcker och interna dokument från Svenska 

kyrkan. Litteraturen söktes fram med hjälp av Luleå Tekniska Universitets biblioteks 

databas LIBRIS. De vetenskapliga artiklarna hämtades från Luleå Tekniska Universitets 

databas Primo, tillsammans med Google Scholar. De sökord som användes främst var: 

“Management Control Systems”, “Reforms”, “Translation”, “New Public Management” 

och “Institution”. Det användes även tilläggsord som “Church”, “Accounting” och 

“Public Sector”. Ovanstående ord kombinerades i flertalet söksträngar. I kurslitteraturen 

utfördes även kedjesökning utifrån referensramen för att hitta mer information inom de 

mer begränsade ämnesområdena. 

2.4 Studiens utformande 

I studien har en fallstudie valts som forskningsmetod. Enligt Bryman och Bell (2013) är 

det en forskningsdesign som har till syfte att studera ett enda fall mer detaljerat och in-

gående. Detta metodsätt ansågs lämpligt med beaktning av att det finns begränsad 

ekonomisk forskning om religiösa institutioner, något som även gav stöd för denna 

forskningsmetod (Laughlin, 1988). Fallstudien motiverades även av att en detaljerad 

studie kan vara ett av de mest givande sätten att utforska reformer på, då särskild vikt 

läggs på en enskild kontext. 

Det fanns därför en avsikt att tillföra en djupare förståelse för hur ekonomistyrnings-

reformer växer in i organisationer genom att välja en enskild organisation. Det möjlig-

gjorde att empirin kunde analyseras lättare då det i en större utsträckning gick att relatera 

till tidigare studier och även att denna studie kunde ställas i relation till tidigare studier. 

Vidare avsåg studien att undersöka förklaringar till varför utfallet av en reform kan se 

olika ut inom en organisation och att skapa förståelse om vad det är som påverkar 

översättningsprocessen inom en organisation. Studien tar därför en av sina utgångs-
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punkter i institutionell teori och i översättningsteori, vilket passar in på studiens onto-

logiska uppfattning om att se verkligheten som socialt konstruerad. Enligt Yin (2011) är 

det en filosofisk föreställning av att det finns flera verkligheter och att det är dessa som 

konstituerar den sociala verkligheten. 

Den offentliga sektorn och studieobjektet kan anses likna varandra, då båda utmärks av 

att vara omfattande organisationer, inte ha något utpräglat vinstintresse och kännetecknas 

av flera mål som i viss mån kan anses vara konflikterande. Studien har därför en ambition 

av att kunna bidra till en ny bredare kunskap inom forskningsfältet New Public Manage-

ment. Slutsatserna i uppsatsen kan anses vara specifika för institutionen Svenska kyrkan, 

dock anses dessa även kunna ha ett bredare syfte. Det innebär att studien ämnar tillföra 

ytterligare ett perspektiv och en utökad förståelse för reformer, New Public Management 

och till översättningsteori. 

2.5 Val av fallstudie 

Fallstudien syftade till att undersöka Svenska kyrkan med sin bakgrund i offentlig sektor. 

En bidragande orsak till att just Svenska kyrkan valdes är att det i liknande studier om 

översättning är vanligt att studera offentliga organisationer. Svenska kyrkan är en om-

fattande organisation som är rikstäckande och består av över 20 000 medarbetare och över 

35 000 förtroendevalda (Svenska kyrkan, 2015). Organisationsstrukturen är uppdelad på 

tre verksamhetsnivåer: nationell nivå, stiftsnivå och församlingsnivå. Organisationen 

består av över 1 300 församlingar och 31 utlandsförsamlingar. I figur 3 visas hur Svenska 

kyrkan styrs och hur valen går till i respektive verksamhetsnivå. 

 

Figur 3. Så styrs Svenska kyrkan 

Källa: Svenska kyrkan 

Organisationens omfattning har gjort att det funnits ett behov av att avgränsa urvalet till 

särskilda delar av organisationen. I studiens urval har Svenska kyrkan delats upp i de tre 

verksamhetsnivåerna (1) Nationell nivå, (2) Stiftsnivå och (3) Församlingsnivå. Det har 

även gjorts avgränsningar på varje verksamhetsnivå, för att bara få med deltagare som i 
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större utsträckning har kontakt med verksamhetsmodellen och som företräder både det 

ekonomiska och teologiska fältet. 

2.6 Urval 

Nedan beskrivs de urval som gjordes i studien. 

2.6.1 Nationell nivå 

Nationell nivå är den högsta verksamhetsnivån och utgörs av Kyrkokansliet i Uppsala. 

Kyrkokansliet har cirka 380 medarbetare som är fördelade på elva avdelningar (Svenska 

kyrkan, 2015). Urvalsgruppen bestod av personer från ekonomi- och finansavdelningen 

som har varit med och tagit fram den nya verksamhetsindelningen. Personerna på 

ekonomi- och finansavdelningen ansvarar för alla ekonomiska processer på Kyrko-

kansliet och även frågor om god redovisningssed och utbildning inom ekonomistyrning 

(Svenska kyrkan, 2017). 

2.6.2 Stiftsnivå 

Stiftsnivån är den mellersta verksamhetsnivån och består av tretton geografiskt uppdelade 

stift som har som huvudsaklig uppgift att främja och ha tillsyn över församlingslivet i 

stiften (Svenska kyrkan, 2017). Ett av skälen till att stiftsnivån var relevant att studera är 

att det ingår i stiftens uppgifter att ha tillsyn över församlingar och att det därför kan vara 

intressant att få deras bild av hur de ser på den nya verksamhetsmodellen. I urvals-

processen till studien var endast ett stift relevant att studera, då de har olika storlek, 

struktur och koppling till verksamhetsindelningen. Beslutet togs att endast studera ett stift 

och Servicebyrån i Luleå stift eftersom att det ansågs mest lämpligt, då det med tiden 

visade sig att varje enskilt stift har sin egen karaktär och är sin egen art i att ge stöd åt 

församlingarna. Det fanns med andra ord inte någon enhetlig struktur för servicebyrå-

verksamheten i de olika stiften. 

De anställda i stiften och deras kontakt med verksamhetsmodellen var också olika, vilket 

låg till grund för beslutet att bara välja ett stift. I beslutet togs hänsyn till det potentiella 

urvalet av församlingar eller pastorat som låg i varje stift. Utifrån det underlag som kom 

från förstudien övervägdes varje stift och de jämfördes genom att väga deras egenskaper 

och struktur mellan varandra. I urvalet av stift togs hänsyn till ett avsiktligt urval av för-

samlingar och pastorat som låg inom ett stift och av förstudien fram det att Servicebyrå-

verksamheten ansågs vara välutvecklad i Luleå stift. Det innebär att urvalet av studie-

objekt och dess deltagare togs med hänsyn till deras tänkta rikedom på relevant 

information, både gällande att ifrågasätta och att stödja studiens syfte (Yin, 2011). 

Valet av Servicebyrån i Luleå stift gjordes på grund av flera nyckelfaktorer. Utmärkande 

för Luleå stift är att en tredjedel av Sveriges yta täcks in (se figur 4), att det finns stora 

avstånd mellan vissa församlingar och att det finns stor lokal variation i populationen när 

det kommer till olika förutsättningar. 
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Figur 4. Svenska kyrkans stiftsindelning 

Källa: Nationalencyklopedin 

2.6.3 Församlings-/pastoratnivå 

På församlingsnivå valdes fyra församlingar ut som objekt till studien. Urvalet gjordes 

utifrån tre nyckelfaktorer. Dessa var (1) utmärkande egenskaper, (2) koppling till Service-

byrån och (3) befolkningsstatistik och medlemsunderlag. Utmärkande egenskaper 

definierades av om en församling har något särskilt karaktäristiskt. Koppling till Service-

byrån definierades av i vilken utsträckning en församling eller ett pastorat sköter sin 

ekonomi själv eller i vilken omfattning de använder sig av Servicebyrån. Det var viktigt 

att även få med församlingar som sköter sin ekonomi självständigt eller som inte styrs 

eller påverkas av Servicebyrån på stiftsnivå. 

Församlingarnas koppling till Servicebyrån gav också en möjlighet till att intervjua en 

större variation av ekonomroller i församlingarna och att den ekonomiansvariga i en 

församling kunde vara allt ifrån en ekonomichef, controller eller administrationsansvarig. 

Befolkningsstatistiken definierades av hur många människor som är medlemmar i en för-

samlingar och avsåg att fånga in olika ekonomiska förutsättningar. Det sistnämnda 

kriteriet resulterade i att det blev ett varierande urval av församlingar och att urvals-

spannet sträckte sig från att innehålla tätortsförsamling till landsbygdsförsamling. I 

studien har enheterna på församlingsnivå rangordnats från enhet A till D och 

kategorisering har skett efter den ordning som intervjuerna har genomförts. 
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2.6.4 Val av deltagare 

För att få till rätt urval av aktörer till studien och för att öka förståelsen av ekonomi-

styrningsreformens bakgrund utnyttjades förstudien som ett beslutsunderlag till att ta 

fram rättvisande och relevanta aktörer. Detta för att fånga in aktörer som i en större ut-

sträckning har kontakt med den nya verksamhetsmodellen. Totalt bestod studien av elva 

deltagare, varav två av dem medverkade i en förstudie. Av förstudien kom det fram flera 

aktiva och potentiella deltagare, och några av dessa var med i projektgruppen vid fram-

tagandet av en ny verksamhetsindelning. Det framkom även rekommendationer till 

deltagare på stifts- och församlingsnivå. Dessa rekommendationer var av stor vikt för 

studien för att säkerställa att deltagare hade tillräcklig kännedom och kontakt med den 

nya verksamhetsmodellen. 

På nationell nivå utfördes intervjuer med deltagare från kyrkokansliet. Intervjuerna 

genomfördes med två personer på ekonomi- och finansavdelningen och båda har arbets-

roller som ekonomer samt var med i projektgruppen som tog fram den nya verksamhets-

modellen. Denna intervjudel syftade till att utgöra en förstudie genom att ge insikt om 

varför verksamhetsindelningen togs fram. Samtidigt syftade intervjun till att få in upp-

fattningar från nationell nivå om verksamhetsmodellen och till vad som kunde vara 

lämpliga deltagare på övriga verksamhetsnivåer. Denna verksamhetsnivå var därför av 

särskild vikt för att på så sätt vara kunskapsgenererande och bidra med en bättre förståelse 

om den nya verksamhetsmodellen inför kommande intervjuer. 

På stiftsnivå utfördes en intervju med en deltagare från Servicebyrån som tillhör Luleå 

stift och som främst arbetar med tillsyn och främjande av församlingsverksamheten. 

Deltagaren, från Servicebyrån, valdes utifrån att stiftet har sin egen internredovisning och 

att det därför inte var relevant att studera stora delar av stiftet, då dessa inte kommer i 

kontakt med verksamhetsindelningen i en större utsträckning. Det var bara en begränsad 

del av organisationen i stiftet som har kontakt med verksamhetsindelningen och dessa 

tillhörde Servicebyrån. Därför var det inte av intresse att utföra intervjuer med ekonomi-

chefen för staben, då hen endast arbetar med stiftets egna internredovisning.  

På verksamhetsnivån valdes istället Servicebyråns chef ut som deltagare till intervjun, 

eftersom Servicebyråns uppgift är att stödja församlingar och pastorat med främst 

löpande redovisning och lönearbete. Servicebyrån erbjuder ekonomitjänster till för-

samlingar eller pastorat i sitt stift till självkostnadspris. Deltagaren har en chefsbefattning 

och det övergripande ansvaret för servicebyråverksamheten för kontoret i Umeå och 

Luleå, men är stationerad till Servicebyråns verksamhet i Umeå. Deltagaren från Service-

byrån hade också god kännedom om församlingarnas redovisning, verksamhet och om 

verksamhetsmodellen. Hen hade bland annat tidigare haft en befattning som ekonomichef 

i ett pastorat. I figur 5 visas organisationsstrukturen för Luleå stift och att stiftets ekonomi-

chef återfinns inom staben, där hen endast är ansvarig för stiftets egna internredovisning. 

Det innebär att det endast är Servicebyrån som i en större utsträckning har en direkt-

kontakt med verksamhetsindelningen. 
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Figur 5. Organisationsstruktur i Luleå stift 

Källa: personlig kommunikation, 6 april 2017 

På församlings-/pastoratnivå utfördes intervjuer med ekonomiansvarig och kyrkoherde i 

fyra församlingar. Detta urval motiverades av att yrkesrollerna kyrkoherde och ekonomi-

ansvarig av förstudien beskrevs kunna likställas med VD och ekonomichef i ett företag, 

vilket verifierades av en fråga under förstudien. Valet av deltagare gjordes också med 

bakgrund av att båda yrkesrollerna beskrevs komma i kontakt med verksamhets-

indelningen i en större utsträckning. Deras bakgrund och roll i församlingen gav olika 

perspektiv genom främst yrkesrollernas karaktär, ansvarsroller och annorlunda 

utbildningsbakgrund. Kyrkoherden är teolog, med ett teologiskt perspektiv och teologisk 

utbildning, medan ekonomiansvarig har ett ekonomiskt perspektiv och ofta ekonomisk 

utbildning. 

I de fall då församlingarna inte har någon kamrer har intervjuerna utförts med en person 

som antingen haft en controller-liknande eller administrativ tjänst. I de fallen har det 

oftast inneburit att de har haft ett mindre ekonomiskt ansvar och att församlingen istället 

har tagit del av Servicebyråns ekonomitjänster. 

2.7 Empirisk insamlingsmetod 

Då undersökningen ämnade att förstå uppfattningar hos individer lades stor vikt vid att 

utföra empiriinsamlingen på rätt sätt. Intervjudelen bestod av elva intervjuer, varav en 

mer inledande intervju med två ekonomer från den nationella nivån inom Svenska kyrkan. 

Intervjun hade karaktär av att vara en förstudie, men den syftade även till att samla in och 

tolka uppfattningar om verksamhetsmodellen på nationell nivå. Denna utfördes på kyrko-

kansliet i Uppsala. 

Förstudien följdes upp av intervjuer med olika deltagare på stifts- och församlingsnivå 

inom organisationen. Skillnaden mellan förstudien och övriga intervjuer var att båda del-

tagarna intervjuades samtidigt i förstudien och att intervjuerna på stifts- och församlings-

nivå utfördes med en deltagare i taget. Under studiens empiriinsamling användes enbart 

semistrukturerade intervjuer för att bättre fånga olika aktörers uppfattningar, vilket gjorde 
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det möjligt att ändra frågorna under intervjuerna (Bryman & Bell, 2011). Dessa 

kvalitativa intervjuer syftade till att göra det möjligt att se deltagarnas tolkning av 

ekonomistyrningsreformen utifrån deras egna perspektiv och de karaktäriserades av att 

vara mer av ett samtal, eftersom egenskaper är beroende av den enskilda deltagaren (Yin, 

2011). 

Beslutet att utföra semi-strukturerade intervjuer togs med hänsyn till aspekterna 

standardisering och strukturering. Standardisering innebär hur mycket ansvar som bör 

utelämnas till intervjuaren gällande utformning och inbördes ordning av frågorna, medan 

strukturering handlar om det “svarsutrymme” som deltagaren får i intervjun (Patel & 

Davidsson, 2003). Då studien ämnade till att kunna upptäcka och identifiera egenskaper 

och beskaffenhet i deltagarnas uppfattning om ett fenomen, ansågs semistrukturerade 

intervjuer ge anpassningsbarhet för att både undvika låsningar, men samtidigt inte få allt 

för öppna svar. 

I intervjuerna användes teman med viss teoretisk koppling som följdes upp av frågor som 

deltagaren fick fördjupa sig inom utifrån vad personen ansåg vara meningsfullt. På det 

sättet var det ett guidat samtal med viss vägledning efter teman. För att hjälpa deltagarna 

utfördes intervjuerna på respektive arbetsplats. Fördelar med detta var att både gester och 

kroppsspråk kunde användas för att undvika att en intervjuperson blev hämmad i sam-

talet. Under intervjuerna närvarade också båda forskarna där den ena hade möjlighet att 

föra anteckningar, samtidigt som den andra höll i själva intervjuerna. Anteckningarna 

hade till syfte att motverka eventuella problem som kunde uppstå med ljudinspelning, 

men även till att lättare kunna återge vad deltagaren sagt tidigare och därigenom kunna 

ställa relevanta följdfrågor. 

Under samtliga intervjuer användes även ljudupptagningsapparat efter medgivande från 

deltagarna. Deltagarna fick inte tillgång till intervjuguiden före intervjun med avsikt att 

undvika beteendepåverkan. Däremot blev deltagarna informerade om studiens syfte och 

avsikten med intervjuerna. För samtliga intervjuer på församlingsnivå var målsättningen 

att utföra båda intervjuerna för respektive enhet under en och samma dag, för att undvika 

att deltagarna skulle kunna påverka varandra. I tre av fyra enheter kunde denna mål-

sättning infrias, men i en enhet fick de två intervjuerna genomföras under två olika arbets-

dagar. 

2.8 Analysmetod 

I takt med att empiriinsamling och transkribering var igångsatt påbörjades en analys av 

det empiriska materialet som hade sin utgångspunkt i vad Yin (2011, s. 180) benämner 

analysens fem faser. Av den anledningen fortskred analysen under hela studiens arbets-

gång och den kännetecknades av vad som brukar kallas för en iterativ analysprocess 

(Bryman & Bell, 2013). Detta åskådliggörs av de dubbelriktade pilarna i nedanstående 

figur. Analysen påbörjades med 1) sammanställning av empiri med en överföringsprocess 

av intervjumaterialet från tal till skrift, detta genom att transkribera samtliga inspelade 

intervjuer. 

Transkriberingarna utfördes i samma ordningsföljd som intervjuerna blev färdiga. Det 

totala materialet från intervjuerna bestod till slut av cirka 200 sidor text. Intervjumaterialet 

sammanställdes sedan till flera dokument utifrån en enhetlig struktur och efter vilken 

verksamhetsnivå som varje intervju tillhörde. Analysarbetet utgick sedan från fas 2), 

demontering av den sammanställda empirin, och i denna fas var det transkriberade 

materialet fortfarande sorterat utifrån de tre verksamhetsnivåerna. Därför sorterades 
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empirin in i olika grupper utefter specifika etiketter som togs fram på varje verksamhets-

nivå, där etiketterna var kopplade till teoriavsnittet. Demonteringsfasen pågick i en åter-

upprepande procedur som pågick under hela analysarbetet. 

Analysen fortsatte med fas 3) remontering av empiri, där enskilda grupper remonterades 

för att återuppbygga en ordningsstruktur och i syfte att binda samman likartade etiketter. 

Detta menar Yin (2011) kan vara ett verkningsfullt sätt då det i demonteringsfasen kan 

upptäckas möjliga breda mönster i empirin. Efter det inledes fas 4), där empiri tolkades 

utifrån de etiketter och grupper som bildats, med ett syfte att koppla samman etiketter och 

grupper med studiens teoretiska referensram. I fas 4) var studiens empiri både kodad och 

sorterad utifrån de olika etiketterna och grupperna som skapats. Det innebar att begrepp 

och etiketter sorterats in i en högre begreppslig nivå med intentionen att lättare kunna 

hitta mönster. Det i syfte att se om det gick att förstå eller om det ansågs begripligt. Detta 

jämfördes också med studiens teoretiska referensram och om det var överensstämmande 

med studiens syfte. 

Dessa faser behövde återupprepas flera gånger, eftersom att en så god tolkning som 

möjligt eftersträvades i studien. I analysarbetet användes också tre attribut som ett stöd 

under analysprocessen och för hur empirin skulle tolkas. På så sätt gav det vägledning i 

analysprocessen. Dessa tre attribut var (1) empirisk korrekthet (2) trovärdighet och (3) 

skälighet (Yin, 2011). Empirisk korrekthet hade till syfte att uppnå ett kritisk tänkande 

och att resultatdelen skulle vara rättvisande för all den empiri som samlats in. Tro-

värdighet hade till syfte att även andra forskare skulle godta studiens slutliggiltiga 

tolkning och att studiens tolkning inte skulle kunna kritiseras för att vara godtycklig. Till 

sist stod attributet skälighet för en målsättning om att även andra forskare skulle kunna 

nå fram till en likartad tolkning av det empiriska materialet. Avslutningsvis känne-

tecknades analysprocessen av en iterativ process som till slut ledde fram till fas 5) 

dragning av slutsatser, där studiens slutsatser framställdes.  

 

Figur 6. Analysens fem faser och samspelet mellan dem 

Källa: Yin (2011, s. 181) 

Figur 6 illustrerar analysarbetet, dess olika faser och hur de förhåller sig till varandra. 
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2.9 Metodproblem 

2.9.1 Studiens trovärdighet och äkthet   

I kvalitativ forskning kan den sociala verkligheten beskrivas på mer än ett sätt och ändå 

vara “sann”, därför menar Lincoln och Guba (1985) att en kvalitativ forskare snarare bör 

tala om trovärdighet och äkthet. Åtgärder har därför vidtagits för att öka trovärdighet och 

äkthet. Trovärdighet utgörs av fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjligheten att styrka och bekräfta. Eftersom verkligheten upplevs subjektivt handlar 

tillförlitlighet om att säkerställa att forskning bedrivs enligt de regler som finns och att 

forskares sätt att uppfatta verkligheten upplevs som rätt av andra (Bryman & Bell, 2011). 

Som ett sätt att stärka tillförlitligheten användes respondentvalidering. Metoden innebar 

att de inspelade intervjuerna transkriberades och därefter fick deltagarna ta del av och 

godkänna det innehåll som sedan publicerades. En avstämning har därmed kunnat göras 

mellan deltagare och forskare för att bekräfta att innehållet har uppfattats på rätt sätt. 

Kvalitativ forskning handlar i normalfallet om forskning av en mindre grupp som har 

vissa gemensamma egenskaper och kvalitativa forskare fokuserar därför ofta på det 

kontextuellt unika (Bryman & Bell, 2011). I studien var det därför viktigt att återge fylliga 

beskrivningar av omgivningen, för att underlätta för forskare att bedöma hur pass överför-

bara resultaten från studien är till andra sammanhang (Bryman & Bell, 2011). Med hänsyn 

till att varje stift har sin egen organisationsstruktur och att det inte finns ett enhetligt sätt 

för hur de olika stiften ger stöd till församlingarna, blev en konsekvens av detta att det 

endast var lämpligt att studera ett stift. 

Vid varje intervjutillfälle gjordes beskrivningar av den sociala kontexten och deltagaren. 

Studiens metodval och tillvägagångssätt har beskrivits noggrant så att andra forskare ska 

kunna bedöma studiens kvalitet. Under arbetets gång har det förekommit regelbundna 

handledarträffar och seminarier. Ett av syftena med att låta kollegor fungera som externa 

granskare har varit att öka pålitligheten i studien (Bryman & Bell, 2011). För att undvika 

att påverka deltagarna under intervjuerna, medvetet eller omedvetet, togs ett beslut om 

att båda författarna skulle närvara vid intervjutillfällena. Detta så att båda kunde reflektera 

över ifall deltagarna påverkats av författarnas egna personliga värderingar. Att kunna 

styrka och konfirmera innebär att forskaren, utifrån insikten att det inte går att få någon 

fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa att han eller hon 

agerat i god tro (Bryman & Bell, 2011). 

Rättvisande bild är ett av de kriterier som Lincoln och Guba (1985) formulerar för äkthet 

och handlar om att ge en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som 

finns i den grupp av människor som studeras. För äkthetens skull lades därför vikt vid att 

presentera en rättvisande bild av deltagarnas uppfattningar. Hänsyn har tagits till del-

tagarnas olika roller och ett exempel på det är att en chefs bild av ett fenomen inte fått 

representera en hel grupp av rollers olika uppfattningar om samma fenomen (Bryman & 

Bell, 2011). 

  



16 

 

2.9.2 Etiska överväganden 

Etiska problem är subtila och närvarande i all forskning. Det innebär att det är viktigt att 

skydda deltagare i forskningsstudier. Vid forskning av individer eller en gemensam grupp 

av individer är det av betydelse att vara medveten om hur forskaren kan påverka del-

tagarna. Detta kan förebyggas eller minimeras med tillämpning av lämpliga etiska 

principer (Orb, Eisenhauer & Wynaden, 2001). I studien har särskild hänsyn tagits till 

etiska överväganden med utgångspunkt i vad Bryman och Bell (2013) beskriver som fyra 

huvudsakliga områden för etiska principer: 

▪ Skada för deltagarnas del 

För att undvika att deltagarna skulle känna en oro över att det fanns en överhängande risk 

för att hen skulle hamna i en sämre situation till följd av studien togs ett aktivt val av att 

inte skriva ut några namn på personerna som deltagit i studien. Det beslutades även att 

församlingarna ska hållas anonyma och att de mest utmärkande egenskaper inte tas med, 

utan istället rangordnas dessa från enhet A-D. Ett av studiens motiv med intervjuerna var 

att skapa förståelse för de olika yrkesrollerna inom Svenska kyrkan och detta har uppnåtts 

genom att skapa mer av en dialog med deltagarna gällande enskilda frågor än att ställa 

dem till svars. Vid kontakt med studiens deltagare har det även vidtagits försiktighet och 

att i möjligaste mån undvika känsliga frågor som av deltagarna kan anses vara kränkande. 

Vidare har professionstitlar inte preciserats för att hålla deltagarna anonyma och på 

samma sätt har församlingarnas utmärkande egenskaper inte förtydligats i en större om-

fattning. 

▪ Samtyckeskrav 

För att säkerställa att det inte bara fanns ett samtyckeskrav till att deltaga i studien utan 

även till att empirin fick användas tillfrågades respektive deltagare innan intervjun och 

om det fanns en möjlighet till att spela in intervjun. I samband med det blev deltagarna 

informerade om att den transkriberade empirin även skulle skickas till dem efteråt. Detta 

för att ge deltagarna en möjlighet till att se över materialet. Med det så kunde det 

empiriska materialet verifieras i två steg, där det sistnämnda syftade till att säkerställa att 

inget har missuppfattats och för att intyga om att allt material får användas. 

▪ Intrång i privatlivet 

I studien har fokus endast riktats till deltagarnas yrkesroll och förhållande till Svenska 

kyrkan och kontakt har därför upprättats genom församlingarnas och deltagarnas arbets-

mail eller arbetstelefon. Varje deltagare har även blivit informerad i samband med 

intervjun att studien inte syftar till att framhäva några personer utan att det är yrkesrollen 

istället för privatpersonen som är av intresse att studera. 

▪ Falska förespeglingar 

För att undvika falska förespeglingar har vi på förhand informerat deltagarna vilken avsikt 

som finns med studien och vad den ska handla om. Det har även vid intervjutillfället 

informerats om vad studiens syfte är och vad studiens avsikt med intervjuerna är. Vid 

upprepade tillfällen har det informerats om att det inte har funnits någon avsikt att sätta 

dit någon person. Vidare har varje deltagare informerats om på vilket sätt de är anonyma 

i studien. Målet under intervjutillfällena har hela tiden varit att varje person ska ha en bra 

förståelse för vad studiens syfte är och vad just deras intervju kan komma att bidra till. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I föreliggande kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för 

studien. Kapitlet inkluderar teoretiska utgångspunkter som behandlar studiens 

förhållningssätt till teorin och som följs upp av olika skolbildningar inom institutionell 

teori: nyinstitutionell teori, skandinavisk institutionell teori samt översättningsteori. 

Avslutningsvis presenteras en principskiss som visar hur begreppen förhåller sig till 

varandra.  

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska referensramen ska betraktas som en ytterligare byggsten till metod-

avsnittet, då samtliga teorier i denna studie har en tydlig koppling till metodavsnittets 

grundantagande om hur verkligheten är beskaffad. Då studien inte är normativ till sin 

karaktär eller intresserad av att utvärdera ett resultat är den institutionella teorin tänkt att 

skapa en konsistens mellan hur ekonomistyrningsreformen uppfattas hos aktörer inom 

Svenska kyrkan och i sättet som detta fenomen beskrivs på i studien (Blomquist, 1996, s. 

27). Den institutionella teorin är vidare tänkt att tillsammans med det valda aktörs-

synsättet se organisationens aktörer både som starka aktörer och som flera grupper av 

aktörer. För att tillämpa den teoretiska referensramen på ett lämpligt sätt till Svenska 

kyrkan, är det på sin plats att lyfta fram några karaktäristiska aspekter för religiösa 

organisationer, i ett försök att öka förståelse för religiösa organisationer som institution. 

Durkheim (1976, s. 37) beskriver det enligt följande: 

 

"All known religious beliefs, whether simple or complex, present one common 

characteristic: they presuppose a classification of all the things, real or ideal, of which 

men think, into two distinct terms which are translated well enough by the words profane 

and sacred/.../This division of the world into two domains, the one constraining all that 

is sacred, the other all that is profane, is the distinctive trait of religious thought." 

Det innebär att Svenska kyrkan ska ses som ett trossamfund som inrymmer en bestämd 

grupp med gemensam trosuppfattning och som är förenade genom att de tänker på ett 

likartat sätt med avseende på den heliga världen och dess relation till det världsliga. 

Samtidigt som Svenska kyrkan som institution inrymmer aktörer utan religiös övertygelse 

och att dessa tillsammans översätter idéer till gemensamma metoder.  

3.2 Nyinstitutionell teori 

I studien används en mer sociologisk inriktning av nyinstitutionalism som betonar 

kulturella aspekter (Johansson, 2002). Ett klassiskt synsätt inom organisationsteori är att 

se organisationer som rationella verktyg för att uppnå önskade mål (Eriksson-Zetterquist, 

2009). Genom institutionell teori erbjuds därför en motbild till det klassiska synsättet om 

att organisationer fungerar som rationella verktyg (ibid). Institutionell teori växte fram ur 

discipliner som nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap i slutet av 1800-talet. Den 

centrala tanken inom institutionell teori är att institutioner växer fram när människor 

konstruerar deras sociala verklighet (Eriksson-Zetterquist, 2009). Den institutionella 

teorin har växt fram ur flera skilda discipliner och därav finns det inte någon enhetlig 

definition över vad som menas med begreppet institution (ibid). Johansson (2001, s. 17-

18) definierar en institution som “en organiserad och etablerad struktur eller procedur, 

baserad på mer eller mindre för givna antagna, formella eller informella, medvetna eller 

omedvetna regler. En institution innebär med andra ord att det finns ett accepterat, icke i 

grunden ifrågasatt, sätt att utföra eller förhålla sig till det institutionen omfattar."  
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En av skolbildningarna inom den institutionella teorin är den nyinstitutionella teorin där 

anhängare ser institutioner som “produkter av mänsklig design” (Eriksson-Zetterquist, 

2009). Det är två centrala verk som utgör grunden för den nyinstitutionella teorin: Meyer 

och Rowans (1977) Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and 

Cermony och DiMaggio och Powells (1983) The Iron Cage Revisited: Institutional 

Isomorphism and Collective Rationality in Organisational Fields (ibid). Gemensamt för 

de båda artiklarna är att respektive författarpar beskriver varför organisationer tenderar 

att efterlikna varandra. 

Meyer och Rowan (1977) beskriver institutionalisering som en social process och att det 

i moderna samhällen växer fram formella organisatoriska strukturer i institutionaliserade 

kontexter. Professioner, program och tekniker skapas för att framställa rationalitet och 

effektivitet. På det sättet menar de att organisationer anpassar sig till rationaliserade 

myter, för att uppfattas som rationella och öka sin legitimitet, och därmed också sin 

överlevnadsförmåga, oaktat om införandet i praktiken leder till ökad effektivitet. 

Institutionaliserade produkter, tjänster, tekniker, policys och program fungerar på det 

sättet som kraftfulla myter som många organisationer anammar i ett ceremoniellt syfte. 

DiMaggio och Powell (1983) argumenterar i sin artikel om orsaker till varför det sätt som 

organisationer byråkratiseras och rationaliseras har förändrats. När författarna skrev 

artikeln hade det skett en byråkratisering av stat och företag och förändringar tycktes allt 

mindre bero på ökad konkurrens eller ökade krav på effektivisering. I artikeln 

argumenterar de istället för att förändringar sker på grund av isomorfa krafter och att 

organisationer verkar inom olika organisationsfält. 

3.2.1 Organisationsfält 

Organisationsfält är ett begrepp som har sitt ursprung i nyinstitutionalismen och kan ses 

som en särskild definierad analysenhet. DiMaggio och Powell (1991) definierar 

organisationsfält som en eller flera organisationer som tillsammans utgör ett etablerat 

område av vad de kallar institutionellt liv och att det består av organisationer som har 

liknande produkter eller tjänster. I samband med att ett organisationsfält börjar ta form 

och etableras, så menar DiMaggio och Powell (1983) på att organisationer inom fältet 

kan präglas av olikheter både till form och tillvägagångssätt. I takt med att ett 

organisationsfält etableras sker en homogenisering mellan organisationer inom fältet, 

något som DiMaggio och Powell (1983) menar beror på isomorfa krafter. Detta sker på 

olika sätt och lyfter även fram att organisationer i fältet inte behöver ha direktkontakt med 

varandra, utan påverkas av varandra till följd av normativa och kulturella processer 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). DiMaggio och Powell (1983) menar på att det endast krävs 

någon koppling mellan organisationer för att de ska kunna räknas till ett och samma 

organisationsfält. 

När nya organisationer etablerar sig i organisationsfältet kommer de att försöka efterlikna 

de redan etablerade organisationerna, då de influeras av starka normbildare inom fältet 

(DiMaggio & Powell, 1983). Detta menar Czarniawska-Joerges (1992)  beror på att ett 

organisationsfält formas av framträdande institutioner, vilket kan vara institutioner inom 

offentlig förvaltning, marknad eller ideella organisationer. Detta vidareutvecklas även av 

Eriksson-Zetterquist (2009) som menar på att desto mer beroende organisationer i ett fält 

är av varandra, desto mer kommer organisationer i ett fält att interagera med varandra. 

Fenomenet med organisationsfält kan således kopplas till översättning, då begreppet 

organisationsfält ger en möjlighet till att inte bara studera direkta interaktioner eller 

kopplingar mellan organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009), utan det ger också en 
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möjlighet till att förstå konceptuella verkligheter hos olika aktörer och ge svar på hur en 

ekonomistyrningsreform uppfattas. 

Ett annat sätt att se på ett organisationsfält är att se det som att det inom ett organisations-

fält finns en delad tankevärld (Douglas, 1986). Douglas (1986) beskriver det utifrån en 

social sfär och att den utgörs av ett kollektiv med gemensamma uppfattningar. Den 

sociala sfären inrymmer på det sättet normer om hur man bör agera och om vad som är 

att anse som rätt eller fel. Däremot finns det skillnader mellan organisationsfält och 

tankevärldar i dess strukturer, då en tankevärld anses ha en varierande grad av stabilitet, 

då en tankevärld kan förändras eller upplösas med tiden (Blomquist, 1996). Teori om 

organisationsfält används för att förstå hur signifikanta aktörer på verksamhetsnivåerna 

eller inom professioner uppfattar sin organisation och deras förhållningssätt till övriga 

organisationer. 

3.2.2 Isomorfism 

DiMaggio och Powell (1983) beskriver tre isomorfa krafter som verkar inom ett 

organisationsfält när ett organisationsfält etableras och växer fram som ett resultat av att 

det inom fältet finns krav på homogenisering. De isomorfa krafterna är: tvingande 

isomorfism, mimetisk isomorfism och normativ isomorfism. Organisationsfält och 

isomorfism tillämpas för att tillsammans ge förklaringar till hur studiens aktörer bildat 

sina uppfattningar. 

Tvingande krafter är ett resultat av ett internt externt tryck från organisationer som utövar 

inflytande över andra organisationer eller aktörer i ett och samma fält, både formellt och 

informellt (DiMaggio & Powell, 1983). Pressen kan ta sig uttryck i form av juridiskt 

tvång, genom exempelvis lagstiftning, eller genom kulturellt tvång, som till exempel 

genom förväntningar som finns på organisationen från organisationens omgivning 

(DiMaggio & Powell, 1983). Ett exempel på tvingande kraft är när en stat, ett företag 

eller organisationer med inflytande kräver enhetliga redovisningssystem, personal-

utvärderingssystem och/eller budgetar (Eriksson-Zetterquist, 2009).  Organisationer ut-

sätts på det sättet för påtryckningar på olika sätt och det kommer främst till uttryck av att 

det finns olika beroendeställningar mellan organisationer, som exempelvis till en stats-

makt. På det sättet tvingar starkare organisationer de svagare att anpassa sig till formella 

som informella krav (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Imiterande krafter menar DiMaggio och Powell (1983) främst uppstår av osäkerhet och 

att osäkerhet uppmuntrar till imitation. När det råder osäkerhet kring vad som är rätt 

teknik för att organisera sig eller när mål upplevs tvetydigt är det lätt att organisationer 

börjar försöka efterlikna andra organisationer inom samma fält, som av de uppfattats som 

framgångsrika (DiMaggio & Powell, 1983). Eriksson-Zetterquist (2009) poängterar att 

chefer söker inspiration från framgångsrika organisationer eller modeller i syfte att lösa 

sina egna problem och att det kan ske medvetet som omedvetet. 

Den tredje formen är normativa krafter (DiMaggio & Powell, 1983). Precis som 

organisationer påverkas av tvingande- och imiterande krafter påverkas professioner som 

organisationer av liknande krafter. Författarna menar på att olika utbildningar utvecklar 

normer för olika professioner och att det skapar en gemensam kognitiv bas. Det innebär 

att olika professionstillhörigheter påverkar organisationer på olika sätt och att det sker 

utifrån de normer de bär med sig från sin utbildning. Författarna menar att det skapas 

sociala nätverk inom professioner som gör att organisationer normaliseras (DiMaggio & 

Powell, 1983). Eriksson-Zetterquist (2009) menar på att det inom professioner finns olika 

mål eller ambitioner för hur saker och ting ska gå till och vad det är som ska ingå i arbetet 
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och att dessa gruppnormer institutionaliserar verksamheten. Detta innebär att det sker en 

professionalisering av en organisation (DiMaggio & Powell, 1983). 

3.3 Skandinavisk institutionell teori 

En av de första som myntade begreppet "skandinavisk institutionalism" var Czarniawska 

och Sevón (1996) i boken Translating Organizational Change. Författarna fördjupade sig 

i organisationsförändring med fokus på att studera stabilitet i institutioner i förhållande 

till förändring i syfte att få en djupare insikt om organisationer. Författarna menar på att 

förändringar leder till en upplösning av tidigare vanor eller sätt att arbeta på och att det 

ger en möjlighet till att studera organisationers strukturer (Czarniawska & Sevón, 1996). 

Den skandinaviska institutionella teorin lyfter fram de dynamiska aspekterna av hur idéer 

cirkulerar (Sahlin & Wedlin, 2008) och kan ses som en fördjupning av den ny-

institutionella teorin (Eriksson-Zetterquist, 2009). Institutioner antar vanligtvis stabilitet, 

och inte förändring, som organisatorisk norm, men i den skandinaviska skolbildningen 

behandlas förändring på det sätt att stabilitet och förändring tillsammans betraktas som 

en organisatorisk norm (Blomquist, 1996), detta poängteras också av Eriksson-Zetterquist 

(2009) som menar på att forskare inom den skandinaviska skolbildningen har en utgångs-

punkt i hur institutioner skapas för att på så sätt förstå förändring. Studien har en utgångs-

punkt i centrala begrepp inom skandinavisk institutionell teori, dessa är anpassning av 

idéer, identitetens betydelse och hur organisationer imiterar varandra (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Identitetens betydelse vid spridning av idéer uppmärksammas också 

av Czwarniawska och Sevón (1996) i samband med översättning. Författarna menar att 

aktörers identitet har betydelse för hur något översätts och att det råder ett samspel mellan 

handling och identitet. 

Utgångspunkten i Skandinavisk institutionell teori är att förstå hur och varför idéer blir 

utbredda och på vilket sätt de översätts i samband med att de kommer i kontakt med 

organisationer (Sahlin & Wedlin, 2008). Idéer ses som att de överförs aktivt mellan olika 

bärare av dessa och att det mellan bärare sker en översättningsprocess utifrån den lokala 

kontexten till andra idéer, aktörer, traditioner och institutioner (ibid). Imitation eller 

översättning av en idé innebär med andra ord att det inte blir en identisk kopia utan att 

det leder fram till innovation och förändring (ibid). Att se spridning av idéer som över-

sättning innebär att fokus riktas mot själva processen med en utgångspunkt i hur 

spridningen går till snarare än resultatet av den (Johansson, 2002). Den skandinaviska 

institutionella teorin tillämpas för att skapa en förståelse för vad det är som händer med 

idéer när de översätts, och i vilken utsträckning de översätts och påverkas av bland annat 

individers självintressen, normer och värderingar.  

3.3.1 Cirkulation av idéer 

Organisatorisk förändring kan betraktas som en materialisering av idéer (Czarniawska-

Joerges & Joerges, 1990; Czarniawska & Joerges, 1996; 1998). Det förklaras av att alla 

möjliga slags idéer reser mellan lokala sammanhang och cirkulerar omkring för att på 

något ställe slå sig ner hos en lokal aktör. För att kunna påbörja denna resa måste en idé 

först omvandlas till ett objekt för att lämna sitt lokala sammanhang (Johansson, 2002). 

När idéerna utsätts för ombildning avkontextualiseras dessa eller, med ett begrepp som 

Czarniawska och Joerges (1996) lånat från Giddens (1992), sker en urbäddning av det 

lokala förhållandet. Det som blir kvar är då en filtrerad och allt mer abstrakt presentation 

med generella drag. Likväl som att en abstrakt och generell idé också kan infinna sig, om 

syftet inte är att återge eller återskapa. Idéen kan i det fallet ha hämtats från en annan 
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kontext för att fungera som en lös ram eller inspirationskälla för att kunna se till att för-

verkliga sin egna variant av idéen (Røvik, 2007). Cirkulation av idéer är ett framträdande 

tema i den skandinaviska forskningen i att förstå hur idéer inte förblir oförändrade när de 

förflyttas, utan är föremål för översättning (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

3.3.2 Översättning 

En uppfattning i Skandinavisk institutionell teori är att alla idéer färdas genom mänsklig 

inblandning och att det inte på förhand finns något bestämt kausalt förhållande om vilket 

resultat det kommer att leda till. Idéer tas emot på olika sätt och påverkas av förväntningar 

och förutsättningar som i sin tur grundar sig på kunskap och vanor (Latour, 1986). 

Spridning av idéer förändras också i olika hög grad beroende på hur stort handlings-

utrymme som ges inom institutioner och deras lokala aktörer. Organisationer har sällan 

direktkontakt eller erfarenhet av de organisationer eller utföranden som de imiterar eller 

hänvisar till (Sahlin-Andersson, 1996). Idéer som sprids är därför inte direkt överförbara 

som ren erfarenhet i sig utan är alltjämt standardiserade modeller och presentationer av 

sådana (Sahlin-Andersson, 1996). Det leder till att det skapas ett utrymme mellan den 

förmodade källan till modellen och den organisation som imiterar.  

Därav uppstår översättning till följd av att det skapas olika tolkningar av en modell 

(Sahlin-Andersson, 1996).  Hur något översätts påverkas av hur något konkretiseras och 

preciseras samt av idéinnehållet, idéns resrutt och förpackning (Johansson, 2002). Enligt 

Johansson (2002) påverkas översättning av det lokala handlingsutrymmet och kan bli 

större om en idé reser mellan olikartade fält till exempel från privat till offentlig sektor. 

Författaren menar också på att översättning främjas om det saknas en tydlig tillämpnings-

modell. Ett sätt att använda denna teori är till att skapa förståelse för hur de signifikanta 

aktörerna uppfattar verksamhetsmodellen utifrån olika teman, i syfte att studera om 

uppfattningar skiljer sig åt. Översättningsteorin kan därför hjälpa till att fånga in gemen-

samma mönster och regelbundenheter i uppfattningar och till att förklara översättning av 

verksamhetsmodellen på olika verksamhetsnivåer. 

3.3.3 Bärare av idéer 

Det har visat sig att idéers popularitet inte alltid beror på dess egenskaper, utan snarare 

på vilka det är som transporterar eller stödjer dem. Intresset för idéerna påverkas av hur 

de är paketerade, formulerade och om idéerna ligger rätt i tiden (Czarniawska & Joerges, 

1996; Røvik, 1998). Det innebär att när vissa aktörer inom området adopterar idéerna så 

får det till följd att de blir legitima, populära och tas för givna, av att vara både effektiva 

och absolut nödvändiga (Tolbert & Zucker, 1983).  

Enligt Czarniawska och Joerges (1996) är modeller eller idéer ofta materialiserade och 

spridda genom böcker, journaler, seminarium och föreläsningar. Detta appliceras till 

reformen för att förstå hur idéer materialiserats till att bli en verksamhetsmodell för 

internredovisningssystem och omformats till en modell för Svenska kyrkans interna 

redovisning. Detta genom att förstå hur objektet översätts i samband med att objektet 

sprids till Luleå stift och dess församlingar (Czarniawska & Joerges, 1996). 
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3.4 Översättningsteori 

3.4.1 Översättning som ett virus 

Det finns ett antal likheter mellan virus och managementidéer vad gäller form, innehåll 

och ursprung. Ett tydligt kännetecken hos virus är att de är ”obligata intracellulära 

organismer” vilket innebär att de saknar ämnesomsättning och därför är beroende av att 

leva i de värdceller som de infekterar. Røvik (2007) menar på att managementidéer 

existerar på ett liknande sätt och lever av organisationer, där de ofta är enkelt uppbyggda 

sett till den komplexitet som går att finna inom organisationer (Røvik, 2011). 

En likhet i uppkomsten av virus och managementidéer är att de många gånger är svåra att 

spåra och att de har en benägenhet att sprida sig i olika omfång beroende på hur deras 

egenskaper ser ut (Røvik, 2011). En skillnad däremot är att virus sprider sig genom smitta 

från en individ till en annan, medan organisationsidéer sprider sig utan att det behöver 

vara någon fysisk kontakt. Båda kan ge upphov till en omfattande spridning, där 

managementidéer sprids likt det sätt som en virussmitta infekterar och kan utvecklas till 

en epidemi eller pandemi.  

Managementidéer har beskrivits i studier som behandlar New Public Management och 

som visat på att idéer kan sprida sig mellan olika fält och sektorer och att de även kan 

färdas snabbt mellan länder (Røvik, 2011; Hood, 1991). Immunitet står i biologin för 

egenskapen att vara skadelös och att någon är immun är detsamma som att en individ inte 

kan smittas (Røvik, 2011). Inom virologi innebär det att en värdcell är resistent till ett 

virus. Detta exemplifieras av att enskilda arter kan vara oemottagliga för enskilda virus 

och att det därav inte sprids över artgränser. Røvik (2011) kopplar liknelsen till 

managementidéer på det sätt som managementidéer varit arttypiska i vissa organisationer, 

men även att de också haft en mindre benägenhet att spridas mellan sektorer. Vidare 

menar Røvik (2011) på att det idag finns en ökad benägenhet hos managementidéer att 

spridas och att de inte längre existerar inom en sektor utan sprids över sektorer. 

När ett virus smittar utlöses i regel försvarsmekanismer hos den smittade individen. 

Immunförsvaret försöker då oskadliggöra smittoämnena när viruset infekterar individens 

celler. Røvik (2011) menar att organisationer på ett liknande sätt har ett utvecklat 

försvarsverk mot det som kan uppfattas som inträngande organisationsidéer. Författaren 

menar att det inom organisationer finns ett mänskligt immunförsvar som består av både 

ett yttre och ett inre försvar, där det yttre försvaret kännetecknas av organisationsinterna 

barriärer som gör att exempelvis en ledning inte fångar upp idéer.  

Vidare menar Røvik (2011) att det inre försvaret är inaktivt och aktiveras först i samband 

med att en organisationsidé lyckats ta sig in i organisationen. Författaren menar att det är 

först när en organisationsidé tagits emot och ska implementeras som det inre försvaret 

aktiveras och att det står emot i olika hög grad beroende på vad det är för managementidé 

och hur den överensstämmer med organisationens praxis, normer och interna värderingar. 

Røvik (2011) menar också på att en managementidés översättning ser olika ut beroende 

på vilken hänsyn den tar till organisationsinterna gruppers intressen.  

Inkubationstid beskrivs av Røvik (2011) som den tid det tar från att en cell blir smittad 

av en sjukdomsframkallande mikroorganism till att det uppstår symptom hos en individ. 

Författaren liknar sättet på hur en individ blir smittad och den tid det tar innan symptom 

uppstår med managementidéers sätt att spridas till och inom organisationer. Røvik (2011) 

förklarar liknelsen med att det finns olikartade virus som har olika beskaffenhet och olika 

lång inkubationstid.  
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Detta menar han även återfinns hos managementidéer, då det finns olika varianter och 

som även beskrivs ha olika lång inkubationstid. Det förklaras av att likt det sätt ett virus 

utlöser symptom hos en individ, tar det även olika lång tid för en organisationsidé att 

utlösa symptom i form av att rutiner eller aktiviteter inom en organisation som förändras. 

På det sättet synliggörs symptomen i en organisation i det sätt som en managementidé tas 

emot och på vilket sätt den påverkar en organisation. Vilken sorts idé det gäller har därför 

en avgörande betydelse för hur lång tid det faktiskt tar innan förändringar får genomslag 

i en organisations praktik. Ett sätt att illustrera det är att exemplifiera det med inkubations-

tid för olika sorters virus, där till exempel körtelfeber har en inkubationstid på 28-42 

dagar, medan Creutzfeldt-Jacobs syndrom har en på 30 år (Røvik, 2011). 

Ytterligare en egenskap hos ett virus som går att beskriva är hur sjukdomsframkallande 

eller patogent ett virus är, det vill säga hur snabbt och omfattande ett virus sprids inom 

en organism. Det kan sättas i relation till hur en managementidé är förenlig med de 

värderingar, normer och praxis som finns inom en organisation.  Røvik (2011) menar på 

att precis som att ett virus kan dö ut eller få substantiella verkningar hos en individ kan 

en organisationsidé inte få några efterverkningar eller skapa substantiella förändringar 

inom en organisation (Røvik, 2011). 

Till sist kan spridning kopplas till virologins beteckning replikation som beskriver 

fenomenet när ett virus tar kontroll över en värdcells ämnesomsättning och använder den 

till att fortplanta sig. I samband med det bildas snabbt mängder av kopior, som både växer 

och släpps ut i en omkringliggande omgivning. Røvik (2011) använder replikation i 

metaforen till att förklara processen då en managementidé tas emot av en organisation 

och huruvida något blir institutionaliserat eller inte. Författaren menar på att processen 

kan se olika ut, men att det många gånger sker genom att individer inom organisationen 

argumenterar eller resonerar sig fram. Det menar han leder till att det tar tid innan en idé 

får en acceptans inom en organisation.  

Røvik (2011) lyfter också fram att inkubationstiden inte bara beror på vad det är för slags 

virus eller managementidé utan också på hur starkt motstånd det finns, samt att ett 

motstånd kan upphöra till följd av att tidigare motståndare blivit övertygade och gått ifrån 

att vara motståndare till att istället bli förmedlare av en idé (Røvik, 2007). 

3.4.2 Översättning som redigering 

Termen redigering kom enligt Sahlin-Andersson (1996) som ett förslag av John Meyer 

under ett seminarium i Stockholm år 1990, där betydelsen är att modeller berättas och 

återberättas i olika situationer och därför får olika beskrivningar i varje situation. 

Spridningen av vissa prototyper eller idéer kan med andra ord beskrivas som en 

kontinuerlig redigeringsprocess. I varje ny miljö omformuleras organisationsidéer för att 

möta rådande omständigheter och visioner om framtiden, där organisationsidéer påverkas 

och omformas till följd av begränsningar, hinder och eventualiteter, som får till följd att 

idéer generaliseras eller redigeras om (Sahlin-Andersson, 1996). Redigeringskonceptet 

har använts i Sahlin-Anderssons studier på den offentliga sektorn, där det visat sig att 

modeller eller prototyper som ansågs vara “lyckade” omformulerades i samband med att 

de spreds. I studierna konstaterades det att likheter betonades, medan olikheter tonades 

ner beroende på om de kunde ha en avgörande roll för om den imiterade prototypen 

passade in i den lokala kontexten (Sahlin-Andersson, 1996). 
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3.4.3 Översättning som omformningsmodus 

I boken Managementsamhället skriver Røvik (2008) om specifika översättnings- och 

omformningsregler, utifrån inspiration från den klassiska translationsteorin. Teorin 

fokuserar i huvudsak på hur stor frihet som en översättare anser sig ha och vad som händer 

med innehållet vid överföring av idéer mellan olika organisatoriska kontexter. I en 

omformningsprocess skapas det av aktörer egna tolkningar av innehållet som en 

konsekvens av olika översättningsregler något som av Røvik (2008) benämns som olika 

omformningsmodus. Dessa modus beskriver på vilket sätt en modell, praktik eller praxis 

omformuleras vid översättning och kan ske i olika hög grad, beroende på situation och i 

vilken omfattning som ett föremål omformas eller översätts. 

Røvik (2008) har valt att kategorisera fyra olika specifika översättnings- och 

omformningsregler till tre olika typer av omformningsmodus: Reproducerade modus 

(kopiering), Modifierande modus (addering eller subtrahering) och Radikalt modus 

(omvandling). Han menar på att dessa omformuleringsmodus kan ge en möjlighet till att 

skapa en insikt om vilka betingelser det är som leder till en sannolikhet för att en viss typ 

av modus ökar eller minskar (Røvik, 2008). Omformningsmodus kan därför användas till 

studien för att förstå hur Svenska kyrkans församlingar omformat den nya verksamhets-

modellen, Modell för verksamhetsindelning 2011. 

Ett sätt att förstå det är att se det som en översättningsprocess och att en organisation på 

förhand kan ha bestämt att något ska kopieras eller omvandlas. Det kan även vara så att 

det finns översättningsregler som styr översättning av en modell, praktik eller praxis utan 

att det finns en medvetenhet om det (Røvik, 2008).  

Hur en översättning faktiskt går till när en modell eller praktik ska överföras mellan olika 

organisationskontexter kan förklaras utifrån översättningsregler, såsom egna aktiva val 

eller medvetna strategier. En organisation kan ha en strävan efter att kopiera en modell, 

praxis eller praktik utan att ha en ambition att kopiera, utan kanske snarare en vilja om att 

skapa sin egen version av denna. En medveten strävan om att få till en kopia kan också 

övergå till att bli en omedveten handling, där de involverade inte nödvändigtvis har 

kännedom om vilka regler som faktiskt styr deras beteende. Detta betyder att det kan 

uppstå lokalt förankrade versioner utan att det behöver finnas en avsikt för det. 

Översättningsregler innebär med andra ord att det både kan ske medvetna och omedvetna 

val som gör att det adderas eller subtraheras olika varianter från den ursprungliga 

praktiken (Røvik, 2008). 

I ett reproducerande modus är det centrala att utföra en kopiering av det som ska över-

sättas och det finns även en strävan efter att återge meningsinnehållet och/eller återskapa 

en idé eller modell med en utgångspunkt av att det inte ska vara en enda eller ytterst få 

förändringar. Det finns med andra ord en avsikt av att kunna utföra kopior eller återgiva 

en idémässig representation av det angivna föremålet. Røvik (2007) beskriver att re-

producering som modus kan användas till att studera ett fenomen där en praktik eller 

praxis hämtas ut ur en kontext för att bli en idémässig representation. 

De faktorer som ett reproducerande modus främst berörs av är översättbarhet och 

omformbarhet, där översättbarheten hos en praxis påverkas av hur tydlig den är och styrs 

av faktorer som hur pass kodifierad, språkliggjord och kommunicerbar den är. En annan 

faktor kopplat till översättbarheten är hur komplex den är och kan beskrivas utifrån om 

den bygger på en enkel eller svår teknologi och att det i sin tur är avgörande för hur lätt 

det är att rekonstruera en idémässig representation av en praxis. Omformbarhet är kopplat 

till vilken grad en praxis som redovisning eller ett ekonomistyrningssystem är låst och 
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ifall det måste utföras på ett visst sätt. Om en praxis är mindre omformbar ökar chansen 

till att översättning får ett typiskt särdrag och koppling till kopiering. Allmänt gäller det 

att överföringen av praxis fungerar bättre inom kontexter som har liknande särdrag och 

att översättningen sker genom att försöka kopiera (Røvik, 2008). 

Ett modifierande modus kommer till uttryck i en uppfattning av att en idé som ska över-

sättas behöver justeras eller anpassas till att passa in i en ny kontext. Det finns två huvud-

typer av modifierande modus: addering och subtrahering. Med addering menas i detta 

sammanhang att det läggs till vissa element till en idémässig representation i samband 

med att den ska översättas till en ny organisationskontext. Subtrahering innebär motsatt 

att man tar bort eller tonar ner vissa element när något ska översättas till en ny 

organisationskontext Røvik (2008).  

Addering kan ske både som explicering och amplifikation. Explicering innebär att något 

outtalat eller otydligt i den ursprungliga kontexten tydliggörs och görs explicit när det 

översätts till den nya kontexten. Amplifikation innebär att översättaren förstärker element 

som finns i originalet (Røvik, 2008). 

Subtrahering kan i motsats till addering ske som implicering. Implicering betyder att 

något från originalet, eller den ursprungliga kontexten tonas ner vid översättning till en 

ny kontext – det vill säga blir implicit. En annan sorts subtrahering är utelämning, det vill 

säga att något utelämnas när det översätts till en ny kontext. Addering och subtrahering 

kan på det sättet ske både med eller utan avsikt Røvik (2008).  

Ett radikalt modus beskrivs av en benägenhet till att vara obunden till ett koncept, praxis 

eller en viss praktik. En organisation eller översättare har istället en vilja av att vara 

obunden till att själv kunna utforma egna lokalt anpassade varianter av till exempel praxis. 

Praktiken i ett radikalt modus är att något är mer av en inspirationskälla, där en praxis 

istället används som inspiration och utvecklas till att bli lokala varianter eller innovationer 

(Røvik, 2008). 

Ett radikalt modus karaktärsdrag är omvandling och att det sker en grundläggande för-

ändring av en praktik eller praxis som medför att det inte längre går att tala om någon 

representation utan istället om en lokal innovation. Det centrala är omtolkning och om-

vandling och som också kan ges ett större utrymme vid överföring, då något överförs från 

en kontext till en annan kontext (Røvik, 2008). Om det upplevs som svårt att utforma en 

representation av en praxis på grund av att något är otydligt eller komplext leder det till 

att översättbarheten minskar. Ett exempel är att en organisation kan ha för avsikt att med-

vetet vilja kopiera en praktik, där utfallet omedvetet resulterar i en oavsiktlig omformning 

av den idémässiga representationen på grund av att den är alltför komplex. Därför kan det 

även vid en avsikt av att skapa en imitation ske omedvetna översättningar som uppstår 

till följd av att en organisation inte klarar av att skapa en tillräcklig definierad idémässig 

representation som kan användas av andra organisationer (Røvik, 2008). De specifika 

översättnings- och omformningsreglerna används för att förklara i vilken mån de olika 

församlingarna inom Svenska kyrkan omformar eller översätter verksamhetsindelningen 

till den lokala kontexten i sin respektive församling (Røvik, 2008). 
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3.5 Sammanfattande principskiss 

Avslutningsvis visas en sammanställning av den teoretiska referensramen i en princip-

skiss, se figur 7. Figuren syftar till att synliggöra väsentliga begrepp i teorierna och att ge 

en överblick till samtliga teorier som används i denna studie. Principskissen lyfter fram 

hur studiens teorier förhåller sig till varandra. Detta för att ge ökad förståelse till hur idéer 

sprids och förflyttas mellan en eller flera sektorer och översätts till en enskild 

organisation. Detta åskådliggörs av principskissen, då den visar hur idéer cirkulerar och 

förflyttas in i en lokal kontext, vilket sker genom att en idé översätts till ett objekt. Vidare 

sker översättning av objektet i den lokala kontexten, då aktörer tolkar innehållet utifrån 

sin institutionella omgivning och de sociala normer som återfinns i organisationen. På det 

sättet belyser skissen att bärare av idéer uppfyller en viktig roll i hur en idé växer in i en 

organisation och för hur en idé översätts inom en organisation. I det här fallet sprids den 

nya verksamhetsindelningen som ett objekt ner till organisationens övriga verksamhets-

nivåer och översätts, vilket förklaras utifrån Svenska kyrkans institutionella kontext. På 

det sättet sker översättning av verksamhetsmodellen på varje verksamhetsnivå, där teorier 

om översättning som ett virus, redigering och omformningsmodus behandlas. 

 

Figur 7. Sammanfattande principskiss 
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4 RESULTAT 

I föreliggande kapitel behandlas det empiriska materialet. Kapitlet är uppdelat utifrån de 

tre verksamhetsnivåerna. Vidare är varje verksamhetsnivå uppdelad i teman där 

nationell nivå även inkluderas av bakgrunden till reformen, övriga teman är: (1) 

verksamhetsnivåns mottagande, (2) identitets och organisationstillhörighet, (3) lagar, 

regler och förväntningar, (4) verksamhetsmodellens användbarhet och relevans, samt (5) 

översättning av reformen. Dessa teman tillsammans beskriver och förklarar hur reformen 

översätts genom att återkoppla dessa till teorin i efterföljande kapitel. 

4.1 Nationell nivå 

I följande avsnitt behandlas resultatet från nationell nivå. I tabell 1 visas en samman-

ställning av de deltagare som avsnittet kommer att behandla. För mer information om 

urvalet se avsnitt 2.6.1 och 2.6.4 i metodkapitlet.  

Tabell 1. Urval på nationell nivå  

 

4.1.1 Bakgrund till reformen 

Båda deltagarna uppfattade ekonomistyrningsreformen som något som var mer eller 

mindre oundvikligt, främst för att den tidigare internredovisningen inte kunde avspegla 

verksamheten på ett bra sätt, och att den var förlegad och inaktuell. Deltagarna började 

med att beskriva hur situation bland församlingarna såg ut före relationsändringen 

1999/2000 och menade på att ett problem var att det var upp till varje enskild församling 

att uppfinna sin egen internredovisning. Deltagare 1 menade på att siffrorna varken var 

lika mellan församlingar, eller representativa för deras verksamheter. Deltagarna 

poängterade att internredovisningen behövde bli mer rättvisande eller att den åtminstone 

skulle återspegla verksamheten på ett bättre sätt. 

  



28 

 

Deltagare 2: 

"/.../Vi brukade kalla det lite "Vilda Västern", man gjorde som man 

ville./.../Där hände mycket då i samband med relationsändringen, att det 

skulle bli mer enhetligt/.../"    

Om kostnaderna återspeglades i rätt verksamhet och fördelades på ett mer enhetligt sätt i 

församlingarna skulle det leda till att det blev en mer ändamålsenlig internredovisning. 

Deltagare 1 tryckte samtidigt på att församlingar kunde ha gjort rätt saker och varit 

effektiva, men att det hade varit bristfälligt när det kom till att formulera det i siffror eller 

att åskådliggöra det i planerna. Deltagare 2 menade på att större enheter hade uttryckt ett 

missnöje med att det inte gick att jämföra kostnader mellan församlingar och att det fanns 

ett projekt, Kyrkfakta, som pågick ett antal år i ett begränsat antal enheter. Deltagare 1 

berättade att projektets syfte var att mäta tids-fördelning på ett nytt sätt, för att få fram 

uppgifter på vad exempelvis en konfirmand eller en gudstjänst skulle kunna kosta, för att 

det skulle gå att jämföra.  

Bägge deltagarna lyfte fram att reformen var nödvändig att genomföra och att den växt 

fram ur lokala önskemål om ökad jämförbarhet, eftersom att det inte gick att mäta i vilken 

utsträckning församlingarna bedrev den grundläggande uppgiften. Deltagarna bekräftade 

också att Svenska kyrkans krympande ekonomi funnits i åtanke när de tog fram reformen. 

Deltagare 2: 

"/.../vi går mot en krympande ekonomi och behöver ha en bättre redovisning 

som speglar vad vi faktiskt lägger pengar på/.../." 

En projektgrupp tillsattes nationellt med uppdraget att ta fram en ny verksamhets-

indelning. Erfarenheter från Kyrkfakta-projektet togs med och önskemål kring vilka typer 

av nyckeltal som av församlingarna ansågs vara relevanta. Intervjuer gjordes också med 

olika professioner, exempelvis diakoner för att undersöka hur diakonal verksamhet bäst 

skulle kunna beskrivas. 

Deltagarna menade på att reformen borde ha tagits fram vid ett tidigare tillfälle, men att 

det hade varit svårt att genomföra en reform tidigare, eftersom att Svenska kyrkan saknat 

nödvändig kapacitet eller kunskap. Deltagare 1 upplevde att det fanns ett stöd för 

reformen och att de inte var ensamma om sin uppfattning. De båda menade att det fanns 

många inom kyrkan som ansåg att den tidigare internredovisningen behövde förändras. 

4.1.2 Mottagande av reformen på stifts- och församlingsnivå 

På frågan om hur församlingarna mottog ekonomistyrningsreformen uppstod en tystnad 

hos deltagarna. Därefter reserverade sig båda till att förbehålla sig rätten att förklara hur 

införandet gick till och hur situationen såg ut vid införandet. Deltagarna berättade att 

verksamhetsmodellen kom ut i en tid då det hade varit väldigt turbulent på nationell nivå 

och att tilltron till nationell nivå var låg: 

"/.../förtroendet för nationell nivå var verkligen kört i botten, det handlade 

om utköp av massor av chefer och vi var uthängda i massmedia överallt, vi 

var verkligen dom onda, "the bad guys" i alla lägen/.../Och liksom i svansen 

av allt det här så dimper helt plötsligt verksamhetsindelningen ner" 
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Deltagare 1 menade på att de hade informerat om att en ny verksamhetsmodell varit på 

gång i samband med kurser och i andra liknande sammanhang. Därför förutsatte de att 

församlingarna skulle vara beredda när väl den nya verksamhetsindelningen kom: 

"/.../Vi skickade den till ekonomerna... Och vi hade liksom sen 2003 pratat 

om att det här skulle ändras, på alla kurser, alla sammanhang så frågade de 

"när kommer nya indelningen?" "Ja, den är på väg, den är på väg". Så vi 

tänkte för oss att det inte fanns någon i Svenska kyrkan som inte visste om att 

det var på gång och så och vi var ju ekonomer, så vi skickade ut det här till 

ekonomerna och sen tog det "hus i håg" kan vi väl säga." 

Båda deltagarna upplevde att alla inom kyrkan visste om att verksamhetsmodellen skulle 

komma. Deltagare 1 poängterade att eftersom de var ekonomer och att det var ekonomer 

som främst skulle komma att använda modellen, så skickade de ut verksamhetsmodellen 

till alla ekonomiansvariga ute i församlingarna. Men att det efter utskicket kom häftiga 

reaktioner. Deltagare 1: 

"Och det var skrivelser från prostar och det var biskopar som uttalade sig att 

det var ett övergrepp utan dess like" 

Deltagare 2 fortsatte beskrivningen: 

"att ekonomer hade försökt tolka den grundläggande uppgiften så att vi hade 

gett oss in på den teologiska diskussionen och teologiska bedömningar" 

Deltagarna menade på att de kom att hålla kurser efter det, för att informera och komma 

ut i verksamheterna, där de menade på att medarbetare kunde sitta och se sura ut. Del-

tagarna förklarade att de många gånger lyckades vända det så att alla efter någon timme 

fick en bättre förståelse för hur den nya verksamhetsmodellen var tänkt att fungera och 

såg glada ut istället. De beskriver att många upplevde att den nya verksamhets-

indelningens egentliga syfte var att kontrollera och övervaka församlingarna. Deltagare 1 

beskriver att införandet av tidrapporteringen kunde göra att en del kände sig "lite hotade 

på sina håll". Hen poängterade att församlingarna sedan gammalt var vana vid att få agera 

väldigt självständigt och att de tidigare inte hade behövt redogöra så mycket för hur de 

planerade sin verksamhet eller hur mycket tid de lade på olika verksamheter. Deltagare 1 

berättade vidare att det ledde till att en del tog emot reformen negativt, samtidigt som de 

menade på att det också fanns kyrkoherdar som var positiva, då de upplevde att det nu 

äntligen fanns en möjlighet till att fråga medarbetare om hur de disponerade sin arbetstid. 

När deltagarna i efterhand ville summera och analysera vad det var som gick snett i sam-

band med reformen så konstaterade de ett antal kritiska moment. De båda menade på att 

sättet som införandet av reformen skett på var av en avgörande betydelse för mottagandet. 

Dokumentet hade initialt gått ut genom församlingarnas ekonomiansvariga, och inte 

genom kyrkoherdarna, som är församlingarnas huvudsakligt ansvariga. Det fick till följd 

att en del kyrkoherdar gick ihop sig och markerade mot reformen. Deltagare 1:  

"/.../det var några prostar i Skåne som var drivande och då blir det väldigt så 

här, de blir väldigt starka då." 

Deltagare 2 bekräftade: 

"När ett gäng prostar går ihop så är det, då är det en markering." 
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Deltagarna menade att kyrkoherdarna valde att tolka reformen som att nationell nivå för-

sökte gå in och styra den lokala tolkningen av den grundläggande uppgiften. Kyrko-

musikerna hade också reagerat på att kyrkomusiken inte fanns med som en egen verksam-

het i verksamhetsområdet "grundläggande uppgiften". Deltagare 2: 

"Kyrkomusiken är så att säga ett medel, inte en verksamhet, det är inte en 

egen verksamhet." 

Deltagare 2 förklarade det med att kyrkoordningen inte beskriver kyrkomusiken som en 

del av den grundläggande uppgiften och att det är förklaringen till varför kyrkomusiken 

inte finns med i GUDM. De uppgav också att reformen skulle ha lyckats bättre om de 

hade aviserat tydligare att en ny verksamhetsindelning var på väg, i alla fall i samband 

med att de skickade ut det färdiga dokumentet. 

En annan kritik som kom vid införandet var att de på församlingsnivå menade på att det 

inte gick att dela upp den grundläggande uppgiften, då exempelvis en gudstjänst inne-

håller inslag av både mission, diakoni och undervisning. Deltagare 1: 

"Man pratar ju om det så som verksamheter i andra sammanhang, att vi har 

diakonal verksamhet, vi har gudstjänstverksamhet /.../" 

Deltagare 1 och deltagare 2 däremot menade på att det inte var något problem med upp-

delning av den grundläggande uppgiften, eftersom att det är upp till församlingarna själva 

att göra sin tolkning av vad som ska sorteras in under respektive verksamhet (inom 

GUDM). 

4.1.3 Identitets- och organisationstillhörighet 

Som ekonomer såg bägge deltagarna det som sitt uppdrag att ta fram ett verktyg för att 

beskriva verksamheten på ett bra sätt. Deltagarna beskriver även situationen innan 

relationsändringen, när kyrkan var uppdelad i kyrkliga kommuner. De menade på att det 

bland församlingar var vanligt då att stödja sig mot den kommunala redovisningen och 

hur den var utformad. Vidare berättade deltagarna att det i samband med relations-

ändringen (1999/2000) kom en gemensam kontoplan vid namn kyrk-bas 99 och att det 

var en modell som beskrev hur deras internredovisning lämpligen kunde se ut, men att 

den saknade definitioner och tolkningar: 

"Den första modellen byggde väldigt mycket på den gamla kommunala 

strukturen, samtidigt som man eftersträvade enhetlighet, så då kom önskemål 

om att man skulle utforma internredovisningen mer utifrån hur man byggde 

kyrkoordningen" 

Deras uppfattning av reformen var att den nya verksamhetsmodellen skulle komma att bli 

ett styrinstrument för församlingar och anställda inom församlingarna och att de har 

användning av den information som kommer ut av den. Deras uppfattning är att modellen 

ska utvecklas till att exempelvis kunna mäta kostnader/tid och kunna fastställa nyckel- 

och benchmarking-tal och på så sätt kunna jämföra inom eller mellan församlingar. 

Resonemanget utvecklades vidare genom att referera till kommunernas databas för 

ekonomisk statistik: 

"Kommunerna har samma system. Alla kommuner rapporterar in enligt en 

fastställd struktur i deras internredovisning och sen kan man gå in där och 

söka, jag vill veta vad förskoleverksamheten kostar och jämföra med jämför-

bara kommuner när det gäller kostnader för förskoleverksamheten och då får 
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man inte bara dem som är närmast utan dem som har samma demografiska 

uppbyggnad" 

Det står i kyrkoordningen på samma sätt som det står i kommunallagen, där menade 

deltagare 1 att de uttryckligen hade kopierat. Deltagare 2: 

"Kommunallagen säger att kommunen ska upprätta en plan för verksamheten 

och plan för ekonomin och vi har samma riktlinjer i kyrkoordningen" 

Intrycket är att man inom Svenska kyrkan ofta jämför sig med organisationer inom den 

offentliga sektorn, men ibland kom det också liknelser med den privata sektorn. Deltagare 

1 hade nämligen jobbat inom den privata sektorn tidigare och förklarade att en del 

problematik i företagsvärlden återfinns inom Svenska kyrkan också. Som exempel be-

skrev hen hur det tycks som att det är först när de ekonomiska resurserna minskar som 

reformer möjliggörs:  

"Och sen tror jag att man inte tittar på de här siffrorna förrän det blir skarpt 

läge, d.v.s. att pengarna börjar ta slut eller att det händer något som gör att 

man "oj, då måste vi titta på det här", våra pengar räcker inte längre, vad 

ska vi göra och då börjar man titta, men vad lägger vi våra pengar på och 

det är då det kommer upp, men så länge man har pengar och inte upplever 

någon brist så finns det inte incitament att börja skruva i saker och ting. Jag 

menar, så funkar det i företag också." 

Det företagsekonomiska tänket upplevs återkomma då och då. Församlingsinstruktionen 

jämförs exempelvis med ett företags affärsplan. Reformens innehåll speglar också delvis 

tankar hämtade från den privata sektorn: effektivitets-tänket, att lägga fokus på kärn-

uppgiften, benchmarking, med mera. 

4.1.4 Lagar, regler och förväntningar 

Deltagare 1 lyfte fram att Svenska kyrkans vaktmästare hade tidsredovisat sedan lång tid 

tillbaka, eftersom att begravningsverksamheten måste särredovisas från deras 

församlingsverksamhet och att det är ett krav som Svenska kyrkan måste förhålla sig till. 

Deltagare 1 berättade också om kyrkoordningskravet på att Svenska kyrkan ska ha en 

ändamålsenlig och effektiv förvaltning och att det innebär att det måste gå att mäta 

verksamheten i ekonomiska termer. 

Deltagare 2 ville poängtera att verksamhetsindelningen inte är obligatorisk, men att för-

samlingarna däremot är skyldiga att skicka in driftinformation till Svenska kyrkan 

centralt, och att den ska inkludera statistik om församlingarnas ekonomi. Hen 

poängterade också att driftinformationen bygger på verksamhetsindelningen. Båda del-

tagarna menade på att verksamhetsmodellen därför indirekt kan uppfattas som 

obligatorisk. De förklarade också att det uppdagades under kursverksamheten att det var 

många fler än de själva visste som hade en egen internredovisning inom församlingar. 

"Många tyckte att den gamla internredovisningen var så intetsägande så att 

man hade byggt egna strukturer och en del av dem gick då över till 

verksamhetsindelningen för att man tyckte att det var lika bra, medan andra 

tyckte att deras fortfarande var bättre och att de enbart rapporterar in enligt 

modellen" 
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För de församlingar eller pastorat som väljer att använda sin egen lokala intern-

redovisning uppstår enligt deltagarna ett dubbelarbete, då de ska rapportera in drift-

information och att det undviks om de går över till den nya verksamhetsindelningen. 

Använder de sin egna lokala internredovisning behöver de nämligen översätta redo-

visningen (driftinformation bygger på verksamhetsindelning), så att de kan rapportera in 

statistik enligt de regler som finns för församlingarna. 

4.1.5 Verksamhetsmodellens användbarhet och relevans 

Deltagarnas vision var att Svenska kyrkans internredovisning skulle utvecklas från att 

bara vara ett redovisningssystem till att verka även som ett utvärderingssystem som 

används till att styra församlingen. Deltagare 1 poängterade att deras vision var att 

modellen skulle komma att användas som ett styrinstrument som blir ett hjälpmedel för 

kyrkorådet och kyrkoherden när de styr församlingens dagliga verksamhet: 

"/.../Att det blir ett hjälpmedel för kyrkorådet och kyrkoherden och sen så att 

vi kan utveckla det här statistiskt så att det liksom när man har lämnat in den 

här ekonomiska redogörelsen så får man ut ett rapportpaket med nyckeltal 

och eller lite benchmarking-tal och sånt där så man kan börja göra och se 

strukturer och jobba vidare utifrån det." 

Deltagare 2 poängterade att de i samband med införandet av verksamhetsmodellen lade 

fram "en bombmatta av utbildningstillfällen" under ett år och att hen tillsammans med 

bland annat deltagare 1 arbetade med att hjälpa församlingar att tolka verksamhets-

modellen. Deltagare 2 berättade också att det handlade om att få församlingar att förstå 

att det fortfarande var upp till varje församling att själv definiera och göra sin tolkning av 

den grundläggande uppgiften. Deltagare 1 lyfte upp att detta var återkommande i många 

diskussioner i samband med reformen: hur var det tänkt att leda till ökad jämförbarhet 

om det samtidigt var upp till varje församling att själv definiera vad som är gudstjänst, 

utbildning, diakoni eller mission? Frågan togs också upp under intervjun. Deltagare 1 

beskrev hur det kunde se ut i vissa församlingar: mission kunde vara såväl församlingsbön 

som insamling till behövande.  Deltagare 1: 

"/.../och då sa vi om det hos er är mission så är det mission utifrån 

definitionen, den definition som man gjort hemma hos er/.../Så att då så att 

även om innehållet i mission är olika i olika församlingar så är det ju ändå 

vad den kyrkoherden har sagt, "det här är mission för oss"/.../Då blir det 

jämförbart i mitt huvud." 

 Deltagare 1 utvecklar resonemanget med ett exempel: 

"Om församling A lägger 150 tusen på mission och församling B lägger 1,5 

miljoner då har man ändå gjort en. Då är det ändå jämförbart. Man kan säga 

att B lägger ner mycket mer pengar på mission än församling A./.../Men sen 

att man gör olika saker och kanske uppnår olika, man har haft olika mål med 

sin verksamhet så är det ju. Men det är ändå jämförbart som pengar, som en 

summa pengar eller personalresurser/.../"  

I ett annat sammanhang uppgav deltagarna att de såg positivt på reformen eftersom att 

den synliggjorde hur mycket pengar som läggs på den grundläggande uppgiften i för-

hållande till andra verksamheter. Deltagare 2 framförde också andra skäl till varför hen 

upplevde att reformen var lyckad och användbar för Svenska kyrkan som organisation: 
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"Verksamhetsmodellen handlar bara om lokala nivån i Svenska kyrkan, det 

är inte stiftsnivån och inte nationell nivå, men vi kan så här i efterhand 

sträcka lite på oss och säga att stiften har börjat jobba med att utveckla sin 

internredovisning utefter samma princip och även här på nationell nivå så 

tittar man på vissa delar" 

Detta var också något som kunde bekräftas i andra intervjuer på stifts- och församlings-

nivå. 

4.1.6 Översättning av reformen 

Deltagarna fick frågan om hur reformen översatts ute i församlingarna och om det 

fungerade som det ursprungligen var tänkt. Deltagare 1: 

"Alla måste redovisa driften enligt det här då så de flesta har väl i princip 

mer eller mindre gått över till att redovisa på det här sättet/.../Men vi vet inte 

alls egentligen hur väl man använder den som styrinstrument." 

Deltagarna beskrev att reformen hade tagits emot annorlunda i olika delar av landet. I 

Skåne kom häftiga reaktioner. Deltagare 1: 

"/.../Så det var liksom, alla sorteringar i det här fanns ju, dem som var riktigt 

arga på oss och de som applåderade, nånstans där flöt de emellan hela tiden 

då och värst var det i Skåne." 

Deltagarna uppskattade att det fanns flest exempel på enheter som valt att använda egna 

lokala eller det gamla systemet i Lunds och Skara stift. De poängterade att ekonomerna i 

de enheterna till följd av det fick det ganska besvärligt i samband med rapportering av 

driftinformation. Upplevelsen var också att reaktionerna var mildare ju högre upp i landet 

man kom. Deltagare 1: 

"Det blev lugnare ju högre upp man kom/.../det var jättetydligt" 

Varför reaktionerna var olika i olika stift trodde deltagarna kunde förklaras av ifall det 

fanns lokala medarbetare som var pådrivande eller ej, exempelvis som i Skåne där vissa 

företrädare gjort tydliga markeringar mot reformen. 

4.2 Stiftsnivå 

I följande avsnitt behandlas resultatet från stiftsnivån. I tabell 2 visas information om den 

deltagare som avsnittet kommer att behandla. För mer information om urvalet se avsnitt 

2.6.2 och 2.6.4 i metodkapitlet. 

Tabell 2. Urval på stiftsnivå 
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4.2.1 Mottagandet av reformen på stiftsnivån 

Deltagare 3 hade mångårig erfarenhet från olika tjänster inom Svenska kyrkan, både på 

församlings- och stiftsnivå. På församlingsnivå hade deltagare 3 bland annat varit 

ekonomiansvarig och hade därför god insyn i församlingarnas villkor, förutsättningar och 

ekonomisystem. 

Initialt när verksamhetsindelningen sjösattes var upplevelsen att reformen gav upphov till 

visst merarbete i samband med själva omställningen, samtidigt som deltagare 3 ansåg det 

som naturligt med en omställning i samband med en reform och att det för ekonomer är 

vanligt med förändringar. Hen gav exempel på förändringar som ekonomer är vana att 

hantera: lagregleringar och nya deklarationsblanketter. Mer turbulent upplevde deltagare 

3 att det blev bland kyrkans övriga personal, bland de som inte var ekonomer, där hen 

upplevde att det låg en pedagogisk utmaning i att förklara reformens nytta: 

"Det fanns en skeptisk inställning till att "aha, nu kommer ekonomerna och 

ska ändra om, till vilken nytta?!"" 

Deltagare 3 beskrev de ansträngningar som gjordes för att få församlingarnas anställda 

att känna förtroende för verksamhetsmodellen. Det gällde att få dem att förstå att det nya 

systemet med tidsbudgetar inte var utformat med syftet att kontrollera dem. Deltagaren 

berättade att hen fick poängtera flertalet gånger att verksamhetsmodellen främst syftade 

till att öka förståelsen för verksamheternas kostnader. Servicebyrån satte därför ihop ett 

utbildningsmaterial för att kunna hjälpa församlingar med att komma i gång med det nya 

sättet att rapportera, exempelvis hur de skulle uppskatta sin arbetstid och skapa en 

tidsbudget. Servicebyrån höll också i utbildningar om den nya verksamhetsmodellen ute 

hos församlingar och pastorat, något som ibland kunde upplevas som obekvämt: 

"Ja, men det var ju inte så lätt. Men jag tycker ändå att vi var... Om vi hade 

det svårt och tyckte att det här ibland var besvärligt, och vi kunde nästan 

ibland åka ut och vara rädda i en församling, för vad ska de säga, för de var 

arga på detta /.../ då blev vi ju de där som man spottar på lite grann... Inte 

riktigt, men..." 

Deltagare 3 lyfte också fram att Servicebyråns anställda sågs som ambassadörer från 

nationell nivå när de kom ut till församlingar och försvarade reformen. Det som upplevdes 

svårt för Servicebyrån med reformen, var egentligen inte själva omställningen med de 

nya arbetssätten, utan snarare hur reformen skulle kommuniceras till användarna: 

"Såna som vi tänker på sånt här, men det svåra är att nå ut, att informera, att 

få förståelse i organisationen att ställa om, att liksom komma ut bland 

förtroendevalda, hur ska ni läsa era siffror och hur ska ni, hur sorterar vi nu 

och hur ska ni använda det materialet och till personalen, att få förståelse för 

varför vi plötsligt ska fråga dig, hur mycket av din tid använder du.../.../" 

De skildringar som har getts under intervjuerna tyder också på att det har varit just 

kommunikationen av reformen som varit det svåraste i samband med att verksamhets-

indelningen infördes. När reformens upplägg och syfte blivit förklarade, och användare 

förstått hur verksamhetsindelningen var tänkt att användas, hade reaktionerna oftast 

lugnat ner sig och många såg positivt på verksamhetsindelningen. 

Deltagare 3 berättade att det väcktes känslor i församlingar när musikverksamheten inte 

längre var en enskild verksamhet, trots att det informerades om att det mest handlar om 

att musiken ska fördelas ut mellan de olika verksamheterna i GUDM efter vilket syfte 
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eller avsikt som finns med kyrkomusiken. Deltagare 3 upplevde att det fanns en känsla 

ute i vissa församlingar hos kyrkomusiker att de kände sig nedgraderade. Många kyrko-

musiker var vana vid att tidigare ha haft en egen verksamhetsbudget att ansvara för när 

kyrkomusiken var en egen verksamhet. I samband med reformen kom istället kyrko-

musiken att redovisas under "gudstjänst" varför kyrkomusikerna istället fått börja vända 

sig till den som var ansvarig för gudstjänstverksamhet. Generellt upplevde hen att 

reaktionerna var starkare ju närmare koppling yrkesrollen hade till den grundläggande 

uppgiften, särskilt bland präster och musiker. 

En del reaktioner berodde också på missförstånd kring verksamhetsindelningens funktion 

och att det blev en begreppsförvirring. Vissa medarbetare uppfattade inte verksamhets-

indelningen som en reform med syfte att förändra deras ekonomistyrning eller intern-

redovisning, utan snarare som en reform med syfte att förändra innehållet i församlings-

verksamheten: 

""Amen allt vi gör är att försöka missionera!". Men då fick jag försöka 

förklara för honom, att om vi lägger allt på mission så behöver vi ingen 

internredovisning alls, då kan vi säga att vi är en missionerande enhet/.../så 

säger vi att allt är mission. Då får vi väldigt lite veta om nånting annat om 

vår ekonomi och har väldigt svårt att berätta vad vi verkligen gör. Jag tror 

egentligen inte att han hade velat ha det så, det hade inte varit praktiskt." 

Deltagare 3 visade med ovanstående citat ett exempel på den kommunikativa svårighet 

som uppstod i samband med reformen. Verksamhetsindelningen, med GUDM, ska ses 

som ett sätt att redovisa på och inte som ett försök från nationell nivå om att ingripa i 

verksamhetens innehåll. Hen tryckte på att det är församlingarna själva som definierar 

vad det är som ska ingå i "Mission" och att det är det som sedan ska redovisas. 

Deltagare 3 upplevde att det främsta syftet till varför den nya verksamhetsindelningen 

togs fram var att nationell nivå ville ta fram ett verktyg för att kunna få fram bra besluts-

underlag för ekonomistyrning och uppföljning. Hen poängterade att när personal-

kostnader kan fördelas ut i verksamheter utifrån timmar, resulterar det i att det blir lättare 

att prioritera resurser och göra jämförelser. Deltagare 3 menade på att jämförelser kan 

göras internt, men också externt mellan församlingar. Hen upplevde också att det var just 

jämförelser mellan församlingar som var ett av de främsta skälen med reformen från 

nationell nivå: 

"Jag måste säga det också att... jämförelsetalen mellan församlingar och det 

är väl framförallt intresse från nationell nivå. Jag tror inte Umeå skriker efter 

att få en jämförelse med Norrköping. Men det är viktigt för nationell nivå att 

kunna se trender /.../" 

Den nya verksamhetsindelningen uppfattas som ett av verktygen nationell nivå tagit fram 

för att hantera Svenska kyrkans ekonomiska situation. 

4.2.2 Identitets- och organisationstillhörighet 

Deltagare 3 hoppades på att verksamhetsindelningens grundform skulle bestå och fram-

förde en känsla om att hen trodde sig dela den uppfattningen med "alla ekonomer". Att 

det blivit mycket känslor i samband med införandet av den nya verksamhetsmodellen 

upplevde deltagare 3 som märkligt och gjorde en passning till att hen hade svårt att tro att 

reaktionerna skulle kunnat bli lika starka om det skett en liknande reform inom offentlig 

sektor: 
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"Och det är konstigt för att jag vet inte om det skulle ske samma i en kommun 

eller landsting eller något... Att man ens skulle lägga sådana känslor i en 

sifferredovisning." 

Citatet är ett exempel på Svenska kyrkans särart. Trots organisationens tidigare koppling 

till staten hade deltagare 3 en upplevelse om att reaktioner skulle ha sett annorlunda ut i 

en offentlig organisation. En fråga ställdes om deltagare 3 upplevde att det inte hade varit 

något starkt fokus på siffror innan relationsändringen och om det efter relationsändringen, 

när kyrkan blivit ett trossamfund bland andra, blivit ett ganska starkt fokus just på 

siffrorna: 

"Mm, så kan det vara." 

Deltagare 3 avfärdade således inte påståendet om ett ökat ekonomiskt medvetande, vilket 

även stämde med bilden som målats upp under andra intervjuer. Hen upplevde även att 

det ibland fanns ett vi och ni förhållande mellan nationell nivå och församlingar. Hen 

menade på att det gavs en bild av att församlingarna själva skulle vilja ha kommandot och 

styra sin verksamhet, samtidigt som deltagaren själv upplevde att reformen inte var något 

märkvärdigt. 

"Vi som jobbar med ekonomi är så vana vid att det kommer något nytt som vi 

ska följa upp eller en ny redovisningslag som vi ska följa. Det 

förhållningssättet har inte alltid alla kyrkanställda" 

Deltagare 3 lyfte också fram en spänning mellan nationell nivå och församlings-

verksamheten gällande musiken. Motsättningen kom sig enligt deltagare 3 av att det finns 

en känsla ute i församlingar att musiken är väldigt viktig och att det är centralt att man 

har ett ansvar för en ekonomi då det följer med en roll och ett yrke. På frågan om hur 

verksamhetsmodellen bör utvecklas ansåg deltagare 3 att den bör justeras kontinuerligt i 

takt med att Svenska kyrkans verksamhet förändras. 

4.2.3 Lagar, regler och förväntningar 

För de församlingar som är intresserade av att köpa ekonomitjänster från Servicebyrån 

ställs ett särskilt villkor och det är att den nya verksamhetsindelningen tillämpas. En 

vanlig orsak till varför vissa församlingar väljer att ansluta sig till Servicebyrån är att 

enhetens ekonomichef går i pension eller slutar. Det kan då bli naturligt för de lokala 

enheterna att reflektera ifall man ska fortsätta att ha en egen ekonom eller om tjänsterna 

ska köpas in, något som deltagare 3 beskriver kan ha både för- och nackdelar för för-

samlingen eller pastoratet. Väljer de att köpa tjänsterna tvingas de också att anamma den 

nya verksamhetsmodellen: 

"/.../ och det finns de som tycker att det är lite fyrkantigt, det kommer ni att 

märka/.../" 

För vissa församlingar upplevs en övergång till den nya verksamhetsmodellen och 

Servicebyrån som att de får ge upp viss självständighet och vissa rutiner, vilket kan på-

verka hur reformen uppfattas. 

Den krympande ekonomin och medlemstappen menade hen också var det som låg bakom 

satsningen med GAS, Gemensamt Administrativt Stöd, ett annat initiativ från nationell 

nivå där man ställde krav på stiften att de skulle tillhandahålla stöd för församlingarna 

med ekonomitjänster. Luleå stift vände sig då till Umeå pastorat som redan hade en 

fungerande verksamhet med internförsäljning av ekonomitjänster till andra församlingar. 
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Samtal inleddes som slutade med att Servicebyrån bildades och att pastoratets verksamhet 

togs upp i stiftet. 

Deltagare 3: 

"Parallellt med allt det här så har det liksom börjat tas initiativ på nationell 

nivå. Man vet att ekonomin går ner i kyrkan, medlemmarna... Vi tappar 

medlemmar... Det går åt mycket resurser... Vi måste... Det ställs samma krav 

på oss för ekonomin som det gör på andra organisationer. Vi kan inte säga 

att vi gör det på ett slarv eller att vi gör så gott vi kan eller... Utan det är ju 

bokföringslagen och vi ska ju följa allt det här." 

Skandaler kring vanskötsel av ekonomi får ofta som effekt att utträdena ur Svenska 

kyrkan ökar. Under 2016 förekom en skandal i media om hur toppchefer inom Svenska 

kyrkan spenderat miljonbelopp på resor och representation, något som tros ligga bakom 

att medlemstappet blev ovanligt stort under år 2016. Det blir därför tydligt hur allmän-

hetens förväntningar på Svenska kyrkan påverkar organisationen och den nya 

verksamhetsmodellen används av vissa församlingar för att visa på ekonomisk hus-

hållning. 

4.2.4 Verksamhetsmodellens användbarhet och relevans 

Redan innan den nya verksamhetsindelningen presenterades såg deltagare 3 (som då hade 

en chefstjänst på ett pastorat i stiftet) behovet av en ny internredovisning. Hen övervägde 

till och med att ta fram en ny internredovisning själv. Hen upplevde den rådande 

verksamhetsstyrningen som dålig, oordnad och byggd utifrån en önskan om att sär-

redovisa vissa kostnadsställen, snarare än som en fungerande ekonomistyrningsmodell. 

Ibland kunde önskemål från enskilda medarbetare resultera i att särskilda konton sattes 

upp: 

"Så det blev ju ett gytter av olika personer som hade olika önskemål och på 

något sätt fick man ju hantera det som ekonomiansvarig genom att forma en 

internredovisning som ändå skulle hålla ihop och vara hyfsat bra, men det 

fanns inget tänk kring det ordentligt." 

Hen hade därför en positiv syn på den nya verksamhetsindelningen då den gav upphov 

till en ökad enhetlighet. Hen upplevde att reformen har gjort att man har lyft blicken i 

församlingarna, så att ett större fokus hamnat på det som är Svenska kyrkans huvud-

sakliga verksamhetsområde - GUDM. Vidare upplevde deltagare 3 att den nya in-

delningen av verksamheterna utifrån GUDM, stödjande verksamhet och begravnings-

verksamhet, gjorde det särskilt tydligt. Eftersom personalkostnaderna fördelas ut på 

verksamheterna utifrån antalet timmar tyckte hen att internredovisningen var mer rätt-

visande än den varit förut. Innan reformen gjordes endast grova uppskattningar vid för-

delningen av personalkostnader: där medarbetaren hade huvuddelen av sin tjänst för-

delades hela kostnaden. 

4.2.5 Översättning av reformen 

Deltagare 3 förmedlade en bild av att verksamhetsmodellen kan ha tagits emot bättre av 

de större enheterna och menade på att det kan ha att göra med att de har mer resurser och 

andra vanor sedan tidigare. Samtidigt kan omställningen ha varit som mest komplicerad 

bland de större enheterna, eftersom att de kan ha utvecklat mer komplicerade system för 

internredovisning innan reformen. Hens bild var också att vissa församlingar kunde ha 

lite svårt med gränsdragningar i den nya verksamhetsindelningen och upplevde därför att 
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det förekom lite olika metoder för detta i stiftets upptagningsområde. Särskilt smidigt 

hade övergången gått när Servicebyrån hjälpt församlingarna med att översätta till den 

nya verksamhetsindelningen och då upplevde hen att reformen inte varit särskilt besvärlig 

att genomföra. På frågan om det är vanligt att församlingarna tillämpar dokumentet i sin 

helhet eller bara vissa avsnitt svarade deltagare3: 

"Alltså om man använder den nya verksamhetsindelningen då använder man 

den komplett" 

Det var däremot varierade vilken detaljeringsgrad församlingarna valde att använda sig 

av. En tendens var att de mindre församlingarna hade lägre detaljeringsgrad än de stora. 

4.3 Församlingsnivå 

I följande avsnitt behandlas resultatet från församlingsnivån. I tabell 3 visas en samman-

ställning av de enheter och deltagare som avsnittet kommer att behandla. För mer 

information om urvalet se avsnitt 2.6.3 och 2.6.4 i metodkapitlet. 

Tabell 3. Urval på församlingsnivå 
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4.3.1 Mottagandet av reformen på församlingsnivå 

För deltagare 5 var första intrycket av reformen att det var "idiotiskt" och något deltagaren 

försökte påtala för andra kyrkoherdar inom stiftet. Hen menade på att de flesta kyrko-

herdarna såg ut som frågetecken, men att det samtidigt fanns de som ansåg att reformen 

var den största och bästa gåvan som kyrkan fått på länge. Deltagaren poängterade också 

att hen med tiden har insett vikten av att följa pengar och att göra verksamhetsuppföljning, 

men att det varit en process för deltagaren att ta till sig verksamhetsmodellen: 

"Jag har lärt mig som att "ok, nu pratar vi ekonomi" och att man då tar på 

sig de glasögonen, jag tycker att det är helt ok, men det är inte enkelt" 

En annan bild gavs av deltagare 11 som beskriver situationen vid införandet av 

ekonomistyrningsreformen som att det helt saknades lokal förankring: 

"Den kom från ovan och damp ner på bordet!" 

Ingen hade frågat efter den och ingen förstod heller varför det skulle vara nödvändigt. 

Den första reaktionen som uppstod i enhet D i samband med att de fick se den nya 

verksamhetsmodellen var stark: 

"/.../ ja, det var ungefär som, vad vill de oss för ont som hittat på det här? 

/.../" 

Deltagare 11 mindes att en del hellre ville fortsätta med den gamla verksamhetsmodellen 

och undrade hur länge de kunde få dispens för att få använda den. Med tiden har hens 

uppfattning förändrats och nu ser deltagare 11 poängen med det hela. Enligt hen sjösattes 

reformen vid ett lämpligt tillfälle eftersom ekonomin hade slutat att växa inom Svenska 

kyrkan och i det avseendet var valet av tidpunkt för reformen lämplig. Med den gamla 

verksamhetsmodellen upplevde deltagare 11 att det var pengarna som fick styra verksam-

heten, medan den nya verksamhetsindelningen istället lyfter fram verksamhetens behov 

och låter det styra fördelningen av pengar: 

"Och då är det positivt. I slutändan kanske det blir ungefär samma sak men 

oftast var det: -Varför kan vi inte göra något mer? - Nej, vi har slut på 

pengar." 

Citatet beskriver hur en diskussion inom enhet D kunde gå till när den gamla 

verksamhetsindelningen användes och hur den kunde hämma allokering av resurser när 

behov förändrades, något som upplevts blivit bättre och bättre efter reformen. Samtidigt 

berättade deltagare 7 hur hen upplevde att det fungerade väl med den gamla verksamhets-

indelningen: 

"Eh, och det var väl kanske för att jag, jag hade varit kyrkoherde ganska 

länge och tyckte att det fungerade rätt väl och att vi kunde följa upp på ett 

hyfsat sätt. Jag var, jag tyckte inte heller att... Jag såg inte någon större 

mening att klyva verksamheterna i mer och mer beskrivningar/.../ men 

diskuterade man med många ekonomer så var det här ju "äntligen!"" 

Deltagare 7 i enhet B var däremot inte glad när reformen kom. Hen hade mångårig 

erfarenhet av att leda församlingar och upplevde vid tidpunkten för införandet att det inte 

fanns ett behov av att införa en ny ekonomistyrning. Hens bild var dock att ekonomer i 

regel var positiva till reformen redan vid införandet. Men med tiden har hens negativa 

inställning ändrats: 
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"Ja, med tanke på hur negativ jag var från början, när det här började/.../så 

tycker jag att jag är en ganska bra tillskyndare för det här idag, så det finns 

för... det finns hopp för även såna som jag!" 

Om deltagare 7 var negativ i början så märks det inte utåt idag. Enhet B beskrivs ofta av 

andra deltagare som en enhet som ligger långt fram i arbetet med den nya verksamhets-

indelningen och andra enheter i hela Sverige tittar på hur enhet B arbetar, något som 

deltagare 6 gärna bekräftar: 

"Vi, på vissa delar har vi kommit ganska långt! Om man tänker då, bland 

annat verksamhetsindelningen, och hur vi jobbar med... Budget, verksamhets-

styrning, vi har börjat med balanserat styrkort." 

Deltagare 6 berättar också hur nationell nivå imponerats under utbildningstillfällen: 

"/.../och då ville dom se våra årsredovisningar så, dom fick den då för 2014 

tror jag det var, "men vilken trevlig läsning!" de tyckte den var jätte "Oh, får 

vi använda den i utbildning, när vi har utbildningar? Som ett, då vill vi 

använda den som ett gott exempel, är det ok?"/.../" 

Deltagare 6 poängterar också att enhet B är en stadsförsamling med en ganska stor 

organisation och att det upplevs ha spelat en roll för hur reformen översatts. 

4.3.2 Identitets- och organisationstillhörighet 

På frågan om vad deltagarna ansåg vara det främsta syftet till att Svenska kyrkan tagit 

fram verksamhetsindelningen angav några deltagare att Svenska kyrkan inte längre kunde 

stödja sig mot staten, utan att man idag är en fri aktör som verkar bland många andra. 

Deltagare 5 i enhet A menade på att Svenska kyrkan befinner sig på en öppen marknad 

och att reformen är att anse som nödvändig, hen menade på att "Gustav Vasas band" är 

klippta och att människor väljer sin religiösa tillhörighet på samma sätt som man väljer 

sitt elbolag eller försäkringsbolag. Hen menade att det därför var dags att se om sitt hus, 

men att det samtidigt återfinns olika intressesfärer inom organisationen: 

"Här finns olika intressen, det tror jag att många känner. Däremot är vi 

ekonomiskt starka så överlever kyrkan länge och det förstår till och med jag, 

att det behövs en ekonomi. Men å andra sidan, har vi ingenting att komma 

med så spelar det inte heller någon roll hur stark ekonomi vi har" 

Deltagare 4 i enhet A gav uttryck för en liknande bild och menade att Svenska kyrkan 

levt oerhört bra de senaste 400 åren fram till att kyrkan blev självständig år 2000. Hen 

menade på det var självklart att något behövde göras på grund av det minskande medlems-

antalet och den krympande ekonomin. Då är det mänskligt att ställa sig frågan "hur ska 

vi vända det här?". Deltagare 4: 

"Ekonomer tänker ekonomi, så att de såg väl framför sig att vi måste styra 

ekonomin hårdare, så fungerar det i alla verksamheter och det är precis vad 

de gjorde med verksamhetsindelningen" 

Däremot förmedlade deltagare 9 en helt annan bild. Hen var oförstående till reformen och 

menade på att det var en kakform som hade tryckts ner i ett försök att forma församlingen. 

Deltagaren lyfte istället blicken mot den Engelska kyrkan och att Svenska kyrkan skiljer 

sig mot andra kyrkor i det avseendet att det finns så många avlönade istället för frivilliga: 
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"/.../för om säger som, har ni tittat på andra kyrkor, man hör ju de här 

som...våra europeiska kyrkor, det är ju ingen som har...den här...nästan 

guldsitsen som vi i Svenska kyrkan." 

En liknande jämförelse la deltagare 11 fram som vid en jämförelse med den norska 

kyrkan, där hen ifrågasatte om Svenska kyrkan verkligen ska ha så många medarbetare 

på nationell och stiftnivå. Den nya verksamhetsmodellen togs fram bland annat för att 

församlingar och pastorat skulle fokusera mer på den grundläggande uppgiften. Ändå 

växer de centrala och regionala enheterna, trots att det är de lokala enheterna som ägnar 

sig åt Svenska kyrkans huvudsakliga uppgift: 

"Ja, alltså... Framförallt när man ser, vilka enheter är det som växer generellt 

i Svenska kyrkan? Det är inte de lokala enheterna...! Det är nationell nivå 

och den regionala, stiftsnivån." 

Deltagare 11 drar därför en liknelse med Försvaret, en offentlig organisation där hen 

tyckte sig ha sett samma mönster: en krympande ekonomi, som resulterat i att den centrala 

apparaten vuxit samtidigt som den operativa delen av organisationen (regementen) ned-

prioriterats. 

I enhet C, som utgör den minsta enheten i studien, upplevde deltagare 9 ibland att Service-

byrån fungerade som en "chef" när det kom till redovisningen (Servicebyrån däremot talar 

om sina klienter, församlingar och pastorat, som kunder). Hen upplevde att Servicebyrån 

strävade efter enhetlighet och därför inte ville se några lokala anpassningar: 

"De vill ha enhetlighet! Och har vi... Pratat om lokala varianter så, ok, de 

har lyssnat men... Svaret kan vara att "systemet tillåter inte"…" 

I enhet C hade man tidigare haft en kamrer med mångårig erfarenhet av ekonomi som 

gick i pension. Efter det så gick man över till att anlita Servicebyrån och en ny person 

anställdes för att hantera ekonomin och kontakten med Servicebyrån. Upplevelsen hos 

deltagare 9 var att man saknade ekonomisk kompetens i enheten och att hen inte upplevde 

Servicebyrån som ett fullvärdigt substitut till att ha egen ekonomisk kompetens på plats. 

Servicebyrån aktade sig exempelvis för att ge ekonomisk rådgivning, något som hen 

saknade. Angående reformer uttryckte deltagare 9 också: 

"Jag tror aldrig på organisationers förändringar som kommer uppifrån, jag 

tror att det måste växa fram underifrån..." 

Deltagare 9 upplevde därför inte att reformen kommit som ett resultat av ett lokalt behov. 

4.3.3 Lagar, regler och förväntningar 

Deltagare 9:s upplevelse var att det fanns en förväntan på enheten om att den nya 

verksamhetsindelningen borde ha öppnat upp för diskussioner kring verksamheten och 

vad de borde ägna sig åt i enheten. Dessvärre uppgav hen att så inte blivit fallet: 

"Det är klart att vi frågar oss, gör vi rätt saker eller ska vi satsa resurser på 

det här, men det har inte nåt med... Verksamhetsmodellen att göra..." 

Diskussioner om rätt prioriteringar förekom i enhet C, men mest till en följd av att man 

inte ville överbelasta personalen. 
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4.3.4 Verksamhetsmodellens användbarhet och relevans 

Deltagare 8 i enhet C upplevde inte den nya verksamhetsmodellen som flexibel när en-

heten ställs inför redovisningssituationer som inte finns beskrivna i verksamhets-

modellen, exempelvis när samarbete sker med andra organisationer än Svenska kyrkan. 

Då enheten verkar på en mindre ort där samarbete med andra lokala organisationer är 

vanligt förekommande, ansågs anpassningsbarhet som en viktig egenskap av båda del-

tagarna från enhet C. En typ av lokal anpassning har dock kunnat göras i samarbete med 

Servicebyrån: 

"/.../Sen har vi ju tillsammans med Servicebyrån, när det har varit nåt 

speciellt har vi viljat följa upp och så där har vi kunnat skapa projekt så att 

man kan följa dom /.../" 

Deltagare 8 upplever samtidigt att Servicebyrån är mån om att det inte ska finnas några 

lokala anpassningar, då Servicebyrån strävar efter enhetlighet bland sina kunder. 

På frågan vad deltagare 11 upplever som enkelt respektive svårt med att ta till sig med 

den nya verksamhetsmodellen så upplever hen att själva grundtanken med den nya 

modellen är enkel. Men att det ibland förekommer gråzoner, som inte fanns i den gamla 

verksamhetsindelningen och menar på att det blev svårt att kategorisera GUDM: 

"Men så finns det då det här som är den här gråzonen, där det finns inslag av 

olika slags verksamhet, och då tycker jag nog att nog är det enkelt med musik 

- musik var musik!" 

En majoritet av deltagarna angav att kyrkomusiken upplevs som åsidosatt och svår-

placerad med den nya verksamhetsindelningen. Deltagare 5 i enhet A lyfte fram att kyrko-

musiken utgör en stor del av en församlings totala verksamhet och att dennes uppfattning 

var att musikverksamheten osynliggörs, då den ska fördelas ut bland verksamheterna i 

GUDM. Deltagare 8 exemplifierade detta med att de varje år arrangerar en stor julkonsert 

i enhet C och att en svårighet är hur kollekten från julkonserten ska hanteras. Detta då 

kollekten är tänkt att gå till musikverksamheten och det upplevs svårt när musik-

verksamheten inte längre är en egen verksamhet. Ett liknande problem lyfts även fram av 

Deltagare 11 i enhet D: 

"Varför ska musiken behöva stryka på foten på allting? Och då, det kan man 

verkligen fundera på, och där tror jag att det finns en del som har höjt en röst 

att man skulle införa då... Nån slags undergrupp musik ändå, på nåt sätt, 

exakt hur det ska gå till, det vet jag inte, men då måste man också frångå den 

grundläggande uppgiften som uppdelning...!" 

Citatet ovan illustrerar ett dilemma som ofta blev uttryckt: Å ena sidan så tyckte många 

deltagare att musiken förtjänade att ingå som egen verksamhet i GUDM, å ena sidan så 

skulle ett sådant upphöjande också leda till att man frångick en verksamhetsindelning 

byggd utifrån kyrkoordningen.  

När det kom till missionsverksamhet så upplevde samtliga församlingar och pastorat att 

det var svårt att definiera mission. Särskilt svårt upplevdes det bland kyrkoherdar. Del-

tagare 11 i enhet D: 

"Och sen är det missions-delen också kan man säga, som varit lite luddig. 

Vad är mission? Och då vet jag inte, att det finns olika sätt att tolka just 

mission... dels nåt som man utför på distans, nästan, i en annan del av 
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världen, eller är mission själva kyrkans väsen? Och hur ska då kyrkans väsen 

fångas upp i en verksamhetsdel, så att säga?" 

Deltagare 11 uttrycker en vanlig inställning bland kyrkoherdar: mission finns som ett in-

slag i all kyrklig verksamhet, i gudstjänster och i diakonalt arbete. Många upplevde därför 

att indelningen av mission som en egen verksamhet var särskilt svår att förhålla sig till ur 

ett ekonomistyrningsperspektiv - det upplevs krocka med deras teologiska hållning till 

begreppet. Deltagare 6 såg också svårigheten med att sortera in verksamhet inom GUDM, 

men upplevde ändå att verksamhetsmodellen var ett bra verktyg för jämförelser: 

"/.../jag tycker att det är bra att... På ett sätt, göra lika, alltså kunna göra 

jämförelser, i hela Svenska kyrkan då, mellan församlingar... Att/.../se hur 

mycket lägger vi på stöd, hur mycket lägger vi på grundläggande uppgiften, 

hur mycket lägger vi på grundläggande uppgiften, hur mycket lägger vi på... 

Sen kan det vara svårare inom grundläggande uppgiften att jämföra mission, 

mellan olika, för att man kan ju tycka att det här är mission för oss, och för 

nån annan är det diakoni/.../så att inom grundläggande uppgiften kan jag 

tycka att det kan vara svårt att jämföra mellan församlingar. Men man kan 

liksom se, hur mycket man lägger på paketet/.../det tror jag är nyttigt att 

kunna göra jämförelser, och det gör ju nationell nivå tror jag ganska 

mycket./.../Vi gör ju inga jämförelser med andra församlingar/.../" 

Citatet från deltagare 6 är väldigt intressant och en indikation på hur väl enhet B tagit till 

sig reformen. Här blev det också tydligt att det fanns skillnader mellan enheterna. Särskilt 

kyrkoherdar uppfattade det som att det var verksamheter som mission eller diakoni som 

skulle kunna jämföras och de pekade på svårigheten med att göra just en sådan jämförelse. 

Men används verksamhetsindelningen som deltagare 6 beskriver så spelar det en mindre 

roll om verksamheten redovisas som mission eller diakoni, båda kommer att redovisas 

under verksamhetsområdet "grundläggande uppgiften". Deltagare 6: 

"/.../en del kritik har varit kring den grundläggande uppgiften, för att det är 

en uppgift att utföra, eller bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni, 

mission... Det är inte fyra delar./.../och nu är den uppdelad i fyra delar, och 

dom går in i varandra/.../" 

Upplevelsen från de olika intervjuerna är att detta inte framgått fullt ut hos alla deltagare 

och att detta är ett problem. Deltagare 6 upplever också att den nya verksamhets-

indelningen är ett bra redskap för ekonomistyrning, men upplever samtidigt att de 

styrande kanske inte tillgodogör sig modellens fulla potential. Något som denne också 

ansåg blivit bättre är att det genom reformen blivit lättare att slimma stödverksamheter 

med hänvisning till att det är GUDM som är det viktiga, något deltagare 11 ger som 

exempel. 

4.3.5 Översättning av reformen 

Flera deltagare har bekräftat att det finns en möjlighet till att fortsätta med gamla 

verksamhetsmodellen. Däremot upplevdes det svårt i slutändan eftersom en årlig drift-

information ska skickas in till nationell nivå som bygger på verksamhetsindelningen. För 

att behålla den gamla verksamhetsmodellen lyfts det fram att det förutsätter att man vet 

hur man ska överföra sin internredovisning till driftsinformationen som bygger på 

verksamhetsindelningen. Därför menar de på att det krävs att någon typ av översättnings-

nycklar används för att få det rätt, något som upplevs som tidskrävande. Deltagare 5 
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menade på att de verkade i en övergångsperiod ett tag när de försökte översätta med 

översättningsnycklar: 

"Det är ungefär som att byta psalmbok ibland, då finns det en sån psalmboks-

nyckel, där du tittar att i den psalmboken var det ett nummer... och i den nya 

det här numret, på det sättet är det mycket enklare att gå över helt till 

verksamhetsindelningen" 

Deltagare 6 i enhet B upplever att de har översatt reformen fullt ut och att det är något 

som de gjorde redan under första året och så fort det var möjligt. 

Vidare beskriver deltagare 9 från enhet C att de hade valt att utföra en lokal version och 

en anpassning av den nya verksamhetsmodellen. På frågan om de har valt att anpassa 

deras redovisning svarar deltagaren: 

"Ja, det har vi, ja, det har blivit konto på musikverksamheten i församlingen. 

Därför att annars hade det bara försvunnit under gudstjänst." 

Deltagare 9 vill också lyfta fram och att de inte riktigt lyckats införa den nya verksamhets-

indelningen i enhet C: 

"Ja... Jag tror att vi... Försöker trycka in... Det gamla sättet att tänka på in i 

det nya." 

Deltagare 11 i enhet D lyfte fram ett liknande resonemang om att mindre församlingar 

arbetar på som man alltid har gjort och utan att förstå syftet med verksamhetsmodellen. 

Deltagaren som var tillsynsansvarig för mindre församlingar uttryckte att det såg olika ut 

i församlingar och att hen upplevde att många i små församlingar inte kände till 

verksamhetsindelningen och menade på: 

" /.../En del personal tror jag inte ens vet om att det här finns, den som alltid 

har gjort, det är den som fixar siffrorna på rätt ställe. Eller Kyrkoherden, i 

bästa fall. Nånstans...sådär. Inne i större församlingar då, och så i vår 

samfällighet, som la ganska mycket tid då initialt, jag skulle säga, det är en 

icke fråga idag alltså. Utan, nu känner alla till den i stort sett." 
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5 ANALYS 

I föreliggande kapitel presenteras analysen av resultatet. Kapitlet är uppdelat efter de tre 

verksamhetsnivåerna nationell nivå, stiftsnivå och församlingsnivå och följer samma 

ordning och rubriksättning som de underliggande begreppen i den teoretiska referens-

ramen, med syfte att underlätta för läsaren att förstå resonemang och tankegångar. 

5.1 Nationell nivå 

5.1.1 Organisationsfält 

Utifrån det insamlade materialet från nationell nivå går det inte att utläsa något tydligt 

organisationsfält. Det går däremot att urskilja identitetskopplingar till offentliga 

organisationer i liknelser och resonemang. Det som går att utläsa i anknytning till ett 

organisationsfält är i sättet att se på sin organisation i förhållande till andra organisationer. 

Jämförelser med andra organisationer framgår explicit från materialet. Det finns flertalet 

exempel och liknelser som kan kopplas till organisationer utanför den tredje sektorn, både 

till privata och offentliga organisationer. Detta är något som DiMaggio och Powell (1983) 

resonerar kring, då de menar på att organisationer inte nödvändigtvis behöver likna 

varandra för att räknas till ett organisationsfält, utan att det kan räcka med någon koppling 

mellan organisationer för att de ska anses tillhöra ett och samma fält. 

Ett av många resonemang som kan lyftas fram ur det empiriska materialet och som 

observerats är förhållningssättet till kyrkoordningen vid utformandet av den nya 

verksamhetsmodellen. I resonemang betonas liknelser mellan kyrkoordning och 

kommunallag, i vilken det finns reglerat att kommuner ska upprätta en plan för sin 

ekonomi och verksamhet. Det framkommer ur det empiriska materialet att det i kyrko-

ordningen finns liknande regleringar gällande församlingar. Detta är något som förklaras 

av DiMaggio och Powell (1983) som lyfter fram att det finns starka normbildare inom ett 

organisationsfält och som på det sättet har ett starkt inflytande över övriga organisationer 

inom fältet. Detta överensstämmer med empirin där Svenska kyrkan kan anses vara en ny 

organisation inom ett organisationsfält som tar till sig egenskaper från de övriga 

etablerade inom fältet i ett sätt att skapa sig legitimitet. En förklaring till hur nationell 

nivå översatt deras idé och omformat till verksamhetsmodellen anses kunna anknytas till 

deltagarnas identitet och yrkesroll. Deras uppfattningar upplevs återspeglas av det sätt 

som de identifierar sig och sin organisation, med övriga organisationer som privata 

företag eller offentliga organisationer och deras sätt att hantera ekonomi. 

Det empiriska materialet upplevs vara otillräckligt för att kunna precisera eller 

kategorisera olika organisationer som finns inom organisationsfältet, däremot är det 

påfallande att offentliga organisationer som kommuner är etablerade i fältet, då dessa 

observeras i liknelser och resonemang. Kommuner anses därför vara starka normbildare 

i sammanhanget. Övriga organisationer är svåra att identifiera, vilket kan förklaras av att 

de interagerar med Svenska kyrkan i en lägre utsträckning. Detta kopplas till Eriksson-

Zetterquists (2009) resonemang om att organisationer påverkar andra organisationer i 

olika stor utsträckning och att organisationer inom ett fält är beroende av varandra i olika 

omfattning och därför interagerar med varandra i olika hög grad.  

5.1.2 Isomorfism 

Det har kunnat observeras tvingande isomorfa krafter i det empiriska materialet. En av 

dessa är kyrkoordningen och det förklaras av att nationell nivå är tvingade att förhålla sig 

till det som regleras i Svenska kyrkans interna stadgar vid utformandet av en ny 
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verksamhetsmodell. Detta är ett exempel på vad DiMaggio och Powell (1983) beskriver 

som en tvingande isomorf kraft, vilket beskrivs kunna vara kopplat till ett juridiskt och 

ett kulturellt tvång. Kyrkoordningen kan anses vara både ett juridiskt som ett kulturellt 

tvång, då de indirekt tvingas förhålla sig till kulturella förväntningar som formas av 

dokumentet i form av värderingar, normer och praxis. En extern tvingande kraft som har 

observerats i det empiriska materialet är Svenska kyrkans begravningsverksamhet, då 

denna måste särredovisas från övrig verksamhet av lagmässiga skäl, eftersom intäkter och 

kostnader kopplat till begravningsverksamhet måste hållas isär från övrig kyrklig 

verksamhet. Detta är någonting som lyfts fram av Eriksson-Zetterquist (2009), där hon 

menar att organisationer inom ett fält oftast har en beroendeställning till en stat och till 

följd av det utsätts för tvingande isomorfa krafter. 

Det har också kunnat observerats imiterande isomorfa krafter i det empiriska materialet. 

Den ekonomiska situationen inom Svenska kyrkan upplevs ha skapat osäkerhet om fram-

tiden och om hur situationen ska hanteras. Detta lyfts av DiMaggio och Powell (1983) 

fram som en faktor som främjar imiterande beteende inom ett organisationsfält. I det 

empiriska materialet har denna kraft identifierats kopplat till liknelser till hur privata och 

offentliga organisationer arbetar. Det framgår bland annat av att nationell nivå imiterat 

kommuner och deras sätt att arbeta. Det observeras också i samband med deras vision 

med reformen och om hur kommuner enkelt kan jämföra olika kommunala verksamheter. 

Detta fenomen förklaras av Eriksson-Zetterquist (2009), då hon menar på att ledare eller 

överordnande söker inspiration inom ett organisationsfält för att hitta framgångsrika 

organisationer, i syfte att ta till sig idéer för att lösa egna problem.  

Det har även observerats normativa krafter. Dessa går att utläsa i hur församlingarnas 

verksamhetsplaner har utvecklats. Församlingarnas verksamhetsplaner ansågs ha ut-

vecklats från att tidigare haft stort fokus på teologiska termer till att få ett alltmer fokus 

på det ekonomiska. Detta är någonting Eriksson-Zetterquist (2009) behandlar och menar 

att det inom professioner finns olika mål och ambitioner som påverkar och förändrar en 

organisation. Detta utvecklas också av DiMaggio och Powell (1983) som beskriver att 

organisationer utsätts för ett normativt tryck och därigenom blir professionaliserade. De 

normativa krafterna utläses bland annat i materialet utifrån hur de upplever tillhörighet 

till sin profession, i det här fallet till andra ekonomer. Normativ krafter observerades 

också av att nationell nivå skickade ut den nya verksamhetsmodellen till ekonomer i 

församlingarna istället för till kyrkoherdarna, trots att det är kyrkoherdarna som har 

huvudansvaret i församlingarna. DiMaggio och Powells (1983) förklarar det med att det 

inom professioner finns ett likartat sätt att tänka och handla som formats utifrån de normer 

de bär med sig från utbildning. Detta går också att kopplas till att det inom olika 

professioner bildas sociala nätverk, något som framgår och går att utläsa i resultatet. 

5.1.3 Översättning av en idé till ett objekt  

För att förstå mer om hur det kommer sig att en idé sprids och överförs mellan 

organisationer har studien utgått från Meyer och Rowans (1977) artikel om formella 

strukturer som myter och ceremonier. Författarna lyfter fram att idéer sprids som 

rationella myter inom ett fält och som leder till en homogenisering av organisationer inom 

ett och samma fält. En förklaring till reformen kan med andra ord kopplas till att kyrkan 

inspirerats av så kallade rationella myter inom sitt fält och tagit inspiration av andra 

genom imitation som ett sätt att uppfattas som rationell och därmed öka organisationens 

chans till fortlevnad. Denna process är någonting Meyer och Rowan (1977) menar inte 

nödvändigtvis behöver leda till ökad effektivitet, utan istället ett sätt för en organisation 

att upplevas som rationell. Reformen har med andra ord sitt ursprung i de idéer som 
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cirkulerar inom organisationsfältet. En förklaring är att se reformen som en rationaliserad 

myt inom ett organisationsfält och som inspirerat nationell nivå att utföra reformen i ett  

ceremoniellt syfte. Denna reform har därutav formats av de isomorfa krafter som verkar 

inom fältet.  

Översättning är något som är framträdande i det empiriska materialet och har observerats 

genom olikartade uppfattningar och handlingar.  Detta är någonting som Czwarniawska 

och Sevón (1996) bland annat kopplar till identitet, vilket de lyfter fram som en 

betydelsefull faktor som har en påverkan på aktörers handlingar. Det har i empirin kunnat  

identifierats som en faktor till översättning av verksamhetsmodellen gällande dess 

praktiska utförande och till uppfattningar om själva modellen. I det empiriska materialet 

framkom det att verksamhetsmodellen många gånger hade tolkats fel. Nationell nivå 

menade på att församlingar inte uppfattade modellen på rätt sätt, ett exempel är när för-

samlingarna upplevde det som att ekonomer hade försökt att definiera den grundläggande 

uppgiften. Detta kopplas till översättning, eftersom att nationell nivå menade på att det 

inte överensstämde med vad som ursprungligen var tänkt. Reformen med verksamhets-

modellen exemplifierar på det sättet hur idéer förändras mellan kontexter. Detta är något 

som kopplas till Latour (1986) som menar på att idéer tas emot på olika sätt utifrån sina 

kunskaper och vanor.  

Det som också går att utläsa som framträdande i det empiriska materialet är att 

verksamhetsmodellen väckte starka känslor i samband med utskicket till församlingar och 

att många signifikanta aktörer på församlingsnivå menade att de förstod modellen bättre 

med tiden. Detta anknyts till vad Giddens (1992) benämner som urbäddning, då något 

"förflyttas ut ur" sitt lokala sammanhang. Fenomenet med urbäddning upplevs förklara 

hur verksamhetsmodellen övergick från en idé på nationell nivå till att omvandlas och bli 

ett objekt, vilket urbäddade innehållet till att bestå av mer generella drag. På det sättet 

blev det som skickades ut ett objekt med mer generella drag och som inte förmådde att 

förmedla hela budskapet, vilket främjade översättning. Det är någonting som förklaras av 

Czwarniawska och Joerges (1996; 1998) utifrån materialisering. 

Sammanfattningsvis upplevs utskicket ha lett till att verksamhetsmodellen 

kommunicerades ut enbart som ett objekt och som främjade översättning, då det utifrån 

det empiriska materialet går att utläsa kraftiga reaktioner i samband med utskicket av 

modellen och olika uppfattningar. På det sättet har de olikartade uppfattningar 

identifierats till olika kontexter och individspecifika faktorer som tillsammans format 

olika översättningar i varje enskild kontext och verksamhetsnivå. En möjlig förklaring är 

att varje verksamhetsnivå identifierar sig på olika sätt, vilket förklaras av Sahlin och 

Wedlin (2008) som lyfter fram att den lokala kontexten inkluderar olika traditioner och 

rutiner, men att även att olika bärare eller förmedlare av en idé främjar översättning. 

5.2 Stiftsnivå 

5.2.1 Organisationsfält 

Från det empiriska materialet på stiftsnivå går det inte att utläsa en klar definition av ett 

organisationsfält. Ur materialet kan det däremot utläsas att många resonemang och 

liknelser som kom fram från nationell nivå även kom fram på stiftsnivå, exempelvis att 

det ställs samma krav på Svenska kyrkan som på övriga organisationer. Vidare gick det 

att utläsa ur materialet att anställda på stiftsnivån sågs som ambassadörer från nationell 

nivå när de kom till församlingar. Det kan, tillsammans med övrigt material, tolkas som 

att det råder samsyn mellan nationell nivå och stiftsnivå kring reformen. Detta kopplas 

till Douglas (1986) sätt att beskriva organisationsfält som sociala sfärer, bestående av ett 
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kollektiv med likartade sätt att tänka på. En förklaring till att nationell nivås och 

stiftsnivåns samsyn kan vara att de enbart är ekonomer som är studerade från nationell 

och stiftsnivån och att de tillhör samma sociala sfär och delar uppfattning om hur man 

bör agera och om vad som är att anse som rätt eller fel. 

På stiftsnivån upplevdes reformen som naturlig och självklar, vilket däremot inte kunde 

utläsas på ett likartat sätt i samtliga enheter på församlingsnivån. På församlingsnivå 

framkom skilda uppfattningar kring reformens syfte, funktion och nytta. Detta ger en bild 

av att det på församlingsnivån finns en ytterligare social sfär i organisationen, vilket 

Douglas (1986) även benämner som tankevärld och att det i varje tankevärld finns sitt sätt 

att tänka och agera.  

5.2.2 Isomorfism 

Tvingande isomorfa krafter återfinns på stiftsnivå som ett internt tryck inom 

organisationen, då nationell nivå parallellt med reformen infört GAS, där krav ställs på 

alla stift att de måste tillhandahålla ekonomitjänster för att stödja församlingarna i stiftet. 

Detta är någonting som DiMaggio och Powell (1983) talar om som tvingande krafter, när 

särskilda delar av en organisation utövar inflytande över svagare aktörer i en annan del 

av en organisationen. Författarna menar att detta uppstår från förväntningar från om-

givningen. 

En externt tvingande kraft åskådliggörs i empirin, när det lyfts fram att det ställs samma 

krav på Svenska kyrkan som organisation som andra organisationer. Ett observerat 

exempel är till exempel till bokföringslagen, vilken är att anse som en extern tvingande 

kraft. Tvingande isomorfa krafter observeras även från starka intressenter. I det empiriska 

materialet framkommer det att skandaler och vanskötsel av ekonomin leder till stora ut-

träden. Svenska kyrkans medlemmar betalar medlemsavgift och är därför mycket viktiga 

för kyrkan. Medlemmarna är därför intressenter med ett stort inflytande över 

organisationen. Därav kan deras förväntningar på organisationen indirekt ses som en 

tvingande kraft, till exempel om de för att undvika skandaler kräver ett transparent och 

välfungerande redovisningssystem. 

I det empiriska materialet återfinns ett internt tryck från stiftsnivå ner till församlings-

nivån, där deltagaren menar på att det finns ett krav från Servicebyrån på att deras för-

samlingar ska använda verksamhetsmodellen. Detta är en tvingande kraft då mindre för-

samlingar kan anses vara i en beroendeställning till Servicebyrån och dess ekonomi-

tjänster. Något som Eriksson-Zetterquist (2009) poängterar. Författaren menar på att 

starkare organisationer tvingar de svagare att anpassa sig till både formella och informella 

krav.  

Imiterande krafter har identifieras i det empiriska materialet och kan utläsas i samband 

med att Servicebyrån kom till. Luleå stift hade inte någon egen erfarenhet av att förmedla 

ekonomitjänster åt församlingar, vilket däremot Umeå pastorat hade arbetat med under 

relativt lång tid. Det fick till följd att delverksamheten vid Umeå pastorat flyttades över 

till Luleå stift och att pastoratets kanslichef blev chef för den nybildade Servicebyrån. 

Detta är någonting som DiMaggio och Powell (1983) kallar för en imiterande kraft och 

sker när situationen upplevs osäker och leder till en ökad benägenhet att imitera det som 

upplevs som framgångsrikt. 

Normativa krafter har identifierats i det empiriska materialet. Det utläses bland annat av 

förmedlade känslor och uttalanden för alla ekonomer inom Svenska kyrkan. Detta lyfter 

fram en bild av en stor professionstillhörighet. Det framkom även en känsla av att det i 



49 

 

många sammanhang existerade skilda uppfattningar mellan professioner. I resultatet 

framkom det även att personer som jobbar med ekonomi och administration vara vana 

vid förändringar, men att det däremot inte är säkert att alla andra inom kyrkan har samma 

förhållningssätt till förändringar alla gånger. Det är någonting som kopplas till DiMaggio 

och Powells (1983) resonemang om att professioner tar med sig normer från sina ut-

bildningar till sina organisationer. I det empiriska materialet utläses det också upp-

fattningar om att verksamhetsnivån hade det svårt att tro att en reform skulle få liknande 

reaktioner i en kommun eller ett landsting. En möjlig förklaring är att det är självbilden 

som åsyftas normerna återspeglas i uppfattningen om reformen utifrån yrkesrollen som 

ekonom. Detta lyfts fram av DiMaggio och Powells (1983) som menar på att 

organisationer blir normaliserade av olika professioner och deras sätt att tänka.  

5.2.3 Översättning som ett virus 

En rimlig förklaring till verksamhetsnivåns positiva uppfattning om reformen är att 

nationell nivås initiativ med GAS kom ungefär samtidigt som ekonomistyrningsreformen. 

Reformen med en ny verksamhetsindelning låg därmed rätt i tiden eftersom nationell nivå 

samtidigt ställt krav på Luleå stift att stödja församlingar. En enhetlig internredovisning 

underlättade därmed stiftets stödjande verksamhet. Detta är någonting som 

Czwarniawska och Joerges (1996) beskriver och menar på att ett intresse för idéer på-

verkas av hur de är paketerade, formulerade och ifall idéerna ligger rätt i tiden. 

Røviks (2008) virusteori används för att illustrera översättningsprocessen och förklara 

hur spridningen av en idén går till. Teorin används för att ge en bild av stiftsnivåns 

uppfattning, men även för att beskriva församlingarnas uppfattningar. I det empiriska 

materialet går det att utläsa att Servicebyrån arbetade för att höja tilltron för verksamhets-

modellen bland församlingar. Församlingarnas reaktioner beskrevs som kraftiga och att 

det upplevdes finnas en spänning mellan nationell och församlingsnivån. Detta relateras 

till Røvik (2011) metafor mellan managementidéer och ett virus samt hur de kan slås ut 

av kroppens immunförsvar, vilket i det här fallet liknas vid församlingarnas reaktioner.  

Spänningen kan kopplas till att vissa församlingar i samband med införandet uppfattade 

reformen som ett försök från ekonomer på nationell nivå att göra en teologisk tolkning av 

den grundläggande uppgiften, något som gav upphov till en skepticism och en 

ifrågasättande inställning. Detta anknyts till Johanssons (2002) definition av en institution 

och att det finns ett accepterat, icke i grunden ifrågasatt sätt att utföra eller förhålla sig till 

det institutionen omfattar. Ett annat explicit exempel som går att utläsa i det empiriska 

materialet är angående musiken och som var ett återkommande tema i det empiriska 

materialet. Detta då musiken försvann som en egen verksamhet, något som bidrog till 

frustration bland församlingar. Detta är någonting Røvik (2011) lyfter fram och menar på 

att idéer endast blir institutionaliserade om de är förenliga med de värderingar, normer 

och praxis som finns i organisationen. En förklaring kan vara att många inom kyrkan ser 

musiken som en egen verksamhet, trots att det inte står preciserat i kyrkoordningen.  

Det går även att utläsa från materialet att reaktionerna har avtagit med tiden. Detta är 

någonting Røvik (2011) benämner som inkubationstid och att symptom i form av för-

ändrade rutiner eller aktiviteter tar olika lång tid beroende på managementidéns 

beskaffenhet. En rimlig förklaring är att reformen haft en längre inkubationstid, då den 

inte varit helt förenlig med institutionens vanor och rutiner, men att aktiviteter till följd 

av reformen implementerats till följd av resonemang och argumentation. Det kopplas till 

de utbildningstillfällen som har kunnat utläsas i materialet både från stiftsnivån och 

nationell nivå, vilket anses ha lett till en större acceptans och att reformen har kunnat 
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replikeras inom organisationen. Røviks (2011) begrepp replikation härleds till hur 

Servicebyrån har rekommenderat församlingar att använda sig av deras tjänster. På det 

sättet har reformen därför snabbare växt in och replikerat sig inom organisationen, då 

Servicebyrån på det sättet blir en förmedlare av reformen. Det kopplas också ihop med 

Røviks (2011) resonemang om inkubationstid och att det tar en viss tid för en organisation 

innan en idé blir synlig i organisationens praktik. Då Servicebyrån genom argumentation 

och resonemang är en förmedlare av reformen kan de skapa acceptans inom församlingar 

och på så sätt övertyga de som tidigare var motståndare till reformen. 

5.2.4 Översättning som redigering 

Att redigering förekommer framgår i det empiriska materialet. Redigering har 

identifierats som ett resultat av nationell nivås lansering av GAS. En redigering av 

reformen observeras som en följd av att nationell nivå ställde krav på Servicebyrån att 

tillhandahålla stöd till församlingar med ekonomitjänster. Redigering går att utläsa i 

samband med att Servicebyrån bestämde sig för att låta verksamhetsmodellen vara 

obligatorisk för deras kunder. Det kopplas till Sahlin-Andersson (1996) som menar på att 

organisationsidéer påverkas i olika kontexter och att de till följd av det omformuleras 

efter rådande omständigheter i nya miljöer. Servicebyråns redigering av verksamhets-

modellen går att utläsas som framträdande och att det är deras tolkning av modellen som 

appliceras på deras kunder. 

Servicebyråns redigering återkopplas också som en tvingande kraft, då empirin visar på 

att mindre församlingar uppfattar det som att de fått ge upp en viss självständighet, då de 

mer eller mindre indirekt tvingas till att använda verksamhetsmodellen och Servicebyråns 

tjänster. I materialet går det att utläsa att en liten församling har svårt att  klara sig utan 

Servicebyrån, med hänsyn till ökade krav på redovisning och framtida pensionsavgångar. 

En ytterligare aspekt är att den driftinformation som församlingar ska skicka in årligen 

ska vara anpassad efter verksamhetsindelningen. Dessa två ovanstående krav leder till en 

begränsning av församlingarnas handlingsutrymme. Servicebyråns översättning av 

verksamhetsmodellen upplevs därför av materialet ha fått ett betydande inflytande på hur 

församlingarna har uppfattat verksamhetsmodellen. Detta fenomen kopplas också till vad 

Røvik (2008) kallar för översättningsregler och att det på förhand har bestämts om något 

ska imiteras eller omformas till att bli mer av en kopia eller en lokal variant.  

Då Servicebyrån ses som en bärare av idén, och en förmedlare, upplevs dess redigering 

främja att församlingar använder verksamhetsmodellen och på vilket sätt de använder 

verksamhetsmodellen. Servicebyrån anses med sin position och deras krav till viss del 

styra hur deras församlingar översätter verksamhetsmodellen. En rimlig förklaring av 

detta är att egna lokala internredovisningssystem begränsas och att det även begränsar 

lokala versioner. Detta fenomen förklaras av Røvik (2008) med tre olika typer av 

omformningsmodus innehållande olika översättningsregler som styr hur något tolkas och 

på så sätt översätts. 

Sammanfattningsvis kan Servicebyråverksamheten kopplas till en redigeringsprocess av 

verksamhetsmodellen och att de genom sin roll och funktion kan styra vilka betingelser 

som ska vara framträdande vid församlingarnas tillämpning av verksamhetsmodellen. 

Därav reducerar Servicebyrån församlingars möjlighet att översätta verksamhets-

modellen till lokala versioner, något som Røvik (2008) kallar ett radikalt modus och en 

benägenhet att vara obunden. En rimlig analys av detta är att Servicebyråns redigering av 

verksamhetsmodellen är att anse som ett modifierande modus. Detta menar Røvik (2008) 

karaktäriseras av att det vid översättning adderas och subtraheras attribut. Till följd av 
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detta formas reproducerande modus bland deras kunder (församlingar) utifrån Service-

byråns tolkning av verksamhetsmodellen. 

5.3 Församlingsnivå 

5.3.1 Organisationsfält 

Ett organisationsfält kan inte utläsas från det empiriska materialet, då det inte går att 

observera något enhetligt synsätt bland församlingarna. Det framgår framförallt av 

konceptuella skillnader i synsätt och resonemang. En förklaring kan vara att det på 

församlingsnivå har utförts intervjuer med olika professioner. Detta är någonting 

DiMaggio och Powell (1991) förklarar med att ett organisationsfält är ett etablerat område 

som består av likartade produkter och tjänster. Den rimligaste tolkningen är därför att de 

konceptuella skillnaderna kommer sig ur att deltagarna tolkar sina produkter och tjänster 

annorlunda. Det förklarar varför det finns likartade uppfattningar inom de olika 

professionerna och att det därav troligtvis råder flera organisationsfält inom 

organisationen. Den rimligaste förklaringen till det är att det inom Svenska kyrkan finns 

en uppdelning mellan det världsliga och andliga, inte helt olikt det Laughlin (1988) 

observerade inom den Engelska kyrkan. Detta fenomen återkopplas också till Douglas 

(1986) definition av att se ett organisationsfält som en världsbild. Därav talar det mesta 

för att det finns flera världsbilder eller organisationsfält inom Svenska kyrkan som har 

sin utgångpunkt i professionstillhörighet. 

En annan förklaring anses vara storleken på en församling och om aktörer kommer från 

en liten eller stor församling. Uppfattningar inom professioner tycks i viss utsträckning 

skilja sig åt och det därför är mer komplext än att bara säga att förklaring ligger i deras 

professionstillhörighet. I det empiriska materialet observerades det att det bland kyrko-

herdar finns olika uppfattningar kring reformen och dess möjligheter. I en större för-

samling resonerades det mer åt att Svenska kyrkan "säljer en idébaserad produkt" och att 

det är viktigt att kunna upprätthålla en hög kvalitet för att organisationen ska fortleva. I 

en mindre församling skiljde sig resonemanget då reformen istället sågs i förhållande till 

övriga trossamfund. Kyrkoherden ställde sig frågande till reformens nytta genom att lyfta 

fram att Svenska kyrkan eventuellt borde efterlikna dessa genom att exempelvis ha fler 

frivilliga. Med andra ord uppfattar signifikanta aktörer reformen på olika sätt och de har 

olika förhållningssätt till övriga organisationer eller sektorer. 

5.3.2 Isomorfism 

Tvingande krafter observeras av Servicebyråns sätt att låta verksamhetsmodellen vara 

obligatorisk för sina kunder. En ytterligare tvingande kraft är att församlingarnas årliga 

driftsinformation ska vara anpassad efter verksamhetsindelningen. Av deltagarna fram-

står driftinformationen som svår att ta fram ifall församlingarnas internredovisning inte 

utgår från verksamhetsindelningen. På så sätt utsätts församlingarna i olika stor ut-

sträckning för vad DiMaggio och Powell (1983) beskriver som internt tvingande krafter. 

De tvingande krafterna anses verka i olika hög grad beroende på församlingarnas storlek, 

då mindre församlingar upplevs ha det svårt att vara helt självständiga från Servicebyrån. 

Andra imiterande krafter har också observerats i det empiriska materialet. Eftersom 

verksamhetsmodellen syftar till att skapa ett enhetligt internredovisningssystem för för-

samlingarna, som ska leda till en möjlighet att efterlikna andra mer framgångsrika för-

samlingar, blir följden av detta att det sker en homogenisering bland församlingarna. 

Detta lyfter Eriksson-Zetterquist (2009) fram som en imiterande kraft när hon menar på 
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att en organisation och dess ledning vid osäkerhet aktivt försöker göra som mer 

framgångsrika organisationer, både medvetet och omedvetet. 

En annan imiterande kraft som observerats är att församlingar har möjlighet att använda 

sig av Servicebyråns ekonomitjänster i de fall då något är osäkert, vilket kan uppstå 

relaterat till brist på resurser, pensionsavgångar eller brist på kunskap. Församlingar upp-

muntras på så sätt till imitation, då de likt andra församlingar kan använda sig av Service-

byråns tjänster. Detta är någonting som DiMaggio och Powell (1983) beskriver som en 

imiterande kraft och att osäkerhet om vad som är rätt teknik eller utförande, ökar sannolik-

heten för imitation. 

Normativa krafter har identifierats i det empiriska materialet, då flera deltagare anser sig 

prata utifrån vad övriga ekonomer eller teologer uppfattar eller tycker om något. Detta 

återkommer i flera sammanhang på de olika verksamhetsnivåerna och det mesta talar för 

att det är kopplat till professionstillhörighet. DiMaggio och Powell (1983) menar på att 

detta beror på att aktörer tar med sig normer från sin utbildning och att det inom 

professioner skapas en gemensam kognitiv bas, vilket ger en förklaring till varför 

deltagarna identifierar sig med varandra. Professionerna teologer och ekonomer upplevs 

därför se olika på reformen. Hos vissa kyrkoherdar har det funnits en frustration över att 

det huvudsakligen varit ekonomer som varit med och tagit fram reformen. Detta anknyts 

till det fenomen som DiMaggio och Powell (1983) kallar för professionalisering vilket 

sker till följd av att professioner har olika mål, ambitioner och sätt att se på hur saker och 

ting ska utföras. De normativa krafterna är en förklaring till varför studiens signifikanta 

aktörer uppfattar reformen på ett visst sätt. 

5.3.3 Översättning som ett virus 

I ovanstående avsnitt har det konstaterats att aktörerna på församlingsnivå har olika upp-

fattningar om reformen som beror på hur de identifierar sig och sin organisation i 

förhållande till övriga organisationer. Det observerades också att olika professioners 

normer har en betydelse för hur reformen uppfattades. För att förstå mer om varför 

ekonomistyrningsreformen har uppfattats på ett visst sätt på församlingsnivå läggs ett 

särskilt fokus i detta avsnitt på Røviks (2011) virusteori. Det tycks möjligt utifrån det 

empiriska materialet att använda en virusmetafor för att beskriva översättningen av 

reformen. 

Reformen ansågs av många komma helt plötsligt, då majoriteten upplevde det som att 

verksamhetsmodellen bara skickades ut helt sonika utan lokal förankring. Detta för-

farande återkopplas till hur patogent ett virus är och att verksamhetsmodellen kan anses 

ha spridit sig relativt snabbt, då den skickades ut till samtliga församlingar. Verksamhets-

modellen upplevdes samtidigt ha utlöst försvarsmekanismer lika snabbt som den spridit 

sig. 

Ur empirin gick det att utläsa att det brast vid införandet av reformen och att reformen av 

många sågs som en "epidemi" som utmanade organisationens medarbetare. Virus-

epidemier utlöser försvarsmekanismer hos individer, vilket är precis vad som skedde i 

församlingar i samband med reformen. Det gick också att utläsa att reformen vid in-

förandet betraktades som ett hot av vissa medarbetare. Røvik (2011) menar på att en idé 

måste ställas i relation till hur förenlig idén är med en organisations värderingar, normer 

och praxis, något som brast vid införandet.   

På samma sätt som det finns olika sorters virus finns det olika sorters idéer som sprids, 

och på grund av motståndet upplevs det ha tagit tid innan reformen fick substantiella 
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effekter. Utifrån det empiriska materialet upplevs det också särskilja sig mellan för-

samlingar, där den upplevs ha mottagits bättre hos större församlingar. Deltagarna har 

menat på att det främst beror på resurser och vilken kompetens den ekonomiansvariga 

besitter. 

I samband med utskicket av verksamhetsmodellen upplevdes reformen ha tagit skada, då 

den inte tog hänsyn till särskilda gruppers intressen och då verksamhetsmodellen gick via 

ekonomer, även fast kyrkoherdarna i församlingarna har det övergripande ansvaret. Det 

menar Røvik (2011) kan leda till att reformen ses som ett hot eller på något sätt utmanar 

organisationens medarbetare, då reformen inte uppfattas gå i samklang med de 

värderingar, normer eller regler som återfinns i den institutionella kontexten. Resultatet 

blev att många församlingar såg det som ett angrepp som drog igång organisationens 

försvarsmekanismer.  

5.3.4 Omformningsmodus 

I det empiriska materialet går det att utläsa flera olika omformningsmodus till följd av att 

församlingarna uppfattat verksamhetsmodellen på olika sätt. I enhet B framförs positiva 

associationer relaterat till verksamhetsmodellen och att nationell nivå har imponerats av 

deras sätt att tillämpa modellen. Vidare lyfter enhet B fram att deras församling relaterat 

till övriga församlingar ligger i framkant och att deras årsredovisning används i 

utbildningssyfte. Deras sätt att tillämpa verksamhetsmodellen kopplas till vad Røvik 

(2008) beskriver som ett reproducerande modus (kopiering). Författaren menar på att ett 

reproducerande modus kännetecknas utifrån avsikten att utföra en kopia av den 

ursprungliga källan. Detta överensstämmer med deltagares resonemang och sättet som 

modellen beskrivs. Det går också att utläsa ur materialet att enhet B är en ganska stor 

organisation samt att deras församling har översatt reformen fullt ut. Detta kopplas till 

vad som av Røvik (2008) beskriver som översättningsregler och som styr hur en modell 

eller praktik översätts.  

En förklaring till att ett reproducerande modus återfinns i enhet B kan vara församlingens 

storlek och dess resurser. En annan förklaring kan vara på vilket sätt verksamhets-

modellen kommunicerades, då det från intervjun framgick att det finns en god relation 

mellan enhet B:s ekonom och nationell nivå. Detta lyfts också fram av Røvik (2008) som 

en faktor, då han menar på att ett reproducerande modus påverkas av hur kodifierad, 

komplex och kommunicerbar den är. 

Ett modifierande modus har kunnat identifieras i enhet C. Enhet C anses ha det mest 

tydliga modifierande moduset, då de framhäver att de inte riktigt lyckats med att införa 

den nya verksamhetsindelningen och att de fortfarande använder det gamla sättet att 

tänka. Ett modifierande modus identifieras därför på det sättet att det från det empiriska 

materialet upplevs som att församlingen förminskar verksamhetsmodellen som ett styr-

medel och endast använder den för internredovisning. Detta är någonting Røvik (2008) 

lyfter fram som implicering, att något tonas ner vid översättning till en ny kontext. Vidare 

lyfter en deltagare från enhet C också fram att de valt att utföra en lokal modifiering 

gällande musikverksamheten i församlingen, då de ansåg det missvisande att inte ha 

musiken som en egen verksamhet. Detta kopplas till addering, som enligt Røvik (2008) 

innebär att vissa element läggs till en idé.  

Det har inte identifierats några radikala modus i församlingarna. Røvik (2008) lyfter fram 

ett radikalt modus som en benägenhet eller vilja att utforma egna lokalt anpassade över-

sättningar. En förklaring kan vara att majoriteten av församlingarna är kopplade till 

Servicebyrån och därför har ett krav på sig att använda verksamhetsmodellen. I det 
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empiriska materialet framkommer det att flera församlingar har haft ett intresse av att 

översätta med lokal anpassning. Servicebyrån har då nekat, med hänvisning till 

verksamhetsmodellen. En förklaring till att det inte funnits några radikala modus kan 

därför vara att de rätta betingelserna inte infunnit sig.  

Sammanfattningsvis kan detta kopplas till Røviks (2008) sätt att beskriva modus, då 

författaren menar på att modus kan användas till att spåra betingelser som leder till ett 

visst typ av modus. En förklaring skulle kunna utläsas utifrån ett resonemang, där det 

framgår att en deltagare upplever att det finns en bild av att många mindre församlingar 

inte känner till verksamhetsmodellen. Det skulle kunna innebära att storleken på en för-

samling är en betingelse som påverkar omformningsmodus, då dessa allt oftast har mindre 

komplicerad redovisning och att det inte krävs lika stor ansträngning vid överföring till 

driftinformationen. En rimlig bedömning av det ovanstående är att Servicebyrån har en 

särskild betydelse för hur verksamhetsmodellen översätts, detta då det utifrån materialet 

går att utläsa att deras verksamhet är välutvecklad och att majoriteten av studiens för-

samlingar använder deras tjänster. 
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6 SLUTSATSER 

I följande avsnitt presenteras slutsatser utifrån studiens övergripande forskningsfrågor. 

Sedan följer en avslutande diskussion för att resonera vidare angående studiens slut-

satser och för att kunna behandla ytterligare upptäckter som har gjorts under studiens 

gång. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Svar på övergripande frågeställning 

Syftet med denna studie är att beskriva hur en ekonomistyrningsreform med en ny 

verksamhetsmodell uppfattas av signifikanta aktörer inom Svenska kyrkan och att be-

skriva hur dessa aktörer arbetar med verksamhetsmodellen på de olika verksamhets-

nivåerna nationell nivå, stiftsnivå och församlingsnivå. Studien syftar också till att för-

klara varför en ekonomistyrningsreform uppfattas på ett visst sätt av signifikanta aktörer 

på de tre olika verksamhetsnivåerna.  

Studiens resultat visar att det finns olika uppfattningar om ekonomistyrningsreformen hos 

signifikanta aktörer på de olika verksamhetsnivåerna. Det kan konstateras att signifikanta 

aktörer på nationell nivå är positiva till reformen, inte bara på grund av att de låg bakom 

reformen utan även på grund av sin utbildningsbakgrund. Nationell nivå anses uppfatta 

verksamhetsmodellen som ett rationellt och effektivt verktyg för församlingar. Det mesta 

talar för att deras bakgrund och profession har format en konceptuell verklighet, där dessa 

aktörer utifrån en ekonomisk infallsvinkel inte anser att Svenska kyrkan ska identifieras 

som en säregen organisation, utan istället likställas med andra organisationer. Reformen 

ses av nationell nivå som logisk till följd av en pressad ekonomi och används till att ta 

fram statistik för en församling och jämföra mellan olika församlingar. Det konstateras 

också att signifikanta aktörer på nationell nivå har tagit inspiration från organisationer de 

anser som framgångsrika och en slutsats är att nationell nivå har inspirerats av kommuners 

sätt att arbeta med ekonomistyrning och därför imiterat dessa under deras utformning av 

verksamhetsmodellen. 

På stiftsnivå finns en positiv uppfattning om verksamhetsmodellen och som är likartad 

med nationell nivås uppfattning. Verksamhetsnivåns positiva uppfattning kan bland annat 

förklaras av att ekonomistyrningsreformen underlättar stiftets arbete med stödjande 

verksamhet till församlingar och att reformen legat rätt i tiden (bland annat på grund av 

initiativet med GAS). Detta genom att ekonomistyrningsreformen har lett till en mer 

enhetlig översättning hos församlingar och att Servicebyrån på ett legitimt sätt kunnat 

ställa krav på dessa att översätta verksamhetsmodellen likartat. En förklaring till detta är 

att vissa enskilda församlingar har en beroendeställning till Servicebyrån och att det från 

Servicebyråns sida anses befogat att hänvisa till verksamhetsmodellen. På stiftsnivån 

arbetar den signifikanta aktören med verksamhetsmodellen i samband med att de utför 

ekonomitjänster åt församlingar och i sitt tillsynsarbete av dessa. 

På församlingsnivå har det identifierats olika uppfattningar om reformen hos signifikanta 

aktörer. Det mesta talar för att församlingarnas storlek har spelat en avgörande roll för 

deras uppfattningar om reformen och det tycks bero på att mindre församlingar inte har 

tillräckliga resurser eller kompetens för att ta till sig verksamhetsmodellen fullt ut. En 

förklaring anses vara att större församlingar har ekonomer som överlag har ett större 

ekonomiskt ansvar och därför både arbetar mer frekvent med verksamhetsmodellen och 

har tagit till sig modellen i en större omfattning. Professionstillhörighet anses också på-

verka uppfattningar om reformen och det mesta talar för att det också finns olika 

konceptuella verkligheter mellan professionerna för hur ekonomin ska hanteras. Inom 

professioner är en rimlig bedömning att det bland annat är utbildningsbakgrund, och de 
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normer samt värderingar som följer med professioner som är det som ligger bakom olika 

uppfattningar. På församlingsnivå upplevs uppfattningar på så sätt ha varit olika till följd 

av att ekonomer besitter mer kunskap om reformen, samtidigt som teologer har det över-

gripande ansvaret. En ytterligare faktor har visat sig vara att översättning påverkas av den 

lokala kontexten och att den skiljer sig åt bland församlingar. 

En rimlig slutsats är också att det på grund av kompetensskillnader inom ekonomi och 

teologi och genom skilda prioriteringar existerar maktförhållanden mellan olika 

professioner inom Svenska kyrkan, främst mellan verksamhetsnivåer, men också mellan 

ekonomer och kyrkoherdar på församlingsnivå. Det mesta talar för att införandet av 

verksamhetsmodellen, som ett utskick av ett dokument, är en avgörande faktor för 

översättning. Det konstateras, som principskissen i figur 7 (s. 26) visar, att det är 

materialisering av idén som främst gett upphov till ett större tolkningsutrymme för stifts- 

och församlingsnivå. Det har lett till olika översättning på församlingsnivå, något som 

dock reducerats med tiden tack vare utbildningar och förmedling av modellen via Service-

byrån. På nationell nivå och stiftsnivå framgår det att den nya verksamhetsmodellen ses 

som ett ekonomistyrningsverktyg. Däremot talar det mesta för att den uppfattas som både 

ett redovisnings- och ekonomistyrningssystem i större församlingar, och framförallt  som 

ett redovisningssystem i mindre församlingar. Detta leder till slutsatsen att reformen har 

översatts på olika sätt. 

6.2 Avslutande diskussion 

Idag förändras världen snabbt och många faktorer driver på förändringsprocessen. Att 

världen förändras snabbt innebär också att organisationer måste lära sig att möta för-

ändringar allt snabbare. Fenomenet med reformer och nya organisationsidéer är således 

ett aktuellt ämne som ser ut att bli allt viktigare. En förhoppning med studien har varit att 

bidra med ny kunskap kring reformer och översättning kopplat till den tredje sektorn.  

Intressant är att reformen väckt så mycket känslor hos aktörer på alla verksamhetsnivåer. 

En rimlig förklaring som styrks av resultat från andra studier som behandlats under 

arbetet, är att det som kan mätas samtidigt blir synligt och att institutioner har sina rutiner 

och sätt att arbeta. I empirin var detta tydligast bland kyrkomusiker, eftersom att kyrko-

musiken inte längre fick vara kvar som ett eget verksamhetsområde, något som resulterat 

i att kyrkomusiker upplevt sig nedgraderade. 

Förutom att svara på studiens frågeställningar har kommunikation och dess betydelse 

identifierats som särskilt viktig för att lyckas med reformer. Kommunikation är en nyckel-

faktor som minskar tolkningsutrymmet och risken för att en reform ska översättas olika, 

eftersom att tydlig kommunikation minskar tolkningsutrymmet. Om tolkningsutrymmet 

minskar ökar chanserna för att reformen ska få det utfall som det ursprungligen var tänkt. 

Tiden upplevs också spela en roll, då förändring tenderar att skapa reaktioner, men som 

avtar med tiden i samband med att ny kunskap utvecklas om hur nya system ska hanteras. 

Även om det som studerades var en reform med ekonomistyrning är en förhoppning att 

fallstudien ska kunna användas av organisationer inom alla sektorer inför reformer. 

Eftersom studien har sociologiska inslag är förhoppningen att också forskare med annan 

inriktning än den företagsekonomiska ska kunna ha nytta av den. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studien kan utvecklas med en kvantitativ studie, genom att studera uppfattningar om 

ekonomistyrningsreformen och hur den översätts fast i en större population av för-

samlingar. Det kan förslagsvis genomföras med ett representativt urval av församlingar i 

hela landet, i syfte att identifiera olika förklaringsfaktorer till varför reformen översätts 

på ett visst sätt. Det för att återge en mer generaliserad bild av hur verksamhetsmodellen 

översatts. Ett annat förslag på kvantitativ studie är att använda en komparativ metod med 

ett representativt urval i två stift och utföra jämförelser mellan dessa stift. En kvantitativ 

metod kan på det sättet undersöka för- och nackdelar med denna studies kvalitativa 

tillvägagångssätt, då denna studie är mer ämnad åt att beskriva och förklara ett visst 

fenomen i en enskild kontext. 

Till sist skulle en liknande fallstudie kunna utföras på en likartad ekonomistyrningsreform 

i offentlig eller tredje sektor. Studien skulle lämpligen kunna utföras på en statlig 

organisation som vanligtvis inte förekommer i liknande studier. Några förslag är reformer 

i offentlig sektor eller i statligt ägda organisationer som har genomfört större förändringar 

på senare tid, exempelvis Försvarsmakten, Posten eller SAS eller andra organisationer 

inom den tredje sektorn. 
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Bilaga 1 – Förstudie: Intervjuguide 

Introduktion 

Kort introduktion om vilka vi är följt av uppsatsens syfte och en förklaring till hur vi 

ska använda intervjumaterialet. Därefter presenteras följande information/frågor: 

 

▪ Finns det möjlighet för oss att spela in intervjun? (vi redogör även för varför vi 

önskar att spela in intervjun och vad materialet ska användas till). 

▪ Önskar du att vara anonym i studien eller kan titel/verksamhetsområde nämnas? 

▪ Vi kommer inte uppge namn på intervjupersoner i den färdigställda rapporten 

▪ När materialet från denna intervju är transkriberat så ges möjlighet för er att 

kontrollera materialet. Det för att stämma av att vi uppfattat det rätt och för att 

undvika att få med felaktigheter i det empiriska materialet. 

▪ Finns det några frågor innan intervjun påbörjas? 

 

Tema 1: Beskrivning av nya verksamhetsmodellens resa fram till idag 

Kan ni berätta kort om hur den nya verksamhetsindelningen kom till och vilka som var 

drivande i detta? 

▪ Kan ni beskriva hur ideén till denna ekonomistyrningsmodell kom fram? 

i. Vem/vilka har utformat nya verksamhetsmodellen? 

ii. Vart togs inspirationen till verksamhetsmodellen ifrån? 

▪ Vilka var de främsta motiven till att konceptet infördes? 

▪ Hur har detta ekonomistyrningsverktyg förts ut i verksamheten?  

i. vilka problem eller svårigheter har uppstått? 

ii. På vilka nivåer återfinns nya verksamhetsmodellen just nu? 

• När nya verksamhetsmodellen infördes, fanns det några tankar på hur det skulle 

utvecklas? 

Tema 2: Hur fungerar nya verksamhetsmodellen som ett ekonomistyrningsverktyg  

Berätta kort om hur nya verksamhetsmodellen fungerar på övergripande sätt? 

▪ Fungerar den som det ursprungligen var tänkt? 

▪ Uppfattas den nya verksamhetsmodellen likadant inom er organisationen? 

i. Har det uppstått någon väsentlig händelse eller situation efter införandet 

av den nya verksamhetsmodellen? 

ii. Vad har varit svårt/enkelt att uppnå? 

iii. Hur jobbar ni med det idag? 

Tema 3: Vilka i organisationen har kännedom om den nya verksamhetsmodellen 

Har alla inom organisationen kontakt med den nya verksamhetsmodellen? 

▪ Vilka yrkesroller berörs eller har mest kontakt med den? 

▪ Uppfattar ni det som att det finns en skillnad i förståelse för vad syftet med 

verksamhetsmodellen är på församling, stift och nationell nivå? 

i. Finns det någon skillnad i kunskapsnivå om verksamhetsmodellen 

mellan de olika proffesionerna på församlingsnivå? 

▪ Tror ni att attityden till verksamhetsmodellen är likartad inom Svenska kyrkans 

verksamhetsnivåer? 
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i. Tror ni att attityden kan skilja sig mellan olika proffesioner inom 

Svenska kyrkan? 

ii. Tror ni att attityden kan skilja sig mellan olika proffesioner på 

församlingsnivå? 

Tema 4: Nya verksamhetsmodellens framtid 

Hur tror ni att den nya verksamhetsmodellen kommer utvecklas framöver? 

▪ Vad anser ni är Svenska kyrkans vision med modellen? 

▪ Vilka är de största utmaningarna för att uppnå denna vision? 

▪ Hur ska ni arbeta vidare med den? 

▪ Övriga reflektioner. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide församlingsnivå 

Introduktion 

Kort introduktion om vilka vi är följt av uppsatsens syfte och en förklaring till hur vi 

ska använda intervjumaterialet. Därefter presenteras följande information/frågor: 

 

▪ Finns det möjlighet för oss att spela in intervjun? (vi redogör även för varför vi 

önskar att spela in intervjun och vad materialet ska användas till). 

▪ Önskar du att vara anonym i studien eller kan titel/verksamhetsområde 

användas? 

▪ Vi kommer inte uppge namn på intervjupersoner i den färdigställda rapporten 

▪ När materialet från denna intervju är transkriberat så ges möjlighet för er att 

kontrollera materialet. Det för att stämma av att vi uppfattat det rätt, för att 

undvika att få med felaktigheter i det empiriska materialet. 

▪ Finns det några frågor innan intervjun påbörjas? 

 

Tema 1: Kort bakgrund om aktör och verksamhetsnivå 

Kan du beskriva kort om vilken verksamhetsnivå ni tillhör och verksamhetsnivåns 

arbetsuppgifter? 

▪ Kan ni beskriva er församlings lokala förutsättningar? 

i. Hur ser den demografiska utvecklingen ut i ert församlingsområde? 

ii. Hur ser medlemsutvecklingen ut i er församling? 

iii. Finns det något utmärkande för er församling? 

▪ Hur länge har ni haft er yrkesroll i Svenska kyrkan? 

i. Har ni haft någon annan roll/position i Svenska kyrkan?  

ii. I sådana fall, vad gjorde ni innan? 

 

Tema 2: Uppfattingar om den nya verksamhetsmodellen fram till idag 

Kan ni berätta kort om er syn på ekonomistyrning och den nya 

verksamhetsindelningen? 

▪ Vad var er första uppfattning av verksamhetsmodellen?  

i. Hur har denna uppfattning förändrats fram till idag? 

• På vilket sätt kommer ni i kontakt med den nya verksamhetsmodellen? 

i. Har ni varit delaktig i processen vid införandet? 

• Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med den nya verksamhetsmodellen? 

i. Har den varit svår/enkel att ta till sig? 

ii. Kan ni beskriva en väsentlig/specifik situation som uppkommit i 

samband med verksamhetsmodellen? 

• Vad anser ni är det främsta syftet till att Svenska kyrkan tagit fram 

verksamhetsmodellen? 

• Hur har ni upplevt att denna modell varit anpassad för Svenska kyrkan? 

i. Upplever ni att den har mottagits lika inom organisationen? 

  

Tema 3: Vilka i organisationen har kännedom om den nya verksamhetsmodellen 

Har alla inom organisationen kontakt med den nya verksamhetsmodellen? 

▪ Vilka yrkesroller berörs eller har mest kontakt med den? 

▪ Uppfattar ni det som att det finns en skillnad i förståelse för syftet med 

verksamhetsmodellen på församling, stift och nationell nivå? 

ii. Finns det någon skillnad i kunskapsnivå om verksamhetsmodellen 

mellan olika proffesioner på församlingsnivå? 
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▪ Tror ni att attityden till verksamhetsmodellen är likartad inom Svenska kyrkans 

verksamhetsnivåer? 

iii. Tror ni att det kan finnas skillnad i attityd mellan proffesioner i Svenska 

kyrkan? 

iv. Tror ni att attityden kan skilja sig mellan proffesioner på 

församlingsnivå? 

Tema 4: Nya verksamhetsindelningens framtid 

Hur ser ni på framtiden med den nya verksamhetsindelningen? 

▪ Tror ni att verksamhetsmodellen kommer finnas kvar?   

i. I så fall hur tror ni att verksamhetsmodellen kommer utvecklas? 

▪ Hur ser er vision ut för verksamhetsmodellen inom Svenska kyrkan? 

▪ Övriga reflektioner 
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Bilaga 3 – Intervjuguide stiftsnivå 

Introduktion 

Kort introduktion om vilka vi är följt av uppsatsens syfte och en förklaring till hur vi 

ska använda intervjumaterialet. Därefter presenteras följande information/frågor: 

 

▪ Finns det möjlighet för oss att spela in intervjun? (vi redogör även för varför vi 

önskar att spela in intervjun och vad materialet ska användas till). 

▪ Önskar du att vara anonym i studien eller kan titel/verksamhetsområde 

användas? 

▪ Vi kommer inte uppge namn på intervjupersoner i den färdigställda rapporten 

▪ När materialet från denna intervju är transkriberat så ges möjlighet för er att 

kontrollera materialet. Det för att stämma av att vi uppfattat det rätt, för att 

undvika att få med felaktigheter i det empiriska materialet. 

▪ Finns det några frågor innan intervjun påbörjas? 

 

Tema 1: Kort bakgrund om aktör och verksamhetsnivå 

Kan ni beskriva kort om vilken verksamhetsnivå ni tillhör och verksamhetsnivåns 

arbetsuppgifter? 

▪ Kan ni beskriva vilken del av stiftet ni tillhör och era arbetsuppgifter? 

▪ Hur länge har ni haft er yrkesroll i Svenska kyrkan? 

iii. Har ni haft någon annan roll/position i Svenska kyrkan?  

iv. I sådana fall, vad gjorde ni innan? 

 

Tema 2: Uppfattningar om den nya verksamhetsmodellen fram till idag 

Kan ni berätta kort om er syn på ekonomistyrning och den nya verksamhetsmodellen? 

▪ Vad var er första uppfattning av verksamhetsmodellen?  

i. Hur har denna uppfattning förändrats fram till idag? 

• På vilket sätt kommer ni i kontakt med den nya verksamhetsmodellen? 

i. Har ni varit delaktig i processen vid införandet? 

• Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med den nya verksamhetsmodellen? 

i. Har den varit svår/enkel att ta till sig? 

• Kan ni beskriva en väsentlig/specifik situation som uppkommit i samband med 

verksamhetsmodellen? 

• Vad anser ni är det främsta syftet till att Svenska kyrkan tagit fram 

verksamhetsmodellen? 

• Hur har ni upplevt att modellen varit anpassad för Svenska kyrkan? 

i. Upplever ni att den har mottagits lika inom organisationen? 

 

Tema 3: Vilka i organisationen har kännedom om den nya verksamhetsmodellen 

Har alla inom Luleå stift eller andra stift kontakt med den nya verksamhetsmodellen? 

▪ Vilka yrkesroller inom Luleå stift berrörs eller har mest kontakt med 

verksamhetsmodellen? 

▪ Vad är er uppfattning om församlingarnas och/eller Luleå stifts förståelse för 

verksamhetsmodellen? 

i. Hur skiljer sig kunskapsnivån mellan församlingar? 

ii. Hur skiljer sig kunskapsnivån om verksamhetsmodellen mellan 

proffesioner på stiftsnivå? 

▪ I vilken utsträckning använder församlingar i Luleå stift verksamhetsmodellen? 

i. I så fall på vilket sätt? 



68 

 

▪ Tror ni att attityden till verksamhetsmodellen är likartad inom Svenska kyrkans 

olika verksamhetsnivåer? 

i. Tror ni att attityden till verksamhetsmodellen kan skilja sig mellan olika 

proffesioner inom Svenska kyrkan? 

Tema 4: Nya verksamhetsindelningens framtid 

Hur ser ni på framtiden med den nya verksamhetsmodellen? 

▪ Tror ni att den kommer finnas kvar?   

ii. I så fall hur tror ni att den kommer utvecklas? 

▪ Hur ser er vision ut för verksamhetsmodellen inom Svenska kyrkan? 

▪ Övriga reflektioner 
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Bilaga 4 Utdrag ur Verksamhetsindelning, 2011 
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