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1. INLEDNING 
Inledningsvis presenteras bakgrunden till problemet som genom problematiseringen leder oss 

fram till vår frågeställning. Även syftet introduceras i följande kapitel.  

1.1. Bakgrund 

Det mest traditionella styrmedlet för planering i en organisation är enligt Bunce, Fraser och 

Woodcock (1995) budget. Budgeten visar förväntningar och ekonomiska konsekvenser för en 

organisations framtida period. Styrmedlet är lämpligt att använda när en organisation vill 

involvera samtliga medarbetare att sträva åt samma håll och upprättas både inom offentliga 

och privata organisationer (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). När budgeten fick sitt 

genombrott i Sverige under 1960-talet var syftet inledningsvis att analysera och kontrollera 

kostnader (Arwidi & Samuelson, 1991). Numera kan budgeten även användas som ett 

hjälpmedel för att samverka olika organisationsnivåer (Greve, 2011). 

Under de senaste årtionden har offentliga organisationer genomgått olika förändringar. Under 

1970-talet fokuserade offentliga organisationer främst på demokratifrågor medan 

decentraliseringen stod i fokus under 1980-talet, då ett samarbete mellan organisationen, 

medborgarna samt politikerna ökade. Det var under 1990-talet som offentliga organisationer 

diskuterade konkurrensutsättning, där det diskuterades om den offentliga servicen skulle 

fortsätta att skötas av kommuner eller om privata organisationer skulle få möjlighet att 

tillträda den offentliga marknaden. Allt mer fokus satsades under 2000-talet på att skapa en 

centraliserad organisation och ökad konkurrensutsättning (Almqvist, 2004).  

Offentliga organisationer är enligt Grönlund, Tagesson och Öhman (2013) inte ute efter att ge 

avkastning utan syftet är att skapa en stabil miljö för sina medarbetare utifrån de ekonomiska 

resurser organisationen har till sitt förfogande. I en organisation är det även viktigt att 

cheferna har förtroende för sina medarbetare. Förtroende för medarbetare kan visas genom att 

samtliga nivåer har tillgång och möjlighet att förstå de finansiella mått som upprättas inom 

organisationen samt får vara delaktiga med sina åsikter. Genom att medarbetare blir delaktiga 

har de möjlighet att se organisationen ur ett helhetsperspektiv (Case, 1995, refererad i Bolman 

& Deal 2012).  

1.2. Problemdiskussion  

Det finns olika synsätt angående vad delaktighet i en budgetprocess kan medföra. Ledningen i 

en organisation kan ha ett synsätt angående delaktigheten inom budgetprocessen medan 

medarbetare på de lägre nivåerna kan ha ett annat synsätt (Wong-On-Wing, Guo & Lui, 

2010).  

Enligt Bunce et al. (1995) grundas och upprättas budgeten genom organisationens hierarki. 

Det är främst ledningsgruppen och cheferna som är delaktiga i budgetprocessen (Ax et al., 

2009). Ledningen är inte de enda som ska vara delaktiga utan det är även viktigt att 

medarbetare på lägre nivåer får möjlighet att vara delaktiga och bidra med sina åsikter och 
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tankar kring budgetprocessen (Searfos & Monczka, 1973; Broman, 1986; Bergstrand & Olve, 

1992). 

Delaktighet kan enligt Milani (1975) bidra till att medarbetares inställning till arbetet blir 

bättre när de är delaktiga i budgetprocessen. Det råder dock tveksamheter till om delaktiga 

medarbetare har en mer positiv inställning till deras arbete än de som inte är delaktiga i 

budgetprocessen (Cotter, 1964, refererad i Milani, 1975). När anställda blir delaktig menar 

Hansson (1966) att kan det medföra att medarbetare lättare kan relatera och få en förståelse 

över budgetprocessen. I en organisations budgetprocess beskriver Becker och Green (1962), 

Kenis (1979), Searfoss och Monczka (1973) samt Tharenou (2001) att det finns ett generellt 

samband mellan delaktighet och motivation. Arwidi och Samuelson (1991) menar att 

motivation kan öka genom att anställda får vara involverade i diskussioner vid upprättande av 

budgetmål, däremot menar Greve (2011) att utöver motivation är även kommunikation en 

viktig del i budgetarbetet. 

Genom att anställda får vara delaktiga i budgetprocessen kan risken för missförstånd och 

otydligheter minska när medarbetarna och ledningen får tillgång till samma information 

(Parker & Kyj, 2006). Informationsutbyte inom organisationen medför 

kommunikationsmöjligheter mellan medarbetare på de olika nivåerna i organisationen som i 

sin tur kan användas vid upprättandet av budget (Hopwood, 1976, refererad i Parker och Kyj, 

2006). Anställda, som inte befinner sig på ledningsnivå kan enligt Nouri och Parker (1998) 

innefatta mer betydelsefull information rörande budgeten än ledningsgruppen. Enligt Hansson 

och Martinsson (2005) bör det finnas en röd tråd genom hela organisationen. Den högsta 

ledningen bör samverka med resterande medarbetare vilket i sin tur kan leda till högre resultat 

för organisationen. 

Även medarbetares arbetsprestationer kan förbättras vid delaktighet (Becker & Green, 1962; 

Nouri & Parker, 1998). Mohd, Nik och Abdul (2008) menar däremot att medarbetares 

delaktighet i budgetprocessen inte har något samband med arbetsprestationerna inom 

organisationen. Om delaktighet uteblir ur budgetprocessen kan det enligt Parker och Kyj 

(2006) medföra en negativ arbetsinsats hos de anställda. 

Vi anser att det kan vara svårt för en organisation att utläsa vilka medarbetare som ska få 

medverka med åsikter under en budgetprocess. Med ovanstående åsikter i åtanke råder det 

tveksamheter angående vad medarbetares delaktighet kan leda till inom en organisations 

budgetprocess. Eftersom delaktighet har en inverkan på medarbetares arbete i 

budgetprocessen har vi valt att framhäva följande: motivation, kommunikation och 

arbetsprestation. Det här leder oss därmed till vår problemformulering:  

1.3. Problemformulering 
Vad kan medarbetares delaktighet i en budgetprocess leda till?  

1.4. Syfte 

Syfte med vår studie är att skapa en förståelse för vad medarbetares delaktighet kan leda till i 

en budgetprocess inom en offentlig organisations olika nivåer.  
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1.5. Definition 

Anställda och medarbetare: Begreppen anställda och medarbetare har en likställd betydelse 

i studien.   

Högre nivå: Med högre nivå menar vi medarbetare som har beslutanderätt inom 

organisationen.  

Lägre nivå: Med lägre nivå menar vi medarbetare som inte har beslutanderätt inom 

organisationen.   
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2. TEORETISK REFERENSRAM  
I det här kapitlet kommer framtagna teorier redovisas. Inledningsvis presenteras en 

kommunal organisations uppbyggnad samt budgetprocessen följt av delaktighet, motivation, 

kommunikation och arbetsprestation. Avslutningsvis sammanfattas framtagna teorier på ett 

tydligt och lättöverskådligt sätt. 

2.1 Kommunal organisation 

2.1.1 Arbetsfördelning i en kommunal organisation  

I Sverige indelas den svenska förvaltningsmodellen i tre olika politiska nivåer: nationell, 

regional och lokal nivå. Den nationella nivån består av riskdagen som även är beslutsorganet. 

Den regionala nivån består av Sveriges 21 län med en länsstyrelse i varje län och den lokala 

nivån består av kommuner. På den lokala nivån är det kommunerna som är det beslutande 

organet. Sverige är uppdelat i kommuner och inom varje kommun väljs kommunfullmäktige 

av de röstberättiga medborgarna (Regeringen, 2013). 

I en kommunal organisation finns det grundläggande föreskrifterna i kommunallagen. I 

kommunallagen finns verkställande och förvaltande verktyg, men även ett beslutande organ. 

Kommunfullmäktige har beslutanderätten inom en kommunal organisation, medan nämnder 

och kommunstyrelsen arbetar med att verkställa och förvalta organisationen (Broman, 1986). 

Regeringen (2013) beskriver att det är kommunfullmäktiges uppgift att ta beslut rörande 

frågor inom kommunen. Kommunfullmäktiges centralaste arbetsuppgifter är att utifrån ett 

helhetsperspektiv, bestämma mål och ange riktlinjer för politiker inom kommunen. I den 

kommunala organisationen framförs mål och riktlinjer till kommunfullmäktige genom olika 

planer som kommunfullmäktige antingen fastställer eller antar (Regeringen, 2013). Sveriges 

kommuner och landsting (Skl), fastslår kommunfullmäktiges beslut angående skattesatsen i 

kommunen. De tar även beslut gällande budgeten, bestämmer vilka revisorer som ska 

kontrollera och granska organisationen samt väljer nämnder och ledamöter (Skl, 2013).  

De som verkar i kommunstyrelsen är det parti som har övervikt, det vill säga majoritet i 

kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige (Regeringen, 2013). 

Kommunstyrelsen kan enligt Montin (2004) betraktas som en kommuns regering. Broman 

(1986) menar att kommunstyrelsen är det viktigaste förvaltningsorganet inom en kommunal 

organisation. Kommunstyrelsen arbetar med att styra och koordinera kommunens 

organisation där de bland annat ska styra olika förvaltningar och försöka vara observanta på 

frågor som kan påverka utvecklingen och ekonomin inom kommunen. Kommunstyrelsens 

uppgift är även att få varje enskild förvaltning att fungera samt få kommunen att arbeta och 

prestera som en enhet. 

De nämnder som ska verka inom en kommun och vilka politiker som ska ansvara över 

nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Uppsättningar angående antalet nämnder och 

utformningen av dem varierar i Sverige eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämner 

de vill ha i kommunen (Skl, 2013). Regeringen (2013) beskriver att det är de olika nämnderna 

som utför och verkställer bestämmelserna som tas av kommunfullmäktige. Montin (2004) 

menar att nämnderna har två generella uppgifter, de ska rätta sig efter och tillämpa 
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lagstiftningen som är avsedd till den specifika organisationen samt följa de avgöranden som 

kommunfullmäktige beslutar. Alla nämnder bär ett ansvar för att deras arbetsområde hanteras 

på ett lämpligt vis (Broman, 1986). Nämnderna bär även ansvaret för förvaltningarna 

(Regeringen, 2013). Det är kommunfullmäktige som kontrollerar förvaltningarna genom 

revisorer som arbetar inom kommunen, däremot är det förvaltningarna som ger en 

slutredovisning medan upprättandet av årsredovisningen görs av kommunstyrelsen (Broman, 

1986).  

2.1.2. Budgetering i en kommunal organisation 

I Sverige tillhör samtliga medborgare en kommun. Kommunerna har utvecklats då det under 

1950-talet fanns cirka 1000 kommuner runt om i Sverige medan det idag finns 290 kommuner 

(Gustafsson, 1999). Det är riksdagen som beslutar om hur kommuner ska förverkliga och 

genomföra uppdrag (Montin, 2004). Kommunen finansieras genom statsbidrag, avgifter och 

kommunalskatter, vilket styrs och regleras genom kommunallagen (Regeringen, 2013). De 

främsta och största utgifterna en kommun behandlar är utbildning samt vård och omsorg 

(Montin, 2004). En kommun är enligt Brorström, Haglund och Solli (2005) ett avgränsat 

område där en offentlig organisation bedrivs för medborgare. Kommunen blir av staten 

tilldelad uppgifter som de enligt lag är skyldiga att verkställa.  

Enligt kommunallagen får kommunen självständigt planera, bestämma samt genomföra beslut 

för sin organisation. Politiska församlingar är de som planerar och beslutar inom den 

kommunala organisationen medan gemensamma angelägenheter beslutas av folkvalda. 

Öppenhet och insyn i den offentliga organisationen blir i sammanhanget ett krav. Öppenhet 

medför att beslut i vissa avseende kan medföra fördröjning och inga snabba beslut tas 

(Brorström et al., 2005). Badun (2009) menar att öppenhet innebär att alla i ett land har 

tillgång till information om hur fördelningen av resurser ser ut. Öppenhet visar även att ett 

effektivt arbete kring budgeten sker (Wallander, 1995).  

Den kommunala budgeten kan vara väsentlig för företag, statliga myndigheter samt för 

invånarna i kommunen (Broman, 1986). Kommunstyrelsen och kommunfullmäktig är de 

inom en kommun som främst är i behov av ekonomisk information. Informationen som tas 

fram används bland annat som underlag för beslut om fördelning av resurser och för 

kommunens utveckling. På lägre nivån behövs budgeten främst för utveckling och planering 

men även för hur organisationen ska drivas (Broman, 1983).  

2.1.3.  Resursfördelning i en kommunal organisation 

För att fastslå hur resurserna ska fördelas måste kommunala organisationer genomföra en 

uppskattning av intäkterna för nästkommande år genom att undersöka bland annat 

skatteintäkterna och bidragen i kommunen. Resurserna ska under året räcka till 

verksamheterna, investeringarna och räntekostnaderna i organisationen. En kommunal 

organisation bör budgetera ett överskott för att skapa en reserv om kostnaderna blir större än 

förväntan. Om en verksamhet däremot minskar sina intäkter genererar det i att organisationen 

erhåller mindre resurser (Hansson & Martinsson, 2005). Resurserna som en verksamhet har 

till sitt förfogande beräknas fram genom befolkningsandelen i området (Ericsson, 2010). 
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Verksamheterna kan själv bestämma över hur pengarna ska fördelas. Det vanligaste sättet att 

fördela sina resurser inom en kommun är att varje nämnd får en ”påse pengar”, den 

ekonomiska ramen som de sedan inte får överskrida (Hansson & Martinsson, 2005). 

Björkstedt (1998) beskriver då kommunen ska kunna uppnå sina mål krävs det att en 

organisation är medveten om vilka behov som finns och vilka begränsningar organisationen 

har.  

2.1.4. Budgetprocessen i en kommunal organisation 

Enligt Brorström et al. (2005) involverar budgetprocessen i en kommun ett stort antal 

människor, där både tjänstemän och politiker engagerar sig i processen. Kommuner kan göra 

uppföljningar vid lämpliga tidpunkter för att undersöka om de håller sig till 

budgetplaneringen (Broman, 1983). Broman, Niklasson och Nerd (1989) anser att det är 

viktigt att budgeten och redovisningen samordnas genom planering och uppföljning. 

Uppföljning kan ske i form av prognoser och vid årets slut kan en budgetuppföljning 

genomföras av organisationen där det framgår om resultatet uppnåtts (Broman, 1983).  

Det är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som i början av året tar beslut och 

anvisningar för det kommande budgetarbetet. Besluten består bland annat av varje 

verksamhets ekonomiska ramar. När besluten är tagna förmedlas de ut till de olika nämnderna 

som sedan utformar ett budgetförslag inom de ekonomiska ramar som de blivit tilldelade. 

Detta sker vanligtvis på sensommaren och under höstens inledande månader. Kommuner kan 

även ha en tidig budgetprocess för att budgetansvariga ska hinna ställa om sin verksamhet 

innan den nya budgeten startar (Hansson & Martinsson, 2005).  

Politiker och tjänstemän inom offentliga organisationer ser budgeten som en grundläggande 

avspegling för vad som kommer ske i framtiden. Med hjälp av budgeten kan offentliga 

organisationer planlägga hur de likvida medlen ska användas för framtida planer och 

investeringar. Om budgeten överskrids eller inte verkställs som utlovat kan det i framtiden 

finnas risk för minskad trovärdighet bland medborgare för den offentliga organisationen. Det 

är därför viktigt för offentliga organisationer att hålla sig till den tilldelade och framräknade 

budgeten (Serritzlew, 2005).  

Att planera till budgetprocessen är enligt Broman (1986) inte att försöka förutse framtiden 

utan budgeten användas för att se vart det finns möjligheter att utvecklas inom organisationen 

samt undersöka vart behoven finns. Helsio Amiro Motany de Albuquerque och Edilson de 

Souza (2011) menar att planering i organisationen ökar förståelsen för medarbetare över 

budgetprocessen.  

2.2. Delaktighet i budgetprocessen  

Searfoss och Monczka (1973, refererad i Mohd, Nik & Abdul, 2008) beskriver delaktighet i 

en organisation som ett mått på tillfredställelse där högre tillfredställelse uppnås när 

medarbetare har möjlighet att vara delaktiga inom organisationen än när de inte får vara 

delaktiga. Delaktighet beskrivs enligt Subramaniam och Ashkanasy (2001) som att 

information meddelas mellan de olika nivåerna inom en organisation.  
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Medarbetares delaktighet i budgetprocessen, beror på vilken position medarbetare har inom 

organisationen (Byrne & Damon, 2008). I en organisation där medarbetare på lägre nivå får 

vara delaktiga under budgetprocessen medför det enligt Libby (1999) att medarbetare kan 

lämna synpunkter och tankar om organisationen. Det är viktigt att medarbetare på lägre nivå 

både får vara delaktiga och får en förklaring till den fastställda budgeten för att medarbetares 

prestationer ska förbättras och öka (Libby, 1999). När medarbetare får vara delaktiga i 

budgetprocessen kan det bidra till att samtliga medarbetarna i organisationen få ta del av 

samma information (Subramaniam & Ashkanasy, 2001). 

Enligt Bryne och Damon (2008) är medarbetares delaktighet i budgetprocessen väsentlig då 

det kan bidra till att anställda känner att de får medverka med sina åsikter i budgetarbetet, 

vilket i sin tur kan leda till ökad motivation, men även förbättrade prestationer i 

organisationen. Enligt Nouri och Parker (1998) är delaktighet av medarbetare i en 

organisation betydelsefullt då det kan bidra till att mer innehållsrik information framkommer 

som senare kan vara användbar för budgetprocessen. Libby (1999) menar att chefer kan 

använda sig av information ifrån medarbetare på de lägre nivåerna då informationen kan vara 

betydande vid svåra beslut inom organisationen. Christensen (1982) beskriver att 

medarbetares information kan överföras mellan anställda inom organisationen om de får 

möjlighet att vara delaktiga, då information lättare överförs mellan medarbetarna. 

Medarbetare som får vara delaktiga i avgörande beslut kan uppfatta en ökad känsla av att vara 

involverade och mer enade i organisationen. En ökad delaktighet bland medarbetare inom 

organisationen kan medföra att medarbetarna känner sig mer betydelsefulla. Delaktighet i 

budgetprocessen kan även öka anställdas arbetsprestationer inom organisationen (Nouri & 

Parker, 1998). Kenis (1979) beskriver däremot att sambandet mellan delaktighet och den 

anställdas arbetsinsats i budgetprocessen är förhållandevis litet.  Argyris (1955) menar att de 

ledande positionerna i organisationen bör ha insikt i medarbetarnas kunskaper och kapacitet 

för att skapa en stabil organisation. När anställda får engagera sig i budgetprocessen anses 

processen enligt Libby (1999) vara rättvis. 

2.2.1. Motivation i budgetprocessen  

Motivation kan beskrivas som en psykologisk process, som kan skapa stimulering, 

målriktning och uthållighet. För att kunna åstadkomma motivation måste individen ha 

möjlighet att bli stimulerad samt vara medveten om vad som behövs fullgöras genom distinkta 

mål (Javed, Afshan, Raheela & Naheed, 2012). Arbetsrelaterad motivation innebär enligt 

Herzberg (1966, refererad i Bolman och Deal 2012) att anställda får mer frihet och ansvar i 

sina arbetsuppgifter.  

Motivation delas enligt Davidsson och Flato (2010) in i yttre, inre samt obefintlig motivation. 

Inre motivation förklaras som naturlig motivation där drivkraften finns inom människan. 

Människan utför inom inre motivation en handling för att den är intressant eller spännande. 

Yttre motivation som är motsatsen till inre, behandlar motivation förknippad med senarelagda 

belöningar, till exempel mer arbete eller pengar. Davidsson och Flato (2010) beskriver även 

att obefintlig motivation är när människan inte längre ser ett samband mellan resultatet och 

prestationerna som blivit utförda. Enligt Wong-On-Wing et. al (2010) kan både inre och yttre 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368297000366
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368297000366
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motivation förekomma när medarbetare är delaktiga i budgetprocessen och har möjlighet att 

bidra med sina egna idéer till organisationen. 

Enligt Javed et al. (2012) kan arbetsmotivation beskrivas som en yttre och inre kraft som kan 

ha inverkan på en individs handlingssätt under arbete i form av varaktighet och intensitet. 

Herzberg (1959, refererad i Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006) beskriver att ansvar, 

engagemang och utförande av arbete leder till tillfredställelse som i sin tur leder vidare till 

motivation hos människor. Ökad delaktighet kan innebära att medarbetaren får ett ökat 

ansvarsområde som i sin tur kan bidrar till ökad motivation för medarbetaren inom 

organisationen. Enligt Becker och Green (1962) ökar anställdas motivation när medarbetare 

får vara delaktiga i budgetprocessen. Reid (2002) beskriver att definitionen av motivation 

varierar från person till person men att motivationen även påverkas beroende på vilken 

situation händelsen berör och hur motivationen upplevs.  

När en anställd uppnår uppsatta mål tillfredsställs motivationen enligt Reid (2002). Att vara 

delaktig i en budgetprocess kan ses som att uppnå specifika mål vilket kan uppfattas som 

motiverande för den enskilda medarbetaren (Wong-On-Wing et. al 2010). Ett av budgetens 

ändamål är att motivera de anställda inom organisationen för att de ska prestera och handla 

utifrån organisationens intresse (Weber & Linder, 2005).  

I en organisation är det enligt Javed et al. (2012) chefens uppdrag att motivera sina anställda 

för att kunna få dem att prestera det yttersta utav deras kapacitet. Motivationen kan öka för 

medarbetare som får fler utmaningar relaterade till sina arbetsuppgifter och möjlighet att 

använda sina kunskaper och färdigheter för utveckling. Hackman (1980, refererad i Bolman 

och Deal, 2012) menar att motivation uppstår när medarbetare känner sig betydelsefulla i sina 

arbetsuppgifter, får känna personligt ansvar genom att använda sitt eget omdöme vid 

beslutsfattande samt få möjlighet att utvecklas och bli bättre inom sina arbetsuppgifter. Ett 

samband mellan delaktighet och motivation finns enligt Searfoss och Monczka (1973) hos 

personer som är delaktiga i arbetet kring budgeten. Om medarbetare ser sin delaktighet som 

tillfredställande och meningsfull kan det enligt Wong-On-Wing et., al (2010) bidra till att den 

anställda känner sig motiverad.  

 

När individer upplever att deras prestationer i organisationen inte belönas, det vill säga när 

den anställde inte får bekräftelse på resultatet de presterat menar Reid (2002) att motivationen 

hos den anställde minskar. Motivationen kan minska om för mycket belöningar uppstår då 

skuldkänslor istället kan uppkomma. 

2.2.2. Kommunikation i budgetprocessen 

Förmedling av information benämns enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) som 

kommunikation och innebär att information överförs från en person eller grupp till en annan. 

Sandberg och Sturesson (1996) beskriver kommunikation som utbyte av ord, känslor och 

tankar som grundar sig i användning av en enhetlig organisationsuppbyggnad med samma 

språk. 

Information inom en organisation kan vara vilseledande (Young, 1985). Ett vanligt problem 

är att kommunikationen mellan ledningen och de anställda är otillräcklig. Den bristfälliga 
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kommunikationen beror på att ledningen inte informerar anställda om vad som sker inom 

organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Dålig kommunikation kan bidra till att egna 

tolkningar om organisationen uppstår vilket kan påverka organisationen negativt (Sanderberg 

& Sturesson, 1996). Genom delaktighet bland medarbetare i organisationen kan god 

kommunikation skapas (Brorström et al. 2005).  

Budgeten kan användas som ett kommunikationsmedel och ett informationsutbyte mellan 

medarbetare på de olika nivåerna, där betydande information för organisationen förmedlas 

(Parker & Kyj, 2006). I budgetprocessen är det enligt Hopwood (1974) viktigt att 

kommunikationen mellan de olika medarbetarna i en organisation är välfungerande för att 

uppnå en effektiv organisation. Simons (1995) menar att kommunikationen och utbytet av 

information är av betydelse för kontroll över hur organisationen presterar. Enligt Shields och 

Shields (1998) är det en stor fördel att kommunikationen och informationsutbyte i 

budgetprocessen fungerar mellan de olika nivåerna eftersom budgeten fungerar som en 

sammankoppling mellan de olika nivåerna inom organisationen. Parker och Kyj (2006) menar 

att det finns ett samband mellan anställdas delaktighet och informationsutbyte i en 

organisation. 

Privat information definierar Young (1985) när medarbetare på lägre nivåer har information 

som medarbetarna på de högre nivåerna inte innefattar. Christensen (1982) menar att 

medarbetarna på högre nivåer inte alltid besitter mer information än medarbetare på lägre 

nivåer inom samma organisation. Enligt Chow, Cooper och Waller (1988) kan medarbetare på 

lägre nivåer besitta mer djupgående information om deras egna arbetsuppgifter än 

medarbetare på högre nivåer. En budget där medarbetare får vara delaktiga möjliggör att 

ytterligare information framkommer jämfört med en budget där medarbetare inte får vara 

delaktiga (Nouri & Parker, 1998).  

Organisationen kan förbättras med hjälp av att medarbetarnas information på lägre nivåer 

förmedlas ut i organisationen (Young, 1985). Medarbetares delaktighet i budgetprocessen 

existerar för att förbättra kommunikationen samt underlätta för framförande av privat 

information i organisationen (Shields & Young 1993, refererad i Parker & Kyj 2006). 

Beroende på vad som tidigare skett i organisationen påverkar om anställda på lägre nivåer vill 

dela med sig av sin privata information eller inte. Medarbetare som delar med sin av sin 

privata information har ofta en önskan att organisationen ska prestera framgångsrikt. (Parker 

och Kyj, 2006). Vid svåra arbetsuppgifter och vid osäkerheter angående budgetprocessen kan 

det vara fördelaktigt att beslutsfattare kring budgeten kommunicerar med övriga medarbetare 

för att få fram information som kan vara värdefull vid beslut (Subramaniam & Lokman, 

2001).  

2.2.3. Arbetsprestation i budgetprocessen 

Arbetstillfredsställelse förklaras som ett personligt mål och en indikation på hur väl 

organisationen förmått sig att uppfylla arbetstagarens tillfredställelse. Om tillfredställelsen 

ökar samtidigt som produktiviteten för organisationen är stabil har organisationen lyckats 

tillfredsställa en anställds arbetsprestation. Om arbetstrivseln på arbetsplatsen är hög medför 
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de vanligtvis mindre utebliven personal som sin tur genererar bättre resultat för 

organisationen (Kaufmann & Kaufmann, 2010).   

En anställd bör få tydliga samt specifika krav på vad som krävs av individen för att få en 

effektiv arbetsprestation. En individ bör även ha tillgång till information om hur 

arbetsprestationer kan förbättras för att kunna utvecklas inom organisationen (Roberts, 2003). 

När delaktighet i en organisation ökar bidrar det enligt Naceur Jabroun Varatharajan 

Balakrishnan (2000) till att både individens och organisationens arbetsprestationer förbättras. 

En relation mellan delaktighet och arbetsprestationer bland medarbetare uppstår när 

medarbetare får vara delaktiga i budgetprocessen, vilket kan leda till en ökade 

arbetsprestationer (Becker & Green, 1962). Medarbetare presterar enligt Milani (1975) högre i 

arbetet vid en situation där det finns möjlighet att vara delaktig än när de inte finns möjlighet 

att vara delaktig. Anställda som får vara delaktiga i organisationen har en tendens att höja sina 

arbetsprestationer i organisationen (Gyan-Baffour, 1999). Sales (1966, refererad i Milani, 

1975) anser att medarbetare som får vara delaktiga presterar arbetsmässigt högre än de som 

inte får vara delaktiga. Nouri och Parker (1998) beskriver att det finns ett samband mellan 

medarbetares delaktighet i budgeten och arbetsprestationer. 

Genom att upprätta mål samt skapa delaktighet i budgetarbetet och organisationen kan 

arbetsprestationen hos den anställda förbättras (Chong & Johnsson, 2007). Medarbetares 

arbetsprestationer kan öka om utbyte av information mellan de olika nivåerna i organisationen 

förekommer (Murray, 1990, refererad i Parker & Kyj, 2006). Om medarbetare på lägre nivåer 

får relevant och tillräcklig information ifrån medarbetare på högre nivå kan medarbetares 

arbetsprestationer i organisationen öka (Chenhall & Brownell, 1988, refererad i Parker & Kyj 

2006).  

Belöningar kan i en organisation bestå av hur intressant arbetet är för den anställde samt hur 

självständigt en anställd kan arbeta på arbetsplatsen, men belöning kan även ske i form av lön 

eller extraförmåner (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Roberts (2003) menar när medarbetare 

inte är delaktiga i organisationen kan det resultera det i att arbetsprestationerna för 

medarbetaren blir ineffektiv. Arbetsprestationer kan även minskas när anställda inte får den 

belöning de anser sig förtjänta av för deras arbetsprestationer (Reid, 2002). Medarbetare som 

är delaktiga inom en organisation behöver enligt Gyan-Baffour (1999) inte leda till högre 

arbetsprestationer, utan kan istället bidra till lägre arbetsprestationer. Gyan-Baffour (1999) 

beskriver även att medarbetare på lägre nivåer i en organisation inte är utbildade för att utföra 

arbete på högre nivåer. Hur väl arbetsprestationer utförs beror på om medarbetare får vara 

delaktiga eller inte delaktiga i budgetprocessen.  

2.3. Teoretisk sammanfattning  

En kommun är enligt Brorström et al. (2005) ett avgränsat område där en offentlig 

organisation bedrivs för medborgare. Offentliga organisationer har som krav att vara öppna 

där medborgare har rätt till insyn i organisationen (Brorström et al., 2005). En röd tråd bör 

även enligt Hansson och Martinsson (2005) förekomma mellan ledningen och övriga 

medarbetare. 
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Delaktighet är enligt Searfoss och Monczka (1973, refererad i Mohd, Nik & Abdul, 2008) ett 

mått på tillfredställelse, där högre tillfredställelse uppnås när medarbetare har möjlighet att 

vara delaktiga. I vilken utsträckning en medarbetare får vara delaktighet i budgetprocessen 

beror enligt Bryne och Damon (2008) på vilken position medarbetare besitter. När det finns 

möjlighet att vara delaktig i budgetprocessen kan motivationen för medarbetaren öka (Becker 

& Green, 1962). Även när medarbetare får fler utmanade arbetsuppgifter, förmågan att 

använda sina kunskaper och färdigheter för utveckling kan motivationen öka. (Herzber, 1966, 

refererad i Bolman & Deal 2012). 

Bristande delaktighet i organisationen kan ge effekter på kommunikationen inom 

organisationen (Welsch & Lavan, 1981, refererad i Parker & Kyj 2006). I en budgetprocess är 

det väsentligt att kommunikationen mellan samtliga nivåer fungerar inom organisationen för 

att medarbetare ska kunna arbeta effektivt (Hoopwood, 1974). Kommunikationen i en 

organisation är även viktig då medarbetare på lägre nivåer kan inneha information om 

organisationen som de högre nivåerna inte besitter (Chow et al., 1988). 

Även arbetsprestationer kan öka när medarbetare har möjlighet att vara delaktiga (Milani, 

1975). Arbetsprestationerna kan också förbättras när information förmedlas från högre till 

lägre nivåer inom en organisation (Chenhall & Brownell, 1988, refererad i Parker & Kyj 

2006).  

Med nedanstående figur 2.1. vill vi skapa en bild utifrån vår teoretiska referensram där 

delaktighet har en koppling till motivation, kommunikation och arbetsprestation i en 

budgetprocess.  

Delaktighet

Motivation ArbetsprestationKommunikation

 

Figur 2.1. Egenskapad figur som ger en ökad förståelse för vad delaktighet kan leda till i en 

organisation.   
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Teori

Empiri

Kompletterande teori

3. METOD 
I följande kapitel redogörs tillvägagångssättet under uppsatsarbetet. Även framtagning av 

primär- och sekundärkällor redogörs. Avslutningsvis framförs källkritik och åsikter för 

studien. 

3.1. Val av ämne 

Idén till ämnet uppkom ifrån två studier som vi gjorde tillsammans med Halmstad kommun 

under hösten 2012. Vi identifierade ett behov i en av våra studier som vi sedan valde att 

tillämpa till vårt uppsatsämne under våren 2013. Studiens mål är att få en ökad förståelse 

vilken betydelse delaktighet kan ha i en budgetprocess inom en offentlig organisations olika 

nivåer. Vi har valt att undersöka en offentlig organisation, Halmstad kommun, eftersom våra 

läromedel samt föreläsningar främst riktar sig mot privata organisationer. Av denna anledning 

ansåg vi att en inblick i en kommunal organisation var väsentlig för högskolestudenter 

eftersom det i nuläget endast finns en förvaltningshögskola i Sverige, där offentliga 

organisationer studeras. 

3.2. Forskningsansats  

I studien har vi valt att använda oss av vad Patel och Davidsson (2011) benämner som den 

abduktiva ansatsen, eftersom vi inledningsvis sammanställde de teorier vi valt att fördjupa oss 

inom för att sedan gå ut och undersöka hur verkligheten såg ut. Efter att ovanstående 

tillvägagångssätt genomförts kompletterade vi med ytterligare teorier som vi ansåg var av 

betydelse för studien. Den abduktiva ansatsen beskrivs enligt Patel och Davidson (2011) som 

en kombination av induktiv och deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen kännetecknas inom 

forskarvärlden som en ansats då forskaren från början saknar bakgrundsfakta inom ämnet som 

ska undersökas. Den deduktiv ansats beskrivs däremot som en ansats där forskaren har teorier 

sedan tidigare som jämförs med verkligheten (Jacobsen, 2002). En fördel med en abduktiv 

ansats är att den inte utesluter något av tillvägagångssätten som en strikt induktiv eller 

deduktiv ansats medför (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

 

 

                    

 

 

Figur 3.1. Egenskapad figur av abduktiv ansats och vår arbetsgång.  
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3.2.1. Kvalitativ ansats 

Vid valet av ansats har en kvalitativ metod valts för att få ut maximal information ifrån våra 

respondenter. Anledningen till valet av kvalitativ metod är att få en förståelse för delaktighet i 

en offentlig organisations budgetprocess. Vid insamling av vårt empiriska underlag, valde vi 

att undersöka olika befattningar inom kommunen från budgetchefen till förskolelärare för att 

få en inblick i vilken betydelse medarbetare kan ha inom en offentlig budgetprocess.  

3.3. Urvalsmetod 

Vi har begränsat vårt geografiska urval genom att fokusera på Halmstad kommun. Vi har med 

tidsaspekten i åtagande tagit hänsyn till tiden för intervjuerna och därmed gjort ett urval 

genom att återuppta tidigare kontakter med Halmstad kommun. I valet av respondenter har vi 

tagit hjälp av Fredrik Lassagård som är controller i Halmstad kommun. Lassagård har därefter 

rekommenderat tre respondenter, där en av respondenterna i sin tur rekommenderade oss 

vidare till ytterligare en respondent. Vilka de olika respondenterna är kan utläsas i figur 3.2. 

där samtliga respondenter beskrivs angående vilken befattning de innehar, vart intervjun ägt 

rum, datum och vilken intervjumetod som tillämpas. 

 

Respondent 

 

Befattning 

 

Intervjuplats 

 

Datum 

 

Intervjuns 

karaktär 

 

Henrik Persson 

 

Budgetchef 

 

Halmstad, Stadskontoret 

 

2013-03-08 

 

Personligt 

möte 

 

Fredrik Lassagård 

 

Controller, Barn- och 

ungdomsförvaltningen 

 

Halmstad, 

Förvaltningskontoret 

 

2013-03-04 

 

Personligt 

möte 

 

Erika Nilsson 

 

Controller, Barn- och 

ungdomsförvaltningen  

 

Halmstad, skolkontoret 

 

2013-03-04 

 

Personligt 

möte 

 

Leif Ljungberg 

 

Förskolechef 

 

Halmstad, 

Trönningeskolan 

 

2013-03-12 

 

Personligt 

möte 

 

Sara Jägstedt 

 

Förskolelärare 

 

Halmstad, Eldsberga 

förskola  

 

2013-03-12 

 

Personligt 

möte 

 

Figur 3.2. Egenskapad figur som beskriver respondenterna, befattning, intervjuns karaktär 

samt tid och rum. 
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3.4. Datainsamling  

Insamling av data har erhållits genom primär- och sekundärdata. Primärdata har insamlats 

genom intervjuer med respondenter i Halmstad kommun. Vi har valt att använda oss av öppna 

intervjuer eftersom vi ansåg att det var enklare att ställa ytterligare frågor samt följdfrågor vid 

tillämpning av öppna individuella intervjuer.  

Förberedelsen till studien har skett genom att bearbeta information ifrån Halmstad kommuns 

hemsida och ifrån uppsatser skrivna om liknande ämne. Framtagning av sekundärdata har 

främst gjorts i form av vetenskapliga artiklar och litteratur inom området. Vid framtagning av 

vetenskapliga artiklar har vi framförallt använt oss av ABI/Inform Global, ScienceDirect, 

JSTOR samt Google Scholars databaser som finns tillgängliga på Högskolebiblioteket på 

Högskolan i Halmstad. Exempel på de sökord vi har tillämpat oss av är: budget, 

budgetprocessen, delaktighet, motivation, kommunikation och arbetsprestation. Sökningarna 

har utförts på svenska och engelska för att åstadkomma det främsta resultatet för studien. De 

olika sökorden har används separat men även tillsammans.  

Vid framtagning av litteratur har vi lånat böcker från stadsbiblioteken i Malmö och 

Helsingborg samt högskolebiblioteket på Högskolan i Halmstad. Vi har även använt oss av 

fjärrlån från andra bibliotek inom Sverige. Vi har funnit en del av våra sekundärkällor genom 

att vi undersökt ett stort antal källförteckningar från litteratur skriva inom liknande ämnen 

samt källförteckningar i uppsatser som även de är relaterade till ämnet. Vi har bearbetat 

samtliga källor noggrant och försökt ta del av ursprungskällan där det funnits möjlighet. Att 

tillämpa äldre källor har medfört ett stort sökande och hårt arbete för att finna 

ursprungskällan. Vi har även försökt i så stor utsträckning som möjligt hitta mer än en källa 

som kan stärka vad en författare påstår. Jacobsen (2002) menar att forskare bör finna mer än 

en källa för att öka validiteten. 

3.4.1.  Intervjuprocessen  

För insamling av primärdata valde vi att tillämpa semistrukturerade intervjuer då vi var 

medvetna om att primärdata kunde påverka giltigheten i undersökningen. Vi hade sedan 

tidigare bestämt vilka frågor som skulle ställas men var medvetna om att frågorna kunde 

skifta beroende på vilka svar som framkom under intervjun. Kvale (1997) anser att öppna 

intervjuer medför att forskaren får en djupgående analys av respondenterna och deras svar. En 

semistrukturerad intervju kännetecknas genom en på förhand bestämd ram av frågor som ska 

ställas där det samtidigt finns möjlighet att förändra frågorna under intervjuns gång. Kvale 

(1997) menar även att forskaren bör ha förkunskap inom ämnet innan intervjun äger rum, ha 

förståelse för syftet med intervjun samt känna till vilken intervjuteknik som bör tillämpas.  

De genomförda intervjuerna inleddes med breda frågor rörande respondentens bakgrund för 

att på så vis få respondenten avslappnad för att sedan kunna leda in frågorna till syftet av vår 

undersökning. Vi valde även att ställa öppna och allmänna frågor eftersom vi ansåg exakta 

frågor kunde medföra att vi endast fick svar på det vi ansåg var väsentligt. Genom våra öppna 

frågor kunde respondenterna fritt besvara frågorna utan att påverkas av oss eller tidigare svar 

från övriga respondenter då vi inte framförde vad de olika respondenterna svarat vid tidigare 

intervjuer. Holme och Solvang (1991) menar att det är viktigt för forskaren att ha förståelse 

http://bibweb.hh.se/sv/databaser/detailed_record.lasso?Display=20&Titelindex=A&do=advanced&sortby=Titel&Skip=0&detail=1&-session=User:3EDCB10109cb118A92pJl2E85FF7
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för hur respondenten kommer att uppleva intervjun då en intervju är ansträngande både för 

respondent och för forskarna. Enligt Bryman och Bell (2007) beskrivs öppna frågor som att 

respondenten besvarar så som de själv vill när de hör frågan, det vill säga att det inte finns ett 

specifikt och tydligt svar på frågan. Fördelen med att använda sig av öppna frågor är att ett 

diskussionsområde kan bli bredare, vilket inte hade skett vid slutna frågor, där forskarna 

vanligtvis förväntar sig ett specifikt svar. Kvale (1997) anser att öppna intervjuer medför att 

forskaren får en djupgående analys av respondenterna. 

 

Med goda intervjuerfarenheter ifrån tidigare studier valde vi att använda oss av personliga 

möten eftersom vi ansåg att mer väsentlig data framfördes vid personliga möten. Vi 

medverkade även tillsammans under intervjuerna då vi ansåg att båda kunde föra 

stödanteckningar och ta del av informationen som framkom under intervjuerna. Under fyra av 

fem intervjuer valde vi även att spela in vad respondenterna berättade för att få ett mer 

tillförlitligt underlag när vi sammanställde vårt empiriska underlag, vilket efter användningen 

raderades. Den återstående intervjun spelades inte in då respondenten inte var bekväm med 

detta tillvägagångssätt vilket vi respekterade. Vi valde därför att skicka tillbaka en 

sammanställning av respondentens svar för att försäkra oss om att samtlig information var 

korrekt, vilket vi även tillämpade med de inspelade respondenternas svar. Genomförandet av 

intervjuerna ägde rum på respektive respondents arbetsplats en naturlig och avslappnad miljö 

för våra respondenter. För att underlätta för respondenterna, valde vi även att meddela dem 

om vilka områden vi tänkt diskutera under intervjuerna samt påminna om när intervjuerna 

ägde rum, vilket Lekvall och Wahlbin (2007) anser är viktigt vid personliga intervjuer.  

3.5. Trovärdighet  

Vi har försökt vara kritiska till den empiriska och teoretiska informationen som bearbetats i 

arbetet för att på så sätt försöka öka trovärdigheten i studien. Även Jacobsen (2002) menar att 

trovärdigheten i en studie ökar då forskare har ett kritiskt tänk kring insamlad teori och 

empiri. 

Jacobsen (2002) menar att det är viktigt för forskare att vara medveten om vilka påföljder ens 

egna tolkningar kan bidra till under en undersökning. Vi har vid insamling av vårt empiriska 

material försökt vara objektiva till de resultat som har framkommit och försökt bortse från 

egna värderingar och antagande. Vi är medvetna om att vårt slutliga svar kan medföra 

diskussioner både i Halmstad kommun men även i andra kommuner runt om i Sverige, vi har 

därför försökt att skildra en så neutral tolkning som vi förmått vid insamling av data till 

studien.  

3.5.1. Validitet  

Under processens gång har vi använt oss av primär- och sekundärkällor som vi anser är 

tillförlitliga. Vi har även försökt vara kritiska till källorna innan användning av dem i arbetet. 

Easterby-Smith, Thorpe och Lowe (2002) menar att författare till en början bör vara kritiska 

till källor men att det under processens gång kan avta. Vi har under hela processens gång varit 

källkritiska till våra källor då vi bedömer att relevansen och giltigheten är av betydelse för 

rapporten. 
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3.6. Källkritik  

Under studien har vi försökt att vara kritiska till användandet av sekundärkällor och enbart 

tillämpat de sekundärkällor som vi har ansett vara trovärdiga och kan förse vår studie med 

berikad information. Informationen som har hämtas ifrån de nyaste källorna har inte skiljt sig 

från de äldre sekundärkällorna. Vi har därför valt att använda oss av de äldre källorna, 

ursprungskällorna. Vi anser att användning av ursprungskällan kan vara fördelaktig då data 

inte tolkats av flera forskare utan endast från ursprungskällan till vår uppsats. Att 

sekundärkällorna är ifrån olika tidsperioder är vi medvetna om, vilket kan minska validiteten 

men bortser från det då ingen dramatisk utveckling kring budgeten skett under senare tid. 

3.7. Efter studien 

Vi kan fastställa att vårt insamlade empiriska och teoretiska material har bidragit till relevant 

information för att kunna besvara vår problemformulering. Teorin har även medfört att vi 

kunnat analysera den insamlade empirin från intervjuerna som hjälpt oss att komma fram till 

de slutsatser som besvarar vår frågeställning och vårt syfte. Vi anser att det varit invecklat att 

få en bild över hur en offentlig organisation är uppbyggd och hur deras arbetssätt ser ut. Vi 

bedömer ändå att vårt tillvägagångssätt bidragit till det resultat vi ville få fram vid 

genomförandet av studien.  
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4. EMPIRI 
I följande avsnitt kommer data som har insamlat ifrån våra respondenter att redovisas. 

Inledningsvis kommer Halmstad kommun beskrivas där även en bild över kommunens 

organisationsstruktur presenteras. 

4.1. Halmstad kommun 

Halmstad är en kommun i Hallands län med drygt 93 000 invånare och är Sveriges 18:e 

största kommun. Kommunen har 13 förvaltningar och åtta kommunala bolag inom olika 

verksamhetsområden. En nämnd, utsedd av kommunfullmäktige styr varje förvaltning och 

bolag inom kommunen medan det är tjänstemännen i de olika förvaltningarna som genomför 

beslut som fattas av politikerna. Halmstad kommun styrs utifrån budgetens planeringsdirektiv 

som kommunfullmäktige årligen accepterar. Planeringsdirektivet innehåller organisationens 

mål som ligger till grund för planer som framställs av nämnderna och bolagen. Kommunen 

och landstinget är Halmstads största arbetsgivare där Barn- och ungdomsnämnden är 

Halmstad kommuns största förvaltning. Barn- och ungdomsnämnden har cirka 2 400 anställda 

inom kulturskola, förskola, teknikskola, stödresurscentrumet i Kärnhuset och skolbarnomsorg 

tillsammans med cirka 13 500 barn och elever. Det är Barn- och ungdomsnämnden som styr 

arbetet vilket sedan verkställs av de tjänstemän som arbetar på Barn- och 

ungdomsförvaltningen (Halmstad, 2013). 

Barn – och 
ungdomsnämnden

Barn – och 
ungdomsförvaltningen, 

Förvaltningskontoret
(Controller -  Lassagård)

Statskontoret
(Budgetchef Persson)

Eldsbergaskolan
(Förskolelärare Jägstedt)

Barn – och 
ungdomsförvaltningen, 

Skolområde
(Controller – Nilsson)

Barn – och elever 

Trönninge – och 
Eldsbergaskolan

(Förskolechef Ljungberg)

Kommunfullmäktige

 

Figur 4.1. Egenskapad figur över Halmstad kommuns organisation där våra respondenters 

positioner framgår.  
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4.2. Henrik Persson 

Henrik Persson arbetar inom Halmstad kommun som budgetchef på statskontoret och 

ansvarar för budgetprocessen inom kommunen. Persson arbetar med framtagning av 

kommande års planering samt framställer den politiska processen som tar beslut om budgeten. 

Under de senaste 13 åren har Persson arbetat inom Halmstad kommun och varit aktiv på sin 

nuvarande position de senaste sex åren. Respondenten som är utbildad ekonom från Lunds 

universitet, har tidigare under sin yrkeskarriär varit anställd som bland annat IT-ekonom på 

sjukhuset i Varberg. 

4.2.1. Kommunal organisation  

Persson menar att offentliga organisationer enligt lag ska upprätta en budget och att 

budgetprocessen ser olika ut i olika kommuner. Beslut om skattesatsen måste enligt lag tas i 

november året innan budgetåret inleds, där budgeten styrs beroende på vilka skatteintäkter 

kommunen har att arbeta med. Halmstad kommun upprättar dock sin budget i juni året innan 

budgeten inleds för att verksamheterna ska ha möjlighet att anpassa sig till budgeten innan 

den träder i kraft. Persson menar att kommuner som upprättar budgeten i november måste 

börja arbeta efter den nya budgeten direkt och att justeringsmöjligheterna därigenom minskas. 

En anledning till att Halmstad kommun börjar arbeta med nästkommande års budget under ett 

tidigt skede, beror på tryck ifrån verksamheterna som är i behov av information för 

nästkommande år. Persson beskriver dock att minst 98 % av medelsfördelningen i kommunen 

är oförändrad från år till år. Persson berättar även att det finns ett samarbete mellan de olika 

förvaltningarna vid upprättandet av budgeten. 

Respondenten menar att samtliga anställda inom kommunen kan få ta del av budgetprocessen, 

där förvaltningarna sammanställer information som de samlat in från olika skolor och 

avdelningar. Om områdes- och enhetschefer tar information och synpunkter ifrån medarbetare 

och underenheter så uppstår ett flöde av information vilket bidrar till att samtliga medarbetare 

inom kommunen kan vara med och bidra med sina åsikter kring budgeten. Persson nämner 

även att många anställda inte ens är berörda då kommunikationen är dålig inom de olika 

nivåerna i Halmstad kommun.  

Om det finns en konflikt inom kommunen mellan verksamheterna och pengarna är det 

pengarna som styr. ”Det är ungefär som hemma, har du inte pengar i plånboken kan du inte 

köpa den där grejen”.   

4.2.2. Delaktighet i budgetprocessen 

Ökad delaktighet menar Persson skulle kunna medföra en djupare förståelse angående 

budgetprocessen även om beskeden rörande budgeten inte alltid är positiva. Anställda som får 

möjlighet att vara delaktiga kan få en insikt, förståelse samt möjlighet att påverka hur 

organisationen fungerar men även få en inblick i budgetprocessen. Nackdelen med att vara 

delaktig i budgetprocessen är att ett stort antal involverade bidrar till att processen tar lång tid, 

vilket kan undvikas vid färre delaktiga medarbetare. Mer ingående förklarar respondenten att 

alla beslut som fattas i en offentlig organisation redan tar lång tid och att det hade eskalerat 

om fler bidragit i processen. 
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Persson som dagligen arbetar med budgetprocessen beskriver att han själv inte kan bidra med 

sina egna åsikter då det gäller att följa politikernas ståndpunkter på ett rationellt och 

ekonomiskt tillvägagångssätt. Respondenten anser även att det är viktigt att agera på ett 

professionellt sätt när det gäller egna åsikter kring budgetprocessen för att inte färga 

budgetprocessen utifrån hans synvinkel. Persson beskriver att alla anställda inom kommunen 

kan vara delaktiga i budgetarbetet men att det skulle ta för lång tid om alla anställda fick vara 

delaktiga. 

 

4.2.2.1.  Motivation 

Respondenten anser sig ha ett brinnande intresse för budget och att budgeten påverkar hans 

motivation. Persson berättar att Halmstad kommun i nuläget har en stabil ekonomi och att de 

kännetecknas som en av de rikaste kommunerna i landet. Anledningen till att Halmstad 

kommun hamnat i det ekonomiska läge de befinner sig idag menar respondenten beror på att 

budgetansvariga i tidigare årtionde kämpat hårt och genomfört gynnsamma affärer som har 

genererat vinst för kommunen. Pengarna som kommunen tillhandahåller menar Persson ska 

förbrukas under en längre tid så att även nästa generation kan ta del av pengarna. Persson 

anser att sin personliga motivation ökar när han är medveten om att där finns en stabil 

likviditet inom kommunen. Dessutom finner Persson att motivationen kan öka om det finns 

mer tid att spendera kring budgetarbetet. Respondenten beskriver att kommunen framställer 

ett stort antal underlag angående budgeten varje år och om mer tid hade existerat hade 

underlagens kvalité ökat, vilket Persson i sin tur ser som väldigt motiverande.  

Respondenten beskriver att medarbetarna på de högre nivåerna genom information kan 

motivera medarbetarna på de lägre nivåerna i organisationen. Om förståelsen ökar bland 

medarbetarna på de lägre nivåerna anser Persson att de beslut som fattas av medarbetarna på 

de högre nivåerna lättare kan accepteras. För att anställda på lägre nivå ska få en förståelse 

krävs det att informationen tydligt förmedlas och tillhandahålls genom personliga träffar.  

4.2.2.2.  Kommunikation 

Persson beskriver sig själv som budgetansvarig och menar att information som går ifrån 

statskontoret därefter förmedlas till förvaltningschefen och controllers på förvaltningarna.  

Kommunikationen mellan statskontoret och förvaltningarna beskriver Persson som god 

eftersom antalet ekonomer är relativt få och att de antingen träffas personligen via 

kommunens nätverk eller samtalar via telefon.  

Kommunikationen ner till medarbetarna på de lägre nivåerna beskriver Persson som osäker. 

Persson menar att information upphör och förmedlas inte hela vägen ner i kedjan men 

tillägger att informationen även i motsatt riktning avstannar. Persson förklarar detta som att 

informationen ifrån förskolelärare, som befinner sig på en lägre nivå, har för många nivåer att 

ta sig igenom för att nå sin slutdestination och istället försvinner bort innan den har anlänt. En 

anledning till att informationen avstannar tror Persson beror på omfattningen av information 

som går mellan nivåerna varje dag där Persson beskriver att den mindre viktiga informationen 

utesluts. Om all information skulle förmedlas genom alla nivåer menar respondenten att det 

skulle det bli väldigt tidskrävande. Persson förklarar att varje förvaltning ser olika ut och att 

det inte går att konstatera en specifik orsak till varför kommunikationen ser ut som den gör. 
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Respondenten beskriver även att det är förvaltningarnas ansvar att förmedla information ner i 

nivåerna. Avslutningsvis nämner respondenten att informationen borde gå genom alla 

organisationens nivåer och att samtliga borde vara delaktiga men är väl medveten om att det 

inte förekommer i organisationen. 

4.2.2.3. Arbetsprestation 

Persson beskriver att hans arbetsprestationer kan förbättras genom att mer tid för analys och 

reflektioner kring arbetet uppstår. Respondenten berättar även att arbetsprestationerna kan 

förbättras vid bättre rutiner för kommunikation inom organisationens samtliga nivåer. 

Delaktighet menar Persson är en förutsättning för att han ska kunna utföra sitt jobb. Att 

inneha information om tankegångar hos ledning och politiker samt vetskap om förändringar i 

organisationen är betydelsefullt för arbetets utförande som påverkar respondentens 

arbetsprestationer positivt. Belöning kan enligt respondenten ske i form av belönande ord men 

det kan även medför att ett ökat förtroende och ansvar uppstår. Persson beskriver även att 

kommunen tillämpar ett individuellt lönesystem där väl utfört arbete som överskrider 

förväntade insatser kan bidra till en positiv löneökning.  

4.3.  Fredrik Lassagård 

Fredrik Lassagård arbetar som controller på Barn- och ungdomsförvaltningen inom Halmstad 

kommun. Lassagård arbetar centralt på förvaltningskontoret där han hanterar övergripande 

frågor angående budget, prognoser och bokslut. Respondenten har studerat fristående kurser 

på högskolan i Halmstad och har de senaste 20 åren varit anställd inom offentliga 

organisationer. Tidigare har Lassagård arbetat inom Falkenbergs kommun men har under de 

tre senaste åren arbetat i Halmstad kommun.   

4.3.1. Kommunal organisation 

Lassagård berättar att förvaltningen varje år får en ram som beslutats av kommunfullmäktige 

om vilka resurser de har till sitt förfogande i budgeten. Inför budgeten 2013 lämnades 

verksamhetsförändringar i februari 2012. Lassagård beskriver verksamhetsförändringar som:  

”Från den ramen som ligger till grund så vet vi kanske att vi har 100 mer elever i 

grundskolan och mer i förskolan än förväntat, då gör vi en form av eskande, detta är 

skillnaden sen fullmäktig tog den ramen så har vi lite förändringar som vi redan vet om och 

då gör vi något som kallas verksamhetsförändringar, eskar och önskar mer pengar”. 

Statskontoret arbetar med verksamhetsförändringarna fram tills sammanträden med 

kommunstyrelsen i maj och därefter beslutas ramen för budgeten av kommunfullmäktige i 

juni. Därefter kan Lassagård se om de får igenom sina verksamhetsförändringar eller inte. I 

vissa fall har Halmstad kommun inte tillräckligt med likvida medel för att 

verksamhetsförändringarna ska genomföras. 

Lassagård anser att de främsta samarbetspartners inom budgetprocessen är controllers på 

skolområdena och ledningsgruppen. Ledningsgruppen innefattar bland annat 

förvaltningschefen, tre skolområdeschefer och tre funktionschefer för ekonomi. 
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Enligt Lassagård har budgetprocessen varit toppstyrd fram till 2012 där ledningsgruppen har 

tagit besluten men inför budgetprocessen 2013 har förskolechefer och rektorers delaktighet 

ökat i budgetprocessen, genom att deras åsikter har blivit hörda av ledningsgruppen. 

Lassagård beskriver att i slutet av augusti 2012, genomfördes ett möte då ledningsgruppen, 

politiker, förskolechefer och rektorer bjöds in och diskuterade budgeten och där samtliga 

medverkande fick komma med tankar, funderingar och förbättringar för organisationen. 

Respondenten beskriver även att det tidigare endast var ledningsgruppen och 

skolområdescheferna som deltog i budgetprocessen. Lassagård berättar att hans chef på Barn- 

och ungdomsförvaltningen arbetar med att få feedback angående hur rektorer och 

förskolechefer upplevde budgetprocessen under det gångna året.  

Lassagård önskar att budgeten hade varit mer öppen och att han hade fått ta del av 

information ifrån stadskontoret gällande budgeten, samtidigt anser han att de är på väg mot 

rätt riktning när det gäller delaktighet och kommunikation mellan förskolechefer, controllers, 

politiker och ledningsgruppen.   

4.3.2. Delaktighet i budgetprocessen 

Lassagård anser att mer delaktighet i budgetprocessen bidrar till bättre arbetsprestationer. Om 

förskolecheferna inte fått vara delaktiga under budgetprocessen kan budgetramen i november 

komma som en chock för dem eftersom de inte fått en insikt varför budgeten ser ut som den 

gör tidigare. Respondenten menar därför att det är betydande att få med många olika nivåer 

under ett tidigt stadium under upprättandet av budgetprocessen. 

Enligt Lassagård finns det inte några fördelar med att inte vara delaktig i budgetprocessen. 

Respondenten menar att delaktighet i budgetprocessen bidrar till bättre engagemang i 

organisationen medan för mycket delaktighet kan åstadkomma att fokus hamnar på mindre 

poster och att helheten glöms bort. Respondenten beskriver att han kan påverka och vara 

delaktig i budgetprocessen genom att utföra verksamhetsförändringar, ha dialoger med 

rektorer och förskolechefer men även ha bred omvärldsbevakning.  

Lassagård beskriver även att han kan bidra med sina egna åsikter genom att vara delaktig i 

forum där respondenten främst förmedlar sina åsikter och synpunkter till ekonomichefen som 

därefter för åsikterna vidare till ledningsgruppen. Lassagård anser att fler borde få vara 

delaktiga med tankar och idéer kring budgetprocessen då inputs från samtliga i organisationen 

är viktigt för att skapa en välfungerande organisation.  

4.3.2.1.  Motivation 

Lassagård beskriver att motivationen påverkar arbetet oerhört mycket, särskilt när Halmstad 

kommun får stora besparingar, vilket bidrar till negativ motivation som respondenten 

beskriver som en ond spiral. Om förvaltningen däremot får mer pengar än förväntat bidrar det 

till positiv motivation. Lassagård anser att ekonomin avspeglar motivationen i respondentens 

arbetsuppgifter kring budgetprocessen, både till det positiva och till det negativa beroende på 

hur utfallet av ekonomin i kommunen ser ut.  

Respondenten beskriver att ett arbete som krävt många arbetstimmar, stor delaktighet och som 

får positivt gehör bidrar till oerhörd glädje och mer motivation kring arbetsuppgifterna då 
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respondenten ser att sin delaktighet är betydande. För att bli mer motiverad i budgetprocessen 

menar respondenten att en dialog mellan organisationens olika nivåer hade varit av tyngd. 

Lassagård menar att forum där budgeten diskuteras och eventuella möten med andra 

kommuner hade bidragit till att nya idéer framkommit, som i sin tur medfört att motivationen 

ökar. 

4.3.2.2.  Kommunikation 

Lassagård anser att den ökade delaktigheten som trädde i kraft 2012 har ökat 

arbetskommunikationerna mellan de olika nivåerna inom organisationen. Respondenten 

berättar att controllerns på de olika skolområdena löpande får information kring budgeten från 

rektorer och förskolechefer. Respondenten beskriver att rektorer och förskolechefer främst 

vänder sig vid synpunkter och frågor till de controllers som arbetar på skolområdena, som 

därefter vänder sig till Lassagård. Enligt respondenten träffas Persson och ekonomichefen när 

budgeten sammanställts, därefter ordnas ett möte med ledningsgruppen samt politikerna i 

Barn- och ungdomsnämnden.  

Respondenter menar att det är viktigt att informationen inte upphör utan att den kommer ut till 

samtliga medarbetare i organisationen. Lassagård beskriver att kommunikationen mellan de 

olika enheterna främst sker uppifrån och ner, men att kommunikationen även kan ske nerifrån 

och upp. Respondenten berättar att förskolecheferna förmedlar sina åsikter till 

skolområdeschefen som sedan ansvara för att förmedla åsikterna vidare upp i organisationen.  

4.3.2.3. Arbetsprestation  

För att arbetsprestationerna på arbetsplatsen ska kunna förbättras menar Lassagård att utbyte 

av idéer med andra kommuner är betydelsefullt men att det även är viktigt att ha en bra 

omvärldsbevakning. Lassagård beskriver även att hans personliga prestationer på 

arbetsplatsen ökar när delaktighet och kommunikation inom organisationen finns. För att 

genomföra bra arbetsprestationer relaterat till budgetprocessen menar respondenten att det är 

viktigt att bli delaktig under processens gång och inte bara bli inkastad i processens slutskede. 

Respondenten berättar även att det endast finns belöningar genom lönesättning. Lassagård 

hade önskat att väl utförda arbetsprestationerna avspeglats genom ett belöningssystem 

relaterat till medarbetarnas arbetsprestationer i Halmstad kommun.  

 

4.4. Erika Nilsson 

Erika Nilsson arbetar som controller på Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad 

kommun. Ansvarsområdet som respondenten arbetar med är ett av de tre skolområdena inom 

kommunen där för- och grundskolor ingår. Nilsson har erfarenhet både inom privata och 

kommunala organisationer och har i nästintill fyra år arbetat inom Halmstad kommun. 

Respondentens utbildning består av en kandidatexamen inom företagsekonomi på 

Mälardalens högskola.  

4.4.1. Kommunal organisation  

Nilsson får sin budget ifrån Lassagård och arbetar sedan aktivt med rektorer och 

förskolechefer på de olika skolområdena. Resursfördelningen som Nilsson får ta del av sker 

med hjälp av Lassagård, vilket sedan fördelas ner till skolkontoren och därefter till för- och 
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grundskolorna. Vid avsättning av rätt andel pengar till varje enhet arbetar Nilsson med 

nyckeltal för att undersöka att fördelningen sker på ett korrekt sätt.  

Rektorerna och förskolecheferna har under processens gång kontakt med Nilsson men 

respondenten berättar även att det inte finns någon kommunikation med lägre nivåer det vill 

säga lärare och förskolelärare. Respondenten beskriver även att personalen på lägre nivå inte 

kan påverka något om de inte tar kontakt med facket. Nilsson anser att budgetprocessen på 

Barn- och ungdomsförvaltningen idag fungerar avsevärt bättre eftersom förskolechefer och 

rektorer är betydligt mer delaktiga än innan budgetprocessen 2013.  

4.4.2. Delaktighet i budgetprocessen 

Nilsson beskriver att hon är delaktig i den utsträckning hon vill vara delaktiga men att mycket 

fortfarande styrs av ledningen. Respondenten menar att det är en självklarhet att offentliga 

organisationer är hierarkiskt styrda, där hierarkin utmärker sig särskilt när ledningen berättar 

för förvaltningen vad som ska ske i organisationen.  

Delaktighet i en organisation anser Nilsson är till stor fördel i budgetprocessen då en inblick i 

organisationen skapas, men tillägger att för många nivåer inte bör vara involverade i 

processen. En nackdel med många nivåer i beslutsprocessen menar Nilsson är att 

beslutsfattandet tar alldeles för lång tid vid stor involvering. Nilsson beskriver att 

budgetansvariga som består av chefer/rektorer och förskolecheferna, arbetar under tidspress 

och att beslut vid större involvering hade tagit ännu längre tid än vad det gör idag.  

Nilsson beskriver att hon kan vara med och påverka samt komma med sina åsikter till 

controllers på Barn- och ungdomsförvaltningen men att hon inte kan delta högre upp i 

organisationen. I undantagsfall kan det förekomma att medarbetare på de lägre nivåerna kan 

påverka ledningsnivån men Nilsson beskriver att det inte tillhör vanligheterna. Budgeten 

påverkar Nilssons arbete i stor utsträckning, då respondenten menar att anpassning av arbetet 

måste ske samtidigt som ansvar och styrning förekommer. Respondenten anser inte att fler 

bör vara delaktiga i budgetprocessen, då det i offentliga organisationer tar lång tid innan 

slutliga besked fastställs och att det vid större delaktighet förmodligen tagit ännu längre tid. 

Delaktigheten i organisationen menar respondenten skiftar beroende på vart i organisationen 

medarbetaren befinner sig men att samtliga anställda är mer eller mindre delaktiga i 

organisationen. 

4.4.2.1.  Motivation 

Respondenten beskriver att motivation framkallas genom styrning av verksamheten från sin 

position och genom den tilldelade resursfördelningen respondenten har att arbeta med. 

Nilsson känner sig delaktig i beslutsprocessen, vilket i sin tur påverkar motivationen positivt, 

men respondenten berättar även att hon inte får fastslå några betydande beslut. 

Motivationen har stor betydelse för Nilsson då respondenten menar att uppföljning och 

styrning av budgeten ingår i arbetsuppgifterna. Respondenten anser även att motivationen till 

viss del kan förbättras genom högre delaktighet. Förändringen med ökad delaktighet som 

infördes under 2012 menar Nilsson har motiverat henne då respondenten upplever sig mer 

betydandet i organisationen. Respondenten beskriver även att delaktigheten bör ökas 
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ytterligare, framförallt mellan förskolechefer och Barn- och ungdomsnämnden, vilket även 

kan öka hennes egen motivation.  

4.4.2.2.  Kommunikation 

Nilsson beskriver att kommunikationen mellan henne och Lassagård sker via personliga 

möten en gång per månad. Respondenten träffar även rektorer och förskolechefer ifrån 

skolområdet en gång i månaden för att diskutera budgeten, prognoser och analyser. Under 

mötena med skolkontoret undersöks vad som bör utvecklas och vilka behov som finns i 

organisationen. Nilsson anser att det nya delaktighetskonceptet som trädde i kraft under 2012 

har medfört att kommunikationen i hela organisationen blivit bättre vilket i sin tur bidragit till 

mer delaktighet för samtliga anställda inom organisationen.  

Respondenten beskriver även att den hierarkiska styrningen har en påverkan i 

kommunikationen där en del nivåer i organisationen till exempel förvaltningen och nämnden, 

ligger närmare varandra och genererar i mer närgående samarbete än vad andra nivåer gör.  

4.4.2.3.  Arbetsprestation 

Nilsson anser att det inte finns något särskilt som kan bidra till att hennes arbetsprestationer 

förbättras. Däremot förklarar respondenten att det är viktigt att det finns tydliga mål och 

kompetenta chefer inom organisationen. Respondenten beskriver att hon belönas för väl 

utförda arbetsprestationer genom ansvar, delaktighet och utvecklingsmöjligheter, men även 

genom uppskattning och feedback ifrån cheferna. Genom att vara delaktig anser Nilsson att 

hon kan prestera bättre inom verksamheten eftersom arbetet blir mer givande och prestationen 

antingen höjs eller blir effektivare. Arbetsprestationerna påverkas positivt genom att 

respondenten får vara delaktig i budgetprocessen eftersom arbetsuppgifterna blir roligare och 

mer betydelsefulla vid delaktighet. 

4.5. Leif Ljungberg  

Leif Ljungberg arbetar som förskolechef och verksamhetsansvarig inom Halmstad kommun. 

Ljungberg ansvarar för samtliga fritidshem inom Trönningeskolan och Eldsbergaskolan. 

Respondenten beskriver att han först utbildade sig till fritidspedagog i Halmstad 1988, men att 

han efter några års arbete valde att gå en chefsutbildning som Halmstad kommun anordnande 

och har sedan 2007 arbetat på sin nuvarande position.  

4.5.1. Kommunal organisation  

Inför upprättandet av budget 2013 har politiker och medarbetare på högre nivåerna lyssnat 

mer på anställdas åsikter på de lägre nivåerna kring budgetprocessen än tidigare år. Ljungberg 

menar om förskolechefer i ett tidigare skede fått inflytande i budgetprocessen hade förståelsen 

för processen ökat.  

 

Ljungberg beskriver att Lassagård gjort en undersökning angående vad förskolechefer anser 

kring budgetprocessen för att kunna förbättra delaktigheten och kommunikationen inom 

organisationen. Respondenten menar att skolområdet där Trönninge- och Eldsbergaskolan 

ingår inte har tillräckligt med pengar för att kunna förändra sin verksamhet och inget utrymme 

för att styra över sina egna pengar. Ljungberg beskriver att de pengar som är avsatta till 

skolområdet endast räcker till basbemanningen till de olika för- och grundskolorna. Genom ett 
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tidigt inflytande i budgetprocessen menar Ljungberg att verksamheten kan effektiviseras 

genom att onödiga kostnader utesluts. Respondenten beskriver även att han själv vill 

bestämma hur pengar ska satsas, då satsningen görs till de skolor inom området som är i mest 

behov av likvida medel. Med den resursfördelning som finns idag berättar Ljungberg att 

enheten nästintill inte har råd att anställa tillräckligt med specialpedagoger vid behov.  

Ljungberg beskriver att Trönningeskolans främsta samarbetspartners inom budgetprocessen är 

de olika skolorna inom området i söder som består av Andersberg, Fyllinge, Snöstorp, 

Trönninge och Vallås där de träffas en gång i månaden och diskuterar ekonomiska frågor. Det 

varierar i antalet personer som medverkar vid träffarna angående budgetprocessen. 

Ljungbergs beskriver sina arbetsuppgifter som stimulerande och berättar även att han försöker 

skapa en så stabil verksamhet som möjligt inom de ramarna som respondenten blivit tilldelad 

av politikerna.  

4.5.2. Delaktighet i budgetprocessen 

Ljungberg beskriver att budgeten skapar en större delaktighet och bidrar även till ökad 

gemenskap inom organisationen. Fördelarna som respondenten ser med att vara delaktig är att 

medarbetarna på de lägre nivåerna själva får styra hur det ska gå tillväga med särskilda 

ansvarsområden, till exempel fördelningen av vikarier för att på så vis skapa en inblick i 

organisationen. Ljungberg betonar att det är viktigt att ha tillit till sin personal genom att låta 

dem vara inblandade vilket i sin tur kan leda till större engagemang och delaktighet från 

personalen. 

 

De nackdelar som kan uppstå med för stor delaktighet i budgetprocessen menar Ljungberg är 

att det spenderas för mycket tid kring siffror i budgeten vilket kan leda till effekter på de 

grundläggande arbetsuppgifterna. Fördelarna som Ljungberg ser med att inte vara delaktig i 

budgetprocessen är om det finns en genomarbetad idé som alla är överens om, då behöver 

personalen inte lägga energi på budgetprocessen utan den kan istället fokuseras på det 

pedagogiska arbetet. Ljungberg anser att nackdelarna som finns genom att inte vara delaktig i 

budgetprocessen är att inte kunna påverka, inte har insyn och du har ingen insikt vad du har 

för pengar att röra dig med.  

 

Ljungberg anser att budgeten är det viktigaste styrredskapet som finns för att skapa 

förutsättning och för att nå sina mål i en organisation. För att kunna påverka och komma med 

åsikter kan det enligt respondenten vara betydande att engagera sig politiskt. Ljungberg menar 

att anställda inom skolverksamheter bör engagera sig utanför sitt pedagogiska arbete genom 

att involvera sig politiskt inom kommunen för att kunna påverka Barn- och 

ungdomsnämnden, som i sin tur kan bidra till ökade resurser för deras verksamheter. ”Jag 

kan göra mycket genom att fördela om pengar men göra väldigt lite för att få mer pengar”.  

Respondenten anser att fler bör vara delaktiga i budgetprocessen men att färre nivåer bör 

förekomma för att få en större inblick och öppenhet kring budgeten och där de som är berörda 

får möjlighet att påverka och vara delaktiga. 
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4.5.2.1.  Motivation 

Ljungberg beskriver sig väldigt motiverad till budgetprocessen och att den även påverkar hans 

motivation positivt. För att motivationen ska förbättras i budgetprocessen anser Ljungberg att 

budgeten bör decentraliseras. Ljungberg beskriver att han i fortsättningen hade blivit extra 

motiverad om respondenten tilldelats ett större ansvarsområde och fick möjlighet att styra sina 

arbetsuppgifter med fria händer. Något som utmanar respondenten är att själv få dela upp sina 

pengar som är kopplade till deras styrområde. Ljungberg menar att politikerna genom 

kommunala mål och styrdokument kan säga vad verksamheten ska göra, men att Ljungberg 

själv får ansvara för hur verksamheten ska gå tillväga för att uppnå målen. Respondenten 

menar att motivationen även kan förbättras genom ett helhetsperspektiv inom kommunen där 

politikerna även bör minska övervakandet och lita på sina tjänstemän.  

4.5.2.2.  Kommunikation 

Ljungberg beskriver att kommunikationen mellan de olika nivåerna som bristfällig eftersom 

att det är alldeles för många nivåer. För många nivåer bidrar till otydligheter kring budgeten 

och respondenten menar att han inte veta hur han ska gå tillväga vid frågor. Ljungberg anser 

att vid för många nivåer lever enheterna sina egna liv och då vet medarbetarna på de högre 

nivåerna inte vad som händer på de lägre nivåerna. För att bidra med sina egna åsikter vänder 

sig Ljungberg främst till sitt arbetsteam och till skolområdeschefen, som ansvarar för att deras 

ekonomi fungerar. Ljungberg upprättar sin budget tillsammans med controllern på Barn- och 

ungdomsförvaltningen som respondenten sammanträder med en gång i månaden för att 

undersöka utfallet för den föregående månaden. Respondenten anser att kommunikationen 

mellan nivåerna inom Halmstad kommun är bristfällig och eftersom kommunikationen inte 

fungerar kan det bidrar till att beslut som tas på förvaltningsnivå får negativ effekt ute i 

verksamheten. 

4.5.2.3.  Arbetsprestation  

Respondenten beskriver att arbetsprestationerna kan förbättras genom att Ljungberg får blir 

delaktig i organisationen.  När delaktighet finns kan respondenten styra över Trönninge- och 

Eldsbergaskolan och därigenom göra skillnad för verksamheten. Belöning kan enligt 

Ljungberg ske i form av inre tillfredställelse, lönesättning men även genom fler 

förtroendeuppdrag inom organisationen.  

4.6. Sara Jägstedt 

Sara Jägstedt arbetar som förskolelärare på Eldsbergaförskola utanför Halmstad där hon 

ansvarar för förskolans ekonomi genom att sköta samtliga inköp samt attesterar förskolans 

fakturor. Respondenten som är utbildad grundskolelärare i årskurserna 1-7 inom 

verksamhetsområdet NO och matte och har arbetat inom kommunen de senaste 13 åren. På 

Eldsbergaskolan har Jägstedt varit anställd sedan 2008 och har sedan tre år tillbaka ansvaret 

över verksamhetens ekonomi.  

4.6.1.  Kommunal organisation  

Respondenten menar att ingen delaktighet i budgetprocessen finns då förskolan endast blir 

tilldelad en summa pengar varje år. Hur summan konstrueras eller vem som ansvarar för vilka 

pengar Jägstedt har att arbeta med är respondenten inte medveten om. Budgeten lämnas över 
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till Jägstedt varje kalenderår men finns även tillgänglig via nätet. Respondenten beskriver att 

budgeten som ska synas på nätet är dåligt uppdaterad då siffrorna för årets inledande månader 

ännu inte publicerats. Den ännu inte uppdaterade budgeten medför merarbete för 

respondenten då hon inte kan se hur de två föregående månaders utfall utan måste memorera 

eller skriva ner samtliga inköp på ett papper. Delaktighetsprojektet som kommunen inledde år 

2012 för att öka delaktigheten är något som respondenten inte märkt av då informationen inte 

förmedlats hela vägen ner i organisationsledet.  

Jägstedts samarbetspartners i budgetprocessen är förskolechefen som får tillgång till 

respondentens attesteringar men även inköpen som verksamheten utfört. Vid frågor om 

oklarheter samtalar respondenten med redovisningsenheten som är placerade på Barn- och 

ungdomsförvaltningen. Respondenten känner inte själv att hon får vara delaktig i 

budgetprocessen men antas tro att förskolecheferna får vara delaktiga och vara med och 

fördela Trönninge och Eldsbergas pengar. Jägstedt har inga direkta tankar eller känslor till 

budgetprocessen eftersom hon inte själv anser sig vara delaktig och har därmed inte funderat 

särskilt mycket kring processens upplägg.   

4.6.2. Delaktighet i budgetprocessen 

Respondenten anser att delaktigheten i budgeten påverkar hennes arbetsprestation. Jägstedt 

beskriver att arbetsuppgifterna kring budgeten idag görs för att det måste men om delaktighet 

kring budgeten hade funnits skulle det medföra ett roligare arbete och utveckling inom 

ansvarsområdet. Jägstedt förklarar att utveckling kan ske genom att respondenten får lära sig 

mer om datasystemet som används för att göra beställningar. Respondenten beskriver även att 

utveckling kan bidra till mer eftertänksamma och bättre val vid beställningar, eftersom 

respondenten får en större inblick och förståelse i vart kommunen kan tjäna eller spara in 

pengar beroende på hur väl Jägstedt sköter sitt ekonomiska uppdrag.  

En fördel med att vara delaktig i budgetprocessen beskriver respondenten som att förståelsen 

för organisationen ökar men att för stor delaktighet hade varit till nackdel för respondentens 

pedagogiska arbete. Jägstedt menar även att en nackdel med att inte vara delaktig i 

budgetarbetet är att det lätt skapas en negativ stämning och aggressioner bland medarbetarna. 

Respondenten förklarar ovanstående med att det alltid finns någon annan att skylla på då det 

inte finns inblick i de andra nivåernas arbete.  

Respondenten beskriver även att en inblick i vart besluten fattas hade varit till fördel då 

respondenten gärna blir medveten om hur fördelningen av likvida medel ser ut. Jägstedt 

menar att delaktighet genom möten inte är nödvändigt men att respondenten gärna tar del av 

en skriftlig redogörelse för att få vara med och se vad som händer i organisationen.  

För att förmedla sina åsikter och bli mer delaktig kring budgeten skulle respondenten samtala 

med förskolechefen som sedan fått leda respondentens åsikter vidare till de som berör 

området. Jägstedt menar att fler borde vara delaktiga i budgetprocessen för att öka öppenheten 

då respondenten anser att öppenhet i organisationen bidrar till att bättre förståelse och inblick 

i varandras arbete. Respondenten hade även gärna upplevt att en större inblick i de övre 

nivåerna förekom och att hennes kollegor på avdelningen fick inblick i respondentens 

arbetsuppgifter.  
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4.6.2.1.  Motivation 

Respondenten känner sig inte motiverad i budgetprocessen då hon inte är delaktig. Jägstedt 

menar om delaktigheten hade ökat hade i sin tur även förståelsen och motivationen i 

budgetprocessen ökat. 

”Om man hade fått bli mer delaktig och se mer hur processen går till och veta hur de räknat 

ut vad vi får för pengar och veta varför vi får den summan vi får, det är klart att det är ett 

stort arbete som jag inte kan vara fullt delaktig i men lite mer insyn i vad det är för pengar vi 

får hade kunnat motivera till mer och tänka vad man skall använda dem till”.  

Eftersom Jägstedt inte har inblick i vem eller vilka som är delaktiga i processen menar 

respondenten att ingen information finns om vart hon ska vända sig vid åsikter eller frågor, 

något som även påverkar motivationen negativt.  

4.6.2.2.  Kommunikation 

Informationen kommer enligt respondenten från redovisningsenheten eller förskolecheferna, 

vilket är de som Jägstedt i synnerhet kommunicerar med. Informationen som förs fram är 

enligt respondenten ganska ytlig och det finns ingen specifik information gällande budgeten 

som går direkt till Jägstedt. Respondenten beskriver även att kommunikationen med 

förskolecheferna i stort sett är obefintlig och att kommunikationen till de övriga nivåerna inte 

ens existerar. 

4.6.2.3.  Arbetsprestation 

Jägstedt menar att tid påverkar arbetsprestationerna i organisationen. Om mer tid hade funnits 

för att samtala med arbetskamraterna i arbetslaget hade det medfört att bättre 

arbetsprestationer hade skapats, både för förskolelärarna men även för barnen som tillhör 

förskolan. För att Jägstedt själv ska kunna utvecklas berättar respondenten att hennes 

närmaste chef är bra på att inspirera och uppmuntra de anställda för att fortsätta utvecklas 

inom verksamheten. Jägstedt menar att belöningar för personalen uppstår när positiva 

reaktioner framförs från barnen. Respondenten beskriver även att lönesättningen är 

individuellt baserad och att den till stor del baseras på hur väl de anställda utför arbetet vilket 

leder till att de får en belöning kopplat till det arbete de lagt ner. 
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4.7. Sammanställning av empiri                                                                                                                  

Respondent 
Kommunal 

organisation 
Delaktighet Motivation Kommunikation Arbetsprestation 

Persson 
Samarbetar med 

förvaltningarna. 

Alla kan vara 

delaktiga men det 

tar för lång tid om 

alla är det.  

Förståelsen, 

insikten och 

möjlighet att 

påverkar ökar vid 

delaktighet. 

Är motiverad 

men 

motivationen 

ökar vid mer tid 

kring 

budgetarbetet. 

De högre 

nivåerna ska 

motivera de 

lägre. 

God 

kommunikation 

mellan ekonomerna 

men informationen 

ifrån högre nivåerna 

når inte ner till de 

lägre och även 

tvärtom. Vill att 

informationen ska 

gå igenom alla 

nivåerna. 

Arbetsprestationerna 

kan öka vid delaktighet, 

kommunikation och 

mer tid. Belöning 

uppstår via individuell 

lönesättning, ord och 

förtroende. 

Lassagård 

Samarbetar med 

controllers och 

ledningsgruppen

. 

Viktigt att få med 

samtliga nivåer i 

ett tidigt stadium 

vid upprättande av 

budgetprocessen. 

Engagemanget för 

organisationen 

ökar vid 

delaktighet. 

Är motiverad 

men 

motivationen 

ökar när hans 

delaktighet är av 

betydelse och 

har en dialog 

med olika 

nivåer. 

Projektet 2012 har 

medfört bättre 

kommunikation 

mellan nivåerna. 

Kommunikationen 

är främst uppifrån 

och ner, en nivå i 

taget. 

Arbetsprestationer ökar 

vid utbyte av 

information, delaktighet 

och kommunikation. 

Belöning sker genom 

lönesättning. 

 

Nilsson 

Samarbetar med 

Lassagård, 

rektorer och 

förskolechefer. 

Alla kan inte vara 

delaktiga, hade 

tagit för lång tid.  

Delaktighet 

medför en inblick 

i organisationen. 

Är motiverad 

men hade ökat 

vid mer 

delaktighet. 

Ansvarstagande 

bidrar till 

motivation. 

Projektet 2012 har 

medfört bättre 

kommunikation. 

Hierarkisk styrning 

påverkar 

kommunikationen. 

Arbetsprestationerna 

kan öka vid tydliga mål 

och kompetenta 

chefer.  Belöning sker 

genom uppskattning 

och feedback. 

Ljungberg 

Samarbetar med 

andra skolor i 

området 

(Snöstorp, 

Andersberg, 

Fyllinge & 

Vallås). 

Fler bör vara 

delaktiga men att 

färre nivåer inom 

organisationen 

finns. Högre 

delaktighet skapar 

inblick. 

Är motiverad 

men 

motivationen 

hade ökat vid 

större 

ansvarsområde 

som bidrar till 

motivation. 

Bristfällig 

kommunikation 

mellan olika 

nivåerna. 

Information 

förmedlas inte till 

samtliga nivåer. 

Arbetsprestationerna 

kan förbättras genom 

ökad delaktighet. 

Belöning sker genom 

inre tillfredställelse, 

lönesättning och 

förtroendeuppdrag. 

Jägstedt 

Samarbete med 

förskolechefen 

och 

redovisningsen- 

heten. 

Känner ingen 

delaktighet, 

Delaktighet bidrar 

till förståelse av 

organisationen. 

Inte motiverad 

då delaktighet 

inte finns. 

Nästintill obefintlig 

kommunikation till 

förskolecheferna 

och till övriga 

nivåerna existerar 

inte. 

Arbetsprestationerna 

hade förbättrats om mer 

tid funnits. Belöning 

sker från barnen och 

individuell lönesättning. 

 

Figur 4.2. Sammanställning av vårt empiriska underlag från våra respondenter.  
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5. ANALYS 
I detta avsnitt sammankopplas den teoretiska referensramen med den insamlade empirin. 

Även teori med teori samt empiri med empiri sammankopplas. Avslutningsvis visas en figur 

som ger en klarare bild av respondenternas åsikter kring budgetprocessen. 

5.1. Analysens uppbyggnad  

För att underlätta för läsaren och för att få en enhetlig uppbyggnad har vi valt att utgå från 

våra huvudområden i vår teoretiska referensram och empiri: delaktighet i budgetprocessen, 

motivation, kommunikation samt arbetsprestation. Med nedanstående figur 5.1. vill vi 

underlätta för läsaren genom att återigen visa vart våra respondenter befinner sig inom 

organisationen.  

Barn – och 
ungdomsnämnden

Barn – och 
ungdomsförvaltningen, 

Förvaltningskontoret
(Controller -  Lassagård)

Statskontoret
(Budgetchef Persson)

Eldsbergaskolan
(Förskolelärare Jägstedt)

Barn – och 
ungdomsförvaltningen, 

Skolområde
(Controller – Nilsson)

Barn – och elever 

Trönninge – och 
Eldsbergaskolan

(Förskolechef Ljungberg)

Kommunfullmäktige

 
 

Figur 5.1. Egenskapad figur över Halmstad kommuns organisation där våra respondenters 

positioner framgår.  

5.2. Delaktighet  

Delaktighet i en budgetprocess kan enligt Subramaniam och Ashkanasy (2001) förklaras som 

ett informationsflöde mellan olika organisationsnivåer. Searfoss och Monczka (1973, 

refererad i Mohd, Nik & Abdul, 2008) menar att delaktighet är ett mått på tillfredställelse.  

Beroende på vilken position en anställd har inom en organisation påverkas medarbetarens 

delaktighet (Byrne & Damon, 2008). Persson (budgetchef) och Nilsson (controller) beskriver 

att delaktighet på samtliga nivåer skulle medföra längre tidsåtgång innan viktiga beslut tas 
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vilket innebär att samtliga i organisationen inte kan vara delaktiga. Lassagård (controller), 

Ljungberg (förskolechef) och Jäsgstedt (förskolelärare) anser däremot att fler bör vara 

delaktiga i budgetprocessen. Lassagård (controller), Ljungberg (förskolechef) och Jägstedt 

(förskolelärare) betonar att det är väsentligt att få med organisationens olika nivåer under 

budgetprocessen så att tankar från medarbetarna framgår och ett bättre engagemang uppstår. 

Libby (1999) beskriver att delaktighet på lägre nivåer skapar förståelse för medarbetares 

arbetsuppgifter eftersom de kan bidra med tankar och idéer till organisationen. Jägstedt 

(förskolelärare) menar att inblicken och förståelsen ökar vid delaktighet. Kenis (1979) 

beskriver att sambandet mellan delaktighet och den anställdas arbetsinsats i budgetprocessen 

är förhållandevis litet.  Däremot anser Lassagård (controller) och Jägstedt (förskolelärare) att 

delaktighet har en positiv inverkan i deras arbete.  

Libby (1999) samt Nouri och Parker (1998)  menar att information ifrån medarbetare på lägre 

nivåer kan vara betydande vid beslutsfattande inom organisationen. Det här kan likställas med 

Nilsson (controller) och Ljungberg (förskolechef) som menar att medarbetarna på de lägre 

nivåerna kan bidra med väsentlig information till organisationen. Lassagård (controller) anser 

att det är viktigt att få inputs från samtliga inom organisationen för att få en välfungerande 

organisation. Persson (budgetchef) och Jägstedt (förskolelärare) beskriver att delaktighet från 

samtliga i organisationen kan medföra en djupare förståelse inom organisationen och dess 

budgetprocess. Dock beskriver Jägstedt (förskolelärare) att för stor delaktighet kan påverka 

det pedagogiska arbetet negativt.  

Ljungberg (förskolechef) menar att delaktighet medför öppenhet och inblick genom ett 

informationsflöde i organisationen. Christensen (1982) samt Subramaniam och Ashkanasy 

(2001) beskriver att delaktighet kan bidra till ett informationsflöde mellan medarbetare i en 

organisation. Även Jägstedt (förskolelärare) anser att en medvetenhet i organisationen skapas 

vid spridning av information.  

Bryne och Damon (1999) samt Nouri och Parker (1998) beskriver att delaktighet leder till att 

åsikter från medarbetare framkommer. Lassagård (controller) och Nilsson (controller) 

beskriver att de kan framföra personliga åsikter inom organisationen eftersom de får vara 

delaktiga i budgetprocessen. Jägstedt (förskolelärare) känner sig inte delaktig i budgetprocess 

och kan därmed inte påverka och förmedla sina åsikter inom organisationen. Ljungberg 

(förskolechef) menar att både ett politiskt och tjänstemässigt engagemang krävs för att kunna 

bli delaktig och framföra sina åsikter.  

5.2.1. Motivation 

Searfoss och Monczka (1973) samt Wong-On-Wing et al. (2010) beskriver att motivation 

inträffar när medarbetare är delaktiga under budgetprocessen. Reid (2002) menar att 

motivationen upplevs olika beroende på situation och person. Samtliga respondenter i vår 

studie är överens om att delaktighet bidrar till motivation. Javed et al. (2012) beskriver att 

motivation kan uppkomma när medarbetare får möjlighet till utmanande arbetsuppgifter och 

tillfälle att använda sina förmågor för att utvecklas. Det här kan likställas med Lassagård 

(controller), Nilsson (controller) och Ljungberg (förskolechef) som anser att motivationen 

ökar när de känner sig betydelsefulla inom organisationen. Även Becker och Green (1962), 
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Hackman (1980, refererad i Bolman och Deal 2012) samt Wong-On-Wing et al. (2010) 

beskriver att när medarbetare anser att sin delaktighet är meningsfull och tillfredställande 

uppstår motivation.  

Lassagård (controller) menar att motivation har en koppling till arbetet då Lassagård beskriver 

att motivationen ökar när det går bra för organisationen samt minskar när det går sämre.   

Herzberg (1966, refererad i Bolman och Deal 2012) anser att när människor får frihet och 

ansvar på arbetsplatsen påverkas motivationen. Jägstedt (förskolelärare) menar dock att ingen 

motivation kring budgetprocessen och dess arbetsrelaterade arbetsuppgifter finns eftersom 

Jägstedt inte får vara delaktig och därmed inte känner sig motiverad i budgetprocessen.  

Lassagård (controller) och Ljungberg (förskolechef) menar att motivationen kan förbättras 

genom att Halmstad kommun arbetar som en enad enhet där en dialog mellan samtliga nivåer 

existerar. Även Jägstedt (förskolelärare) anser att medarbetare bör arbeta tillsammans då 

motivationen framkallas genom förmedling av information. Nilsson (controller) beskriver att 

motivation kan öka om det finns mer delaktighet mellan Barn- och ungdomsnämnden och 

förskolecheferna. Persson (budgetchef) menar att motivationen ökar när det finns en stabil 

ekonomi och tid att lägga på budgetarbetet.  

Motivation som berör senarelagda belöningar relaterade till arbetet benämner Davidsson och 

Flato (2010) som yttre motivation. När Lassagård (controller) får positiv feedback från ett 

projekt som krävt mycket arbete under en lång tidsperiod uppstår motivation. Davidsson och 

Flato (2010) beskriver även att motivationen kan minskas när medarbetare inte längre ser ett 

samband mellan deras prestationer och det framkomna resultatet i organisationen. Jägstedt 

(förskolelärare) anser att motivationen minskar eftersom respondenten inte har en inblick i 

budgetprocessens. Nilsson (controller) betonar att motivationen kring budgetprocessen har 

ökat i samband med delaktighetsprojektet 2012 eftersom Nilsson nu ser sig mer betydande i 

organisationen än tidigare.  

Det är även viktigt att anställda får belöningar för de prestationer som utförs i organisationen 

för att motivationen inte ska minska (Reid, 2002). Ljungberg (förskolechef) beskriver att 

motivationen hade ökat vid tilldelning av ett större ansvarsområde som Ljungberg själv fått 

styra över. Enligt Javed et al. (2012) är det framförallt chefens uppgift att motivera sina 

anställda för att på så sätt skapa ett bra resultat inom organisationen. Persson (budgetchef) 

menar att medarbetarna på de högre nivåerna bör motivera medarbetarna på lägre nivåer och 

att informationen borde förmedlas genom personlig kontakt.  

5.2.2. Kommunikation 

I en budget där anställda får vara delaktiga kan informationen enligt Nouri och Parker (1998) 

lättare framföras. Lassagård (controller) anser att det är ytterst viktigt att information inte 

avstannar utan förmedlas ut till samtliga nivåer inom organisationen. Parker och Kyj (2006) 

redogör att det finns ett samband mellan delaktighet i en organisation och utbyte av 

information. Enligt Lassagård (controller) och Nilsson (controller) har delaktighetsprojektet 

som startade 2012 medfört bättre kommunikationsflöde mellan de olika nivåerna inom 

organisationen. Däremot menar Ljungberg (förskolechef) och Jägstedt (förskolelärare) att 

kommunikationen mellan de olika nivåerna är bristfällig. Den bristfälliga kommunikationen 
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menar Ljungberg (förskolechef) beror på att det finns för många nivåer medan Jägstedt 

(förskolelärare) anser att kommunikationen är otydlig och att Jägstedt inte tar del av någon 

särskild information gällande budgeten. Delaktighetsprojektet 2012 som Lassagård 

(controller), Nilsson (controller) och Ljungberg (förskolechef) har nämnt är inget som Persson 

(budgetchef) och Jägstedt (förskolelärare) redogjort för.  

Lassagård (controller) beskriver att kommunaktionen mellan enheterna i kommunen 

mestadels sker uppifrån och ner men även tvärtom, det vill säga nerifrån och upp. Nilsson 

(controller) anser att Halmstad kommun tillämpar en hierarkisk styrning. Jacobsen och 

Thorsvik (2002) beskriver att det är sedvanligt att kommunikationen mellan ledningen och de 

anställda inte är välfungerande. Det här kan likställas med vad Ljungberg (förskolechef) och 

Jägstedt (förskolelärare) menar då kommunikationen med de högre nivåerna är näst intill 

obefintlig. Persson (budgetchef) är tveksam till om informationen förmedlas från de högre 

nivåerna till de lägre nivåerna men även tvärtom. Vidare menar Persson (budgetchef) att inga 

generella slutsatser kan dras angående kommunikationen eftersom verksamheterna själva 

ansvarar för att informationen förmedlas ut till medarbetare. Orsaken till varför informationen 

inte framförs beror enligt Persson (budgetchef) på att det finns för många nivåer att tränga 

igenom. Ljungberg (förskolechef) instämmer med Persson (budgetchef) då för många nivåer 

kan innebära att nivåerna lever sina egna liv.  

Enligt Chow et. al (1988) samt Christensen (1982) innehar lägre nivåer mer information och 

mer djupgående information kring sina arbetsuppgifter. Lassagård (controller) beskriver att 

controllers på de olika verksamhetsområdena får information ifrån de lägre nivåerna vilket 

medför att informationen inte avstannar i organisationen. Persson (budgetchef) och Nilsson 

(controller) beskriver att kommunikationen i organisationen är god. Persson (budgetchef) 

menar att kommunikationen mellan förvaltningen och statskontoret är god eftersom de är få 

ekonomer som arbetar tillsammans. Nilsson (controller) beskriver att kommunikationen är 

god eftersom Nilsson kommunicerar både med högre och lägre nivåer. Brorström et al. (2005) 

samt Subramaniam och Lokman (2001) menar att det är fördelaktigt att kommunicerar med 

övriga medarbetare för att få fram information som kan vara värdefull vid beslut och därmed 

framkalla en god kommunikation inom organisationen.  

Enligt Sanderberg och Sturesson (1996) kan utebliven information leda till konsekvenser för 

organisationens kommunikation, där medarbetares enskilda tolkningar utav organisationen 

kan uppstå. Jägstedt (förskolelärare) som inte får vara delaktig i organisationen, får inte heller 

någon information angående budgeten. Hopwood (1974) menar att kommunikationen mellan 

medarbetarna är betydande för att organisationen ska kunna uppnå en effektiv organisation.  

5.2.3. Arbetsprestation 

Roberts (2003) beskriver att en individ bör ha tillgång till information om hur 

arbetsprestationer kan förbättras för att kunna utvecklas inom verksamheten. Ett samband 

finns enligt Nouri och Parker (1998) mellan delaktighet och arbetsprestationer. Även Becker 

och Green (1962), Gyan-Baffour (1999), Milani (1975), Naceur Jabroun Varatharajan 

Balakrishnan (2000)  samt Sales (1966, referad i Milani, 1975) beskriver att delaktighet kan 

bidrar till bättre arbetsprestationer. Det här kan likställas med samtliga respondenter som 
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beskriver att delaktighet i organisationen påverkar arbetsprestationerna. Arbetsprestationerna 

förbättras enligt Chong och Johnsson (2007) när medarbetare har möjlighet att sträva efter 

upprättade mål. Persson (budgetchef) beskriver däremot att arbetsprestationerna förbättras om 

tid finns för analys och reflektioner kring arbetet som utförts.  Även Jägstedt (förskolelärare) 

betonar att tiden kan påverka utfallet av arbetsprestationen i form av dialoger med 

arbetskamraterna. Persson (budgetchef) och Lassagård (controller) beskriver att 

kommunikationen mellan nivåerna där utbyte av idéer framkommer är betydelsefullt för 

förbättrade arbetsprestationer. Nilsson (controller) betonar att det inte finns något särskilt som 

bidrar till bättre arbetsprestationer men menar samtidigt att det är betydelsefullt med 

kompetenta chefer och tydliga mål. 

Persson (budgetchef), Lassagård (controller), Nilsson (controller) och Ljungberg 

(förskolechef) menar att delaktighet har positiv betydelse för det utförda arbetet. Gyan-

Baffour (1999), Milani (1975), Reid (2002) samt Roberts (2002) beskriver dock att 

delaktighet inte behöver framkalla positiva arbetsprestationer för den anställde. Reid (2002) 

menar att arbetsprestationerna för den anställda behöver belönas för att kunna blir bättre. 

Samtliga respondenter i vår studie beskriver att de blir belönade. Jägstedt (förskolelärare) 

framför att belöning framkallas genom inspiration från bland annat barnen i verksamheten 

men även genom den individuellt baserade lönesättningen. Även Persson (budgetchef), 

Lassagård (controller) och Ljungberg (förskolechef) instämmer att den individuella 

lönesättningen fungerar som belöning vid förbättrade arbetsprestationer. Persson (budgetchef) 

och Ljungberg (förskolechef) betonar även att belöning kan ske genom inre tillfredställelse, i 

form av ord och förtroendeuppdrag, något även Nilsson (controller) instämmer.  
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5.3. Analysmodell 

Påstående 

Får vara delaktig 

i organisationens 

budgetprocess. 

Önskar fler 

delaktiga 

medarbetare i 

en 

organisations 

budgetprocess.
1
 

Delaktighet i 

budgetprocessen 

leder till positiv 

motivation.
2
 

Delaktighet i 

budgetprocessen 

leder till god 

kommunikation.
3
 

Delaktighet i 

budgetprocessen 

leder till förbättrade 

arbetsprestationer.
4
 

Persson 

(budgetchef) 
Ja Nej Ja Ja Ja 

Lassagård 

(controller) 
Ja Ja Ja Ja Ja 

Nilsson 

(controller) 
Ja Nej Ja Ja Ja 

Ljungberg 

(förskolechef) 
Ja, till viss del Ja Ja Nej Ja 

Jägstedt 

(förskolelärare) 
Nej Ja Ja Nej Ja 

 

Figur 5.2. Sammanställd figur över respondenternas åsikter kring delaktighet, motivation, 

kommunikation och arbetsprestation i en budgetprocess. 

Av figur 5.2. kan det utläsas att de tre högsta nivåerna anger att de får vara delaktiga under 

budgetprocessen medan Ljungberg (förskolechef) anser sig delaktig till viss del och Jägstedt 

(förskolelärare) inte alls delaktig. Ljungberg (förskolechef) anser sig till viss del delaktig i 

budgetprocessen då Ljungberg (förskolechef) fördelar pengar inom sin verksamhet men kan 

samtidigt inte påverka andelen tilldelade pengar. Det framgår även att två av respondenterna 

inte anser att fler behöver medverka i budgetprocessen. Deras argument till att fler inte ska 

medverka är att organisationsbeslut kommer ta längre tid vid delaktighet. Respondenterna 

som däremot vill ha större delaktighet menar att förståelsen och inblicken i organisationen 

ökar vid högre delaktighet och att det därför är viktigt för organisationen att möjliggöra för 

anställda att bli mer delaktiga. 

                                                 
1
 Libby (1999), Nouri och Parker (1998). 

2
 Becker och Green (1962), Hackman (1980, refererad i Bolman och Deal, 2012), Javed et al. (2012), Searfoss 

och Monczka (1973), Wong-On-Wing et. al (2010). 
3
 Brorström et al. (2005), Nouri och Parker (1998), Parker och Kyj (2006). 

4
 Becker och Green (1962), Chenhall och Brownell (1988, refererad i Parker och Kyj, 2006), Chong och 

Johansson (2007), Gyan-Baffour (1999), Milani (1975), Murray (1990, refererad i Parker och  Kyj, 2006),  

Naceur Jabroun Varatharajan Balakrishnan (2000), Nouri och Parker (1998), Sales (1966, refererad i Milani, 

1975). 
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Samtliga respondenter anser att de är motiverade och att delaktighet är den främsta orsaken. 

Motivationen kan även öka vid mer delaktighet något som samtliga respondenter delar åsikt 

kring.  

De tre högst nivåerna i vår studie anser att kommunikationen i organisationen är god. Persson 

(budgetchef) menar att kommunikationen mellan honom och förvaltningarnas ekonomer är 

god medan Lassagård (controller) och Nilsson (controller) anser att den har förbättrats sedan 

2012. Däremot menar Ljungberg (förskolechef) och Jägstedt (förskolelärare) på de lägre 

nivåerna motsatsen då de beskriver att kommunikationen är bristfällig och att den i vissa fall 

till och med inte existerar trots att kommunen startade ett delaktighetsprojekt 2012. Precis 

som att motivationen påverkas när respondenterna får vara delaktiga menar även samtliga 

respondenter att arbetsprestationerna förbättras när delaktighet i budgetprocessen finns.   
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6. SLUTDISKUSSION 
I följande kapitel besvaras problemformuleringen samt syftet genom att redovisa vad som 

framkommit genom en jämförelse av teori och empiri. Avslutningsvis presenteras förslag till 

vidare forskning.   

Syfte med vår studie är att skapa en förståelse för vad medarbetares delaktighet kan leda till i 

en budgetprocess inom en offentlig organisations olika nivåer.  

Vad kan medarbetares delaktighet i en budgetprocess leda till?  

6.1. Diskussion och slutsats 

 

Delaktighet leder till motivation 

Delaktighet leder till motivation eftersom medarbetare kan förstå och medverka vid beslut 

som tas i organisationen och därigenom få en ökad förståelse för budgetprocessen. Det är inte 

enbart delaktighet som leder till motivation utan även andra faktorer, till exempel möjlighet 

att styra över sina egna arbetsuppgifter och känna sig betydande för organisationen. Det är 

därför väsentligt för en organisation att vara medveten att det finns många olika faktorer som 

leder till motivation. Av denna anledning vill vi understryka att det är viktigt att ha en balans 

av mängden delaktighet i en organisations budgetprocess eftersom för stor omfattning av 

delaktighet kan leda till negativ motivation hos medarbetarna.  

Delaktighet leder till god kommunikation 

Delaktighet leder till god kommunikation när medarbetare får vara delaktiga i organisationens 

budgetprocess. Det finns en koppling mellan delaktighet och god kommunikation då delaktiga 

medarbetare anser att kommunikationen är god medan icke delaktiga medarbetare menar att 

kommunikationen är mindre god. En anledning till att kommunikation uppfattas olika beror 

på att samtliga medarbete inte får vara delaktiga och därmed inte får tillgång till samma 

information inom en organisations budgetprocess. För att skapa en effektiv organisation måste 

kommunikationen vara välfungerande genom organisationsnivåerna.  

 

Delaktighet leder till förbättrade arbetsprestationer 

 

Delaktighet i en organisations budgetprocess leder till förbättrade arbetsprestationer då 

medarbetare är medvetna om vad som ska presteras inom organisationen. Genom att vara 

delaktig och därigenom medveten om organisationens mål leder det i sin tur till att 

arbetsprestationerna förbättras. Det finns dock andra faktorer än delaktighet som kan leda till 

förbättrade arbetsprestationer exempelvis frihet och rätten att bestämma över sina egna 

arbetsuppgifter vilket vi anser kan skapa nytänkande kring organisationen och 

budgetprocessen. 

 

Slutligen kan vi konstatera att medarbetares delaktighet har en stor inverkan i en offentlig 

organisations budgetprocess. Vi kan påvisa att medarbetares delaktighet i en budgetprocess 
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leder till positiv motivation, god kommunikation och förbättrade arbetsprestationer. Även 

organisationsnivån har stor betydelse om medarbetare får vara delaktiga eller inte då högre 

nivåer får vara delaktiga i större utsträckning än de lägre nivåerna i en organisations 

budgetprocess. Vi anser därför att det är viktigt att samtliga medarbetare får möjlighet att vara 

delaktiga då det i studien tydligt framgår att delaktighet är en bidragande faktorn till 

förbättrad motivation, kommunikation och arbetsprestation i en organisations budgetprocess. 

6.2. Studiens bidrag 

Vår studie skapar en förståelse i hur delaktighet uppfattas i en offentlig organisations 

budgetprocess. Studien ger även en förklaring till vad delaktighet leder till för medarbetarna i 

organisationen. Det är betydelsefullt för en organisation att vara medveten om vad delaktighet 

kan leda till för att kunna effektivisera organisationen. Ytterligare en aspekt som studien 

framför är att delaktighet ser olika ut beroende på vem i organisationen som undersöks.  

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Vi har under vår studie fått nya infallsvinklar som vore intressant att undersöka. En 

jämförande studie hade varit intressant att göra mellan två olika kommuner för att se hur 

delaktigheten skiljer sig åt. Ytterligare en infallsvinkel är att undersöka en specifik befattning, 

exempelvis förskolechefer och därefter jämföra den med flera olika kommuner. Båda 

förslagen till fortsatt forskning kan även tillämpas i privata organisationer, där även 

delaktigheten kan vara av tyngd.   
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BILAGA 1 - Intervjuguide  

Inledande frågor 

1. Berätta om Er position/roll. 

2. Hur länge har Ni arbetat inom Halmstad kommun och inom Er nuvarande befattning? 

3. Vad har Ni för utbildning? 

4. Vad har Ni för tidigare erfarenheter inom Er befattning? 

Kommunal organisation 

1. Beskriv budgetprocessen utifrån Ert perspektiv? 

2. Vilka är Era samarbetsparter inom budgetprocessen? 

3. Vilka får medverka i budgetprocessen? 

4. Vilka attityder har ni till budgetprocessen? 

Delaktighet i budgetprocessen  

1. Hur tror Ni delaktighet påverkar arbetsprestationer i budgetprocessen?  

2. Vilka för- och nackdelar ser Ni med att vara delaktig i budgetprocessen? 

3. Vilka för- och nackdelar ser Ni med att inte vara delaktig i budgetprocessen? 

4. Hur påverkar budgeten Ert arbetsområde? 

5. Hur går Ni tillväga för att bidra med Era åsikter i budgetprocessen? 

6. Anser Ni att fler eller färre bör vara delaktiga i budgetprocessen, Varför? 

Motivation i budgetprocessen 

1. Vilken betydelse tror Ni budgetprocessen har på Er motivation?  

2. Hur motiverar budgeten Ert arbete?  

3. Hur anser Ni att motivationen kan förbättras i budgetarbetet? 

4. Om Ni vill bli mer motiverade i budgetprocessen, hur går Ni tillväga?  

Kommunikation i budgetprocessen 

1. Hur fungerar kommunikationen vid upprättande av budgeten? 

2. Hur fungerar arbetskommunikationen i Er organisation mellan de olika 

nivåerna?  

3. Hur ser kommunikationen ut mellan de olika nivåerna i organisationen vid 

upprättandet av budgeten? 

Arbetsprestationer i budgetprocessen 

1. Vad kan bidra till att Er arbetsprestation i organisationen förbättras? 

2. Hur belönas Ni vid genomförandet av en väl utförd arbetsprestation? 

3. Hur påverkas Er arbetsprestation genom att Ni får vara delaktig kring  

budgetprocessen?  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


