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SAMMANFATTNING 
Den forskningsfråga som uppsatsen tar sin utgångspunkt i är om det går att tydliggöra 

ledarskapsperspektiv i kyrkoherdars sätt att bedriva målarbete. Syftet med uppsatsen är att 

lyfta fram kunskapen i målarbete i relation till ledarskap i Svenska kyrkan. Metoden som 

används är Grounded theory där teori och empiri speglas mot varandra. 

 

Olika teorier om ledarskap presenteras samt att olika analysmodeller för ledarskap lyfts fram. 

En beskrivning av MBO-metoden och dess nutida tolkningar beskrivs med hjälp av Druckner 

och andra som har forskat kring MBO-metoden. Fler teorier om mål och målarbete 

presenteras utifrån olika forskare. 

 

Det empiriska resultatet består av två delar. Den första delen har sin utgångspunkt i 

ledarskapet och den andra i målarbetet. Resultatredovisningen av empirin kring ledarskap sker 

utifrån tre kategorier.  Den första kategorin handlar om ledaregenskaper. Den andra kategorin 

som lyfts fram är processen. Den sista kategorin som lyfts fram är organisationen. 

 

Resultatredovisningen av målarbete sker också utifrån tre kategorier. Den första handlar om 

det praktiska målarbetet och tar upp frågor om delaktighet bland medarbetare i målarbetet och 

hur målarbetet ska förankras. Den andra kategorin är långsiktiga och kortsiktiga mål. Den 

tredje kategorin som redovisas i resultatet kring målarbetet är utvärderingen av mål.  

 

Analysen sker genom att teori och resultat kodas mot varandra och första delen av analysen 

handlar om ledarskap. Efter ledarskapsanalysen analyseras målarbetet. Ledarskapet och 

målarbetets påverkan av varandra sammanförs i den sista delen av analysen.  

 

Diskussionen kring slutsatserna sker kring ett ”var”- och ett ”hur” –perspektiv. ”Hur” –

perspektivet handlar om de handlingar som ledarskapet innebär och utför, ”vad” –perspektivet 

handlar om den symbol och den legitimitet som finns i ledarskapet. Både problem och 

möjligheter finns i analysen av målarbete i relation till ledarskap. Utgångspunkten för 

framtiden bör vara att ett kreativt målarbete inte är en ouppnåelig vision utan ett konkret mål 

för framtiden. 
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SUMMARY 
The research question from which this thesis sets out is whether it is possible to discern a 

leadership perspective in the way vicars undertake goal-oriented work. The aim of the thesis 

is to emphasize the knowledge found in goal-oriented work and set it in relation to leadership 

in the Church of Sweden. The method used is Grounded Theory where theory and empirical 

data are reflected towards each other. 

 

Several theories about leadership are presented, and different models for analysis are 

emphasized. A description of the MBO method and its modern interpretations is rendered 

with the help of Druckner and others who have done research on the MBO method. Other 

theories about goals and goal orientation are also presented, based upon different researchers. 

 

The empirical result contains two parts. The first part takes its starting point in leadership and 

the other in goal-oriented work. The account of the results of empirical data on leadership is 

rendered based on three categories. The first one deals with the qualities of leadership. The 

second category emphasized is the process and the last category is the organisation. 

 

The account of the results of goal-oriented work is also rendered based on three categories. 

The first one deals with practical goal-oriented work and addresses issues of colleagues’ 

participation in the goal-oriented work and how to get their support. The second category 

deals with long-term and short-term goals. The third category accounted for in the results of 

the goal-oriented work is the evaluation of goals. 

 

The analysis is done through theories and results being coded against each other. The first part 

of the analysis regards leadership, and is followed by an analysis of the goal-oriented work. In 

the last part of the analysis, the way in which leadership and goal-oriented work have 

influenced each other is linked together. 

 

The discussion about the conclusions is held from a ”where-perspective” and a ”how-

perspective”. The ”how-perspective” concerns the symbolic value and the legitimacy inherent 

in leadership. In the analysis of goal-oriented work in relation to leadership there are both 

problems and possibilities, but the starting point for the future should be this: creative goal-

oriented work is a concrete goal for the future and not just an unattainable vision. 
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ABSTRACT 
Uppsatsen handlar om ledarskap och målarbete. Detta belyses och analyseras utifrån teori och 

empiri. Teorin har sin utgångspunkt i ledarskap och målarbete i offentliga organisationer. 

Empirin bygger på kvalitativa intervjuer med kyrkoherdar. Analysen sker utifrån ledarskapets 

och målarbetets olika perspektiv. 

 

Nyckelord: Mål, målarbete, ledarskap, offentliga organisationer. 

 

ABSTRACT (IN ENGLISH) 
The aim of the thesis is to investigate leadership and goal-oriented work. This is illustrated 

and analysed using theory and empirical data. The point of departure of the theory is 

leadership and goal-oriented work in public organisations. The empirical data is based on 

qualitative interviews with vicars in the Church of Sweden. The analysis is based on the 

different perspectives of leadership and goal-oriented work, respectively. 

  

Keywords: Goal, goal-oriented work, leadership, public organisations. 
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INLEDANDE DEL –formalia, metod och definitioner 

 

1. INLEDNING 

Jag har under många år i min profession arbetat med ledarskap. I min magisteruppsats vill jag 

därför skriva om ett ledarskapsproblem som har en tydlig koppling till den vardag som 

kyrkoherdar och andra ledare i Svenska kyrkan har, nämligen målskrivning och måluppföljning. 

För mig var det nytt att för drygt fem år sedan utgå från mål och delmål i min verksamhet som 

sedan skulle leda till avstämning för att se om målen uppfylldes och jag har sedan dess intresserat 

mig för målarbete. Från år 2000 ska det för varje församling finnas ett övergripande 

måldokument, den så kallade Församlingsinstruktionen. Innehållet i den ska få genomslag i det 

årliga målarbetet inför budget, i verksamhetsplaner och i verksamhetsberättelser. I min uppsats 

vill jag se hur målarbete och ledarskap fungerar i relation till varandra i den dagliga verksamheten, 

alltså inte primärt analysera dokumentet församlingsinstruktionen.  

 

1.1 Disposition 

Den del som inleder uppsatsen innehåller bakgrund, problemformulering, syfte och metod. Här 

presenteras frågeställningar och syftet med uppsatsen. I nästa del beskrivs den metod som används 

i uppsatsen och utgångspunkten för litteraturstudier och empiri. Ett kortare kapitel med 

begreppsförklaringar avslutar den inledande delen av uppsatsen. Därefter följer en teoridel där 

grundläggande teori kring ledarskap och mål beskrivs i litteratur som valts enligt de kriterier som 

beskrivs i metoddelen. Efter teoridelen följer en empiridel där jag redogör för de gemensamma 

kategorier som framkommit i intervjuerna samt avvikelser från dessa. Denna empiri läggs sedan 

samman med teorin i uppsatsens analys. För att göra den öppna kodning som min metod bygger 

på sker en fördjupning av den teori som presenterats i uppsatsens teoridel. Genom denna 

fördjupning ges en återkoppling för läsaren till den teori som denne läst tidigare i uppsatsen. I och 

med det långa avståndet mellan kapitlen finns det alltid en risk för läsaren att glömma vad som 

framställts tidigt. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring resultatet och slutsatser som kan 

dras av analys och resultat. Denna delen av uppsatsen avslutas med ytterligare frågor för vidare 

forskning. Sista delen av uppsatsen är referenslista över refererad litteratur och artiklar. 

 

1.2 Bakgrund 

I de olika delkurserna på Kyrkledarhögskolan har många olika perspektiv på organisation och 

ledarskap behandlats. Jag har utifrån den bakgrund som jag fått genom innehållet i de olika 

kurserna och utifrån mitt eget intresse valt att i min uppsats fokusera på ledarskap och målarbete. 
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Förutom tidigare delkurser så har jag läst en läskurs om målarbetet som ett förberedande arbete till 

uppsatsen. Kursen examinerades genom ett PM och jag hämtar mycket av litteraturen om 

målarbete till teoridelen om målarbete från det PM:et. 

 

1.3 Problemformulering  

Som en ingång i uppsatsskrivandet bär jag en egen hypotes som kommer från min egen erfarenhet 

av målarbete. Den hypotesen innebär att jag tror att olika ledarskapsperspektiv blir synliga i hur 

ett målarbete leds och genomförs. I uttrycket ledarskapsperspektiv innefattar jag ledarskapet ur ett 

brett perspektiv, jag avser inkludera ledarskap i en vid bemärkelse. Det är innebörden i detta 

uttryck som jag undersöker om det blir synligt i målarbete.  

 

Jag avser att kritiskt granska min egen hypotes samt se om redan verifierade ledarskapsstilar och 

ledarskapsperspektiv som beskrivs i min valda litteratur kan omkullkastas eller stärkas genom att 

analysera kyrkoherdars arbete med mål. Detta sker genom litteraturstudier och mina egna 

kvalitativa empiriska studier.  

 

Frågeställningen i uppsatsen är: Hur kan olika ledarskapsperspektiv belysas i målarbete och 

måluppföljning? Frågan besvaras genom att analysera om olika ledarskapsperspektiv blir synliga i 

arbetet med målarbete och måluppfyllelse inom Svenska kyrkan.  

Som utgångspunkt finns en övergripande frågeställning som är:  

• I vilken mån kan målarbete tydliggöra olika ledarskapsperspektivs karakteristiska drag? 

Denna fråga bryts ner i följande kategorifrågor: 

• Hur ser kyrkoherdar på sitt ledarskap? 

• Hur ser kyrkoherdar på styrning och ledning? 

• I vilken mån arbetar kyrkoherdar med mål och måluppfyllelse? 

 

1.4 Syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är att lyfta fram kunskapen om målformulering i relation till ledarskap i 

Svenska kyrkan. Poängen med detta är att öka medvetenheten om målarbetets påverkan på 

inriktningen av verksamheten. Att målarbetet sedan kopplas till ledarskapets utövande görs för att 

se hur ledarskapets olika perspektiv och utgångspunkter kan påverka de strategiska frågorna i 

Svenska kyrkans organisation.  
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2. METOD  

Här följer en redogörelse för uppsatsens metod. Metoddelen omfattar metodologi, utgångspunkten 

för litteraturstudierna och det empiriska tillvägagångssättet. En analys av metoden sker 

kontinuerligt i samband med de olika framställningarna.  

 

2.1 Metodologi 

I uppsatsen används litteraturstudier och intervjuer. Dessa metoder används med utgångspunkt i 

att varje informant har något viktigt att tillföra. Detta verifieras i min metodologiska utgångspunkt 

som är Glasers och Strauss Grounded theory.  Bernard (2006) beskriver den som att det empiriska 

materialet identifieras utifrån kategorier och begrepp och förs sedan samman med olika teorier i 

ämnet. Faran med att använda Grounded Theory är att den kan användas för flexibelt och 

påverkas av andra teoretiska utgångspunkter. Arbetssättet i uppsatsen med Grounded theory är att 

utgå från den öppenhet som metoden ger samtidigt som ursprungsmetoden betonar att teorin 

bygger på begränsade belägg snarare än stora teorier, vilket blir tydligt i en kvalitativ studie. 

Utgångspunkten i analysen är öppen kodning så som Starrin (1996) beskriver den. I analysen går 

det att utläsa kategorier och begrepp. Växelspelet i den öppna kodningen sker genom abduktion 

där deduktion och induktion växelspelar med varandra.  

 

Studierna i uppsatsen inleds med en teoridel som innehåller övergripande teorier utifrån vald 

litteratur. Teorierna fördjupas sedan i uppsatsens analysdel då teori och empiri kontrasteras genom 

den öppna kodning som Starrin (1996) beskriver. Den öppna kodningen och växelspelet med teori 

och empiri är också ett sätt att följa den process som uppsatsskrivandet är enligt Wideberg (2008).  

Efter analysen följer en diskussion kring de resultat som framkommit och om min hypotes 

stämmer eller inte samt hur jag kommit fram till detta svar. Diskussionen ska föras på ett sådant 

sätt att den har en praktisk nytta för andra ledare och chefer. Diskussionen leder fram till 

uppsatsens slutsatser och här lyfts resultatet till en mer generaliserande nivå, men med tydliga 

kopplingar till uppsatsens syfte och problemformulering.  

 

När det handlar om att kunna generalisera utifrån mitt material i uppsatsen tar jag min 

utgångspunkt i en analytisk generalisering som Kvale (1997) beskriver. Generalisering sker 

utifrån att undersökningen kan ge viss vägledning i vad som skulle kunna hända i en liknande 

situation. Denna generalisering bygger på argumentation.  
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Målet för uppsatsens försök till generalisering har syftet att se vad som pågår i en specifik 

situation. Kvale (1997) benämner denna typ av generalisering som en generalisering utifrån ”det 

som kan finnas” (Kvale 1997, s. 212). 

 

Utgångspunkten för uppsatsens reliabilitet är i linje med det som Barbosa da Silva (1997) tar upp 

kring kvalitativa studiers reliabilitet. Han menar att det inte finns något konstant objekt och att 

reliabiliteten ska ses i sitt sammanhang. Reliabiliteten i min uppsats bygger på Barbosas de Silvas 

teori och är min utgångspunkt för empirin i min uppsats. När det gäller validiteten så ligger den 

enligt Kvale (1997) invävd i the Grounded Theory då metoden bygger på en ständig avstämning 

och kontroll av forskningsresultat i det växelspel som sker i den öppna kodningen. För att 

ytterligare motivera validiteten i uppsatsen följer jag det som Kvale (1997) tar upp om the 

Grounded theory. Det innebär att tolkningar verifieras genom att teori skapas.  

 

2.2 Litteratur 

Litteraturstudier sker för att få en insikt i olika ledarskapsperspektiv samt mål- och 

måluppfyllelsearbetet. En stor mängd litteratur och artiklar har producerats om ledarskap, 

ledarstilar och målarbete de senaste åren. Litteratur och artiklar har producerats både med 

vetenskaplig utgångspunkt och med ”how to do”-karaktär. I mitt sökande efter litteratur har jag 

sökt främst efter litteratur och artiklar med vetenskaplig grund. Ämnesord som jag utgått från i 

min litteratur och artikelsökning är: organisationers mål, målarbete och måluppföljning och 

ledarskap, samt motsvarande ord på engelska: goalsetting, management och leadership. Avsikten 

med mitt sökande i litteratur och artiklar är att hitta teorier om olika ledarskapsperspektiv och mål. 

För att begränsa mitt litteratururval ytterligare så har jag i första hand sökt litteratur som tar upp 

ledarskap och styrning i offentliga organisationer. Orsaken till begränsningen är att offentliga 

organisationer har det gemensam med Svenska kyrkan att de styrs av förtroendevalda.  

 

2.3 Empiriska tillvägagångssätt 

Bernard (2006) beskriver det empiriska tillvägagångssätt som jag använder. Jag använder mig av 

fokusgruppens form för en första intervju. I fokusgruppen gör jag en gruppintervju där jag själv 

kan vara aktiv i diskussionen. Frågorna i fokusintervjun är öppna och av diskussionskaraktär som 

passar i en grupp. Upplägget av frågorna är semistrukturerat. Farhågorna med denna typen av 

intervju där jag själv är aktiv är att jag kan styra svaren för mycket och att jag kan engagera mig så 

mycket att jag tappar bort agendan, det som Kvale (1997) beskriver som att vara närvarande med 

sina egna referenser. Anledningen till att jag väljer att inleda insamlandet av intervjumaterial med 
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en fokusintervju är att i denna typ av intervju diskuteras svaren mellan informanterna. Svaren som 

kommer ur diskussionen ger ett annat vidare perspektiv än svaren i en enskild intervju. De 

enskilda, personliga intervjuerna blir sedan en fortsättning på fokusintervjun. De intervjuerna är 

också semistrukturerade och sker med var och en i den utvalda gruppen. Den intervjugrupp som 

intervjuas enskilt ser annorlunda ut än fokusgruppen. Tre stycken av de enskilt intervjuade 

uteblev, samt att jag själv är med i fokusgruppen, vilket ingår i fokusintervjuns metodologi. 

Anledningen till mitt eget deltagande i fokusintervjun är att jag kan ha något att tillföra genom 

min yrkeserfarenhet. Mitt eget deltagande har skett med stor försiktighet så jag inte har låtit mitt 

egna föras fram i för stor utsträckning. Jag kan ju av självklara skäl inte vara en bland de 

personligt intervjuade, dessutom uteblev tre av dem som var kallade till fokusintervju. 

 

När semistrukturerade intervjuer används innebär det att beslut kring metod, enligt Kvale (1997) 

måste tas under intervjun. Men det innebär också att jag som intervjuare har möjligheten att 

fördjupa intervjun kring de svar som verkar intressanta. En sådan intervjuprocess kan enligt 

Starrin och Renck (1996) liknas vid det arbete som en detektiv gör. Risken, enligt Kvale (1997), 

är densamma som i fokusintervjun att intervjuaren (jag) är närvarande med mina personliga 

preferenser vilket påverkar intervjun. Fördelen med intervjuer är att intervjun kan ge en djupare 

förståelse och det går att tolka andra signaler i svaret, till exempel kroppsspråk.   

 

Samtliga intervjuer spelas in på Minidisk och inga anteckningar förs, utan jag som intervjuare är 

helt fokuserad på intervjuns dialog. Varje intervju har sedan skrivits ner. När jag skriver ner 

intervjuerna beaktar jag de varningstecken som Kvale (1997) skriver om i samband med 

transkription. Han menar att intervjuer är levande samtal som inte kan bli en pappersprodukt. 

Utgångspunkten i analysen ska ske utifrån den talande dokumentation som finns. Intervjuutskrift 

är enbart ett redskap för tolkning.  

 

De utgångspunkter för frågeformuleringar som finns är att frågornas formulering ska svara på den 

problemformulering som finns i inledningen och syftet är att det ska gå att urskilja kategorier i 

svaren. Kategoriseringen sker för att kunna göra en analys av frågor så som Kvale (1997) 

beskriver intervjuanalysen: Jag kategoriserar uttalande och avsnitt i intervjuerna och kontrasterar 

materialet utifrån denna kategorisering.   

 

Som jag tidigare beskrivit så är fokusintervjun utgångspunkten för insamlandet av 

intervjumaterialet och samtliga av de åtta informanterna som jag önskade intervjua var inbjudna 
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till fokusintervju. Tre av dem fick förhinder med kort varsel, en kvinna och två män. Detta ledde 

till att gruppen för fokusintervjun bestod av fyra män och två kvinnor (inklusive jag själv). De 

fingerade namn jag gett deltagarna i fokusintervjun är: Karl, Edvin, Pelle, Josefina, Olle och 

Magda. Dessa fingerade namn används även i presentationen av de enskilda intervjuerna. I de 

enskilda intervjuerna tillkommer de två män och en kvinna som inte kunde närvara vid 

fokusintervjun och deras fingerade namn är Tuva, Oskar och Jakob. Könsfördelningen bland de 

enskilda intervjuerna är två kvinnor och sex män.  

 

Urvalet av informanter som görs till intervjuer är strategiskt underbyggt enligt de kriterier som  

Kvale (1997) tar upp. Jag känner till förutsättningarna för intervjugruppen på förhand och jag vet 

att de är tillgängliga för att ge mig det intervjuunderlag jag behöver. De har också något 

gemensamt med varandra, både tjänstemässigt och geografiskt. Jag har valt att begränsa mitt urval 

för att få en rimlighet i underlaget i relation till tidsaspekten, samt att urvalet av kyrkoherdar är 

samlade i ett kontrakt och detta kontrakt kan tillsammans ses som ett fall. Jag utgår från 

Backmans (2008) definition på fall. Han beskriver fallstudien som en användbar metod i 

undersökningar som ska beskriva stora system som kräver begränsning. Svagheten i 

begränsningen i urvalet är att det enbart går att se hur det ser ur just inom det område som studien 

sker. Ytterligare en svaghet och en risk i detta urval är enligt Kvale (1997) att den personliga 

relation som finns till mig som uppsatsskrivare kan påverka resultatet men det kan å andra sidan 

vara en styrka då villigheten att svara på mina frågor kan öka. Den personliga relation som finns 

kräver en särskild reflektion kring de etiska frågorna i en intervjusituation.  

 

Den makt som intervjuaren har enligt Starrin och Renck (1996) måste jag vara angelägen om att 

hantera på ett sådant sätt att övertaget genom de personliga relationerna neutraliseras. Starrin och 

Renck (1996 ) tar också upp den omvända problematiken där de personliga relationerna kan leda 

till att intervjuaren blir för försiktig för att upprätthålla distansen. Min strävan är att använda de 

relationer som finns för att kunna få så bra vetenskapligt användbara svar som möjligt. 

 

När det finns en tydlig relation till mig som uppsatsskrivare blir de etiska utgångspunkterna 

särskilt viktiga. Jag hanterar detta genom att lägga stor vikt vid den forskningsetik som Kvale 

(1997) beskriver. Forskaren informerar varje person och får dennes samtycke och de kan när som 

helst avbryta intervjun. De uppgifter som samlas in är konfidentiella och får inte nyttjas till 

kommersiellt bruk eller inom ickeforskning. Uppgifterna förvaras så att inte informanterna och 

deras information kan röjas. Den vetenskapligt etiska utgångspunkten som Kvale (1997) också tar 
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upp blir viktig för mig som intervjuare då det finns en personlig relation till informanterna. Jag har 

varit noga med att låta intervjuerna ha sin utgångspunkt i den kunskap jag vill ha fram och så lite 

som möjligt färgas av den kännedom jag har om situationen för informanten. Jag har från början 

varit tydlig med informationen om vad intervjuerna syftar till. Detta har varit angeläget utifrån den 

fortsatta relation som kommer att finnas.   

 

Uppsatsens ämne och frågeställning är inte primärt ett känsligt eller konfliktfyllt ämne och därför 

utgår jag från att de personliga relationerna hanteras på ett forskningsetiskt riktigt sätt. Jag har 

varit mycket noga med att informera om de etiska utgångspunkterna vid både fokusintervju och 

vid varje enskild intervju. 

 

3. BEGREPPSFÖRKLARING 

I uppsatsen används begrepp kring Svenska kyrkans organisation, i ledarskap och målarbete som 

behöver definieras och förklaras för att läsaren lättare ska förstå sammanhang i både teori, empiri 

och resultat. Definitionen och förklaringen av de olika begreppen är långt ifrån heltäckande men 

beskriver utgångspunkten för hur begreppen används i uppsatsen.  

 

3.1 Svenska kyrkans idé och organisation 

I KO 2009 beskrivs Svenska kyrkan och hennes arbete som rikstäckande och uppdelat lokalt i 

territoriella församlingar. Kyrkan är alla kyrkotillhöriga där de förtroendevalda har ett särskilt 

ansvar. Detta ansvar tas på ett demokratiskt sätt då de förtroendevalda utses genom val. Ansvaret 

för varje församling delar förtroendevalda med dem som innehar kyrkans vigningstjänst, det vill 

säga präster, diakoner och biskopar. Uppdraget som Svenska kyrkan har är att fira gudstjänst, 

bedriva diakoni, ha undervisning samt utöva mission. Kyrkorådet är församlingens styrelse och 

benämns som de styrande. Då flera församlingar har samma kyrkoherde kallas enheten för 

pastorat. När flera församlingar bildar ett pastorat samverkar de i en samfällighet som har ansvar 

för ekonomin, resurser och service. Kyrkoherdens ansvarsområde är pastoratet och kyrkoherden 

ska i sitt pastorat fullgöra de uppgifter som nämns ovan som Svenska kyrkans uppdrag. 

Kyrkoherden har ansvar för den övergripande samordningen för all verksamhet och leder 

verksamheten som avser gudstjänst, diakoni, mission och undervisning. Varje kyrkoherde och 

pastorat är del i en organstatorisk enhet som kallas kontakt. Kontraktets arbete leds av en 

kontraktsprost som utsetts av biskopen. Kontraktets pastorat har en geografisk samhörighet. 
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3.2 Politikerstyrd/offentlig organisation 

Abrahamsson och Andersen (2005) definierar offentliga organisationer enligt följande: Det är 

medborgarna som är huvudman för verksamheten som bedrivs. Dessutom är medborgarna 

anställda inom den offentliga organisationen. Medborgarnas anställningar är både inom ledande 

befattningar och i utförande verksamhet. Detta gör att roller måste hållas isär, då medborgaren 

som anställd både är uppdragstagare genom sin anställning och tillhör den intressentgrupp som är 

organisationens huvudman.  Hagström hänvisar till Lundquist (Hagström 1990, s. 20) när han 

beskriver den offentliga organisationen. Det som är den grundläggande normen i den offentliga 

organisationen är att den står under demokratisk kontroll och att politiskt valda beslutar och 

tjänstemän verkställer. 

 

3.3 Chef/ledare:  

De båda begreppen går att definiera på många sätt men jag väljer i uppsatsen att definiera dem 

utifrån legitimitet och legalitet enligt Abrahamsson och Andersen (2005) och Bonniers lexikon 

(1993). Innebörden i ordet chef är den lagliga rätt som finns att leda och fördela arbetet i en 

organisation, samt att fatta beslut. Att vara ledare innebär att chefen har fått en social acceptans att 

leda och fördela arbete i organisationen.   
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TEORIDEL – Allmänna begrepp om ledarskapsteorier och målarbete 

 

4. LEDARSKAP 

Abrahamsson och Andersen (2005) menar att ledarskap kan kategoriseras utifrån två definitioner: 

dels ledarskapet som beteende och handling, dels ledarskapet som symbol. När ledarskapet 

definieras utifrån handling och beteende så ses ledarskapet utifrån vad som blir konsekvensen av 

ledarens handlingar. När ledarskap definieras som symbol handlar det om hur 

ledarskapshandlingar uppfattas. Utifrån detta beskrivs teorier om ledarskapets perspektiv i olika 

organisationer. Teorier kring ledarskap som symbol och handling ger två perspektiv på ledarskaps 

utövande samt hur styrning och ledning fungerar i Svenska kyrkans organisation. 

 

4.1 Ledarskapsteori 

För att kunna se ledarskapets karakteristiska drag hos kyrkoherdar behöver det finnas en teoretisk 

utgångspunkt som har sin grund i både egenskaper och organisation. Abrahamsson och Andersen 

(2005) skriver att ledarskap omfattas av minst två komponenter och det är gruppen och uppgiften. 

En ledare måste enligt Abrahamsson och Andersen (2005) ta sig an en uppgift och leda den med 

hjälp av medarbetarna. För att ge mesta möjliga effektivitet bör det finnas legitimitet som gynnar 

den mellanmänskliga relationen. När Ericsson och Wåhlin (1996) skriver om ledarskap och 

ledarskapsforskning menar de att ledarskap handlar om vad en människa gör i växelspel med en 

annan. På så vis kompletteras ledarskapets strukturperspektiv med mänskliga uttrycksformer. 

Detta leder till det situationsanpassade ledarskapet där ledarens, medarbetarens och situationens 

samspel gör ledarskapet. De betonar också att det pågår en relationsskapande process i en 

organisation där ledaren utvecklas och förändras. Detta blir tydligt i multiprofessionella 

organisationer menar Söderström (2005). Han anser att förutsättningarna för att ett ledarskap 

fungerar i multiprofessionell organisation är att ledaren är närvarande och har en stor kunskap och 

förståelse för de olika professionerna i organisationen. Ledarnas kontextuella kunskap gör att 

arbetet fungerar i multiprofessionella organisationer. Samspel och pedagogik blir enligt 

Söderström (2005) viktigt i ledarskapet för att ta vara på den dynamik som finns i en 

multiprofessionell organisation.  

 

Som kyrkoherde i Svenska kyrkan med många professioner ibland sina medarbetare blir samspelet 

och pedagogiken viktigt och kan ge dynamik. Just samspel och dynamik kan enligt Ericsson och 

Wåhlin (1996) vara ett sätt att förankra olika mål och strategier bland medarbetarna i en 

organisation. Detta kan kopplas till det Stålhammar (1991) skriver i sin artikel om ledarskap. Där 
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utgår han från Machiavellis (Stålhammar 1991, s. 18) påstående om ledarskap i boken Fursten. 

Där skriver Machiavelli att en del har medfödda ledaregenskaper och andra måste lära sig leda. 

Abrahamsson och Andersen (2005) uttrycker detta i en av sina ledarskapsteoretiska 

utgångspunkter som innebär att man kan studera ledarskap som en personlighet. Det innebär att 

ledarens personliga egenskaper står i centrum. Detta ligger nära kyrkoherdens ledningsvillkor då 

dennes grundprofession är prästens och en förutsättning för prästens profession är den personliga 

tron. Följden av att de medfödda ledaregenskaperna står i centrum har enligt Stålhammar (1991) 

blivit att forskningen medvetet sökt efter dessa. Stålhammar (1991) kategoriserar och strukturerar 

dessa efter Adizes (Stålhammar 1991, s. 20-21) och Maccoby (Stålhammar 1991, s. 20-22) som 

menar att situationen kräver sitt specifika ledarskap, med utgångspunkt i varje persons personliga 

egenskaper. Om de personliga egenskaperna blir för tydliga så blir de i stället negativa. De olika 

ledartyperna är: (Stålhammar 1991, s. 21) Producenten, som i sin negativa form blir en 

ensamvarg, administratören blir byråkrat om de personliga egenskaperna kommer för tydligt fram, 

entreprenören utsätter dem han leder för mordbrand om de negativa egenskaperna får övertaget 

och den ledartyp som kallas för integrator blir vindflöjel i den negativa formen. Adizes 

(Stålhammar 1991, s. 20-21) och Maccobys (Stålhammar 1991, s. 20-22) teorier som Stålhammar 

skriver om kan kopplas till de typer av ledarskap som Abrahamsson och Andersen (2005) skriver 

om där ledarskap är handlingar och symbolik.  

 

Hagström (1990) skriver att ledarskapsbegreppet har ett mångtydigt innehåll. Detta beror inte 

minst på, menar Hagström (1990), att det används många olika begrepp för ledarskap. Han 

hänvisar till författaren och forskaren Burns (Hagström 1990, s. 10) som menar att det finns 130 

skilda definitioner på ledarskap. Kopplingen till min utgångspunkt för uppsatsen är att 

komplexiteten i ledarskapet kan bli synlig både i synen på sig själv som ledare och i de 

konsekvenser som ledarskapet får. Hagström begränsar sig till de ledarskapsbegrepp som Bass 

(Hagström 1990, s. 10) anger i sin ledarskapshandbok. Innehållet i begreppen är av skiftande 

karaktär men Bass (Hagström 1990, s. 10)  menar att ledarskap är beteckningen på en process, på 

personliga egenskaper och beteenden, ledarskap kan vara relationer, en roll eller ett 

maktutövande. 

 

4.2 Analysmodeller för ledarskap 

Modellerna för analysen av ledarskapet gör olika perspektiv på ledarskapet överskådligt och 

konsekvensinriktat vilket är en modell för att tydliggöra ledarskapet i olika situationer och under 
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olika förutsättningar. Stålhammar (1991) använder sin egen ledningskub för att analysera ledaren 

utifrån funktioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig 1. Ledningskub för analys av ledningsfunktionen (Stålhammar 1991, s. 36) 
 

Överst i kuben finns den målhävdande nivån, där organisationens mål utvärderas och formuleras. 

Denna nivå har sin grund i ideologin som finns i organisationen. Längst ned finns den förvaltande 

nivån som innehåller det regelsystem som finns samt det som rör det ekonomiskt -administrativa i 

organisationen. Där emellan finns de nivåer som är initierande, stödjande och stabiliserande. I 

dessa handlar det om att genomföra förändringar, att utveckla medarbetarna samt att bygga upp 

den gemensamma kulturen i organisationen. Vänster respektive höger sida i kuben beskrivs med 

situationsrelaterat samt målrelaterat. Vänster sida skulle kunna beskrivas som att ledarskapet 

utformas i det ögonblicket som är och utifrån det som sker just nu. Det har inget att göra med det 

situationsanpassade ledarskapet. Höger sida som beskriver det målrelaterade ledarskapet handlar 

om att strategiskt och långsiktigt utöva ett ledarskap i de olika nivåerna. Ledarskapet sett från 

olika nivåer kan även ses ur de olika perspektiv som Bolman och Deal (2003) använder. 

 

Bolman och Deal (2003) använder olika perspektiv för att beskriva olika ledarstilar. Bolman och 

Deal (2003) menar att det är av oerhörd vikt att kunna se sitt ledarskap från olika perspektiv. De 

olika perspektiven hjälper ledaren att navigera i sitt ledarskap. Som ledare är det en hjälp menar 

Bolman och Deal (2003) att kunna växla perspektiv för att skapa klarhet i invecklade situationer 

och hitta strategier som fungerar. Perspektiven som de utgår ifrån är det strukturella perspektivet, 

Human Resource-perspektivet (fortsättningsvis kallat HR-perspektivet), det politiska perspektivet 

och det symboliska perspektivet. De fyra olika perspektiven kan sammanfattas på följande sätt: I 

det strukturella perspektivet ses ledarskapet som en arkitektur som byggts av sociala strukturer 
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och fungerar maskinellt. Det viktiga i det strukturella perspektivet är att anpassa strukturen så att 

organisationen fungerar och utför den uppgift som är organisationens grund. I HR-perspektivet 

finns helt andra utgångspunkter. Där anpassas ledarskapet efter individernas behov och 

ledarskapet präglas av medbestämmande. Relationen mellan anställda och ledning kan liknas vid 

en familj där ”behov, färdigheter och relationer” (Bolman och Deal 2003, s. 41) är viktiga. Det 

tredje perspektivet som Bolman och Deal (2003) tar upp är det politiska perspektivet. Där 

samspelar hela tiden konkurrensen, konflikterna och makten för att upprätta en balans i den 

dagliga ledningen. För ledarskapet gäller djungelns lag. Det fjärde och sista perspektivet är det 

symboliska perspektivet. Där står ledarskapet för inspirationen och uppgiften för ledaren är att 

skapa ”mening och skönhet” (Bolman och Deal 2003, s. 41). Stor tonvikt läggs på ceremonier, att 

skapa ritualer och arbetsplatsen ses som en teaterscen eller till och med en karneval. 

 

4.3 Ledarskap i offentlig verksamhet 

Utövande av ledarskap borde rimligtvis påverkas av den organisation där det sker och då är den 

offentliga verksamheten en speciell genre när det gäller styrning och ledning. Hagström (1990) tar 

upp det offentliga ledarskapet och belyser skillnaden i ledarskap i offentlig verksamhet och 

företag. Det finns många kriterier för att benämna någon som en framgångsrik ledare, men 

Hagström (1990) menar att det inte går att entydigt fastställa några generella ledar- eller 

chefsegenskaper som kan sägas ge ett framgångsrikt ledarskap. För att hitta något att utgå ifrån 

definierar Hagström (1990) den framgångsrika ledaren och chefen på följande vis: En 

framgångsrik ledare blir den som har en betydande andel entusiastiska medarbetare bland sina 

anställda och som dessutom vill påverka andra att medverka i sina planer och intentioner. En 

framgångsrik chef blir den som uppnår bra resultat inom det område den har fått ansvar för. Detta 

innebär inte per automatik att samma person är en framgångsrik ledare. Dessa båda kriterier går 

att använda inom både offentlig och privat sektor menar Hagström (1990) men vägen till 

framgång skiljer de båda organisationerna åt. Orsaken till detta är organisatoriska skillnader. 

Söderström (2005) analyserar ledarskap i multiprofessionella organisationer och ett exempel på en 

multiprofessionell organisation är den offentliga sektorn.  Söderström (2005) menar vidare att det 

ställs särskilda krav på ledarskapet i multiprofessionella organisationer. En orsak till detta menar 

Söderström (2005) är att professionerna ställer krav på frihet och medbestämmande i sin 

yrkesutövning. Detta kan till och med leda till misstänksamhet mot chefer och ledning. En annan 

orsak till svårigheten för ett bra ledarskap är svårigheten med att mäta och bedöma resultat. 

Resultat går inte så ofta att mäta ekonomiskt vilket gör att det kan bli problem med styrningen.  
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Eriksen (1997) menar att i ett bra ledarskap måste beslut kunna motiveras både till underlydande 

och överordnade.  Detta sker, menar Eriksen (1997), i en offentlig organisation genom den 

offentliga insynen och den dialog som sker mellan tjänstemän och styrande. Dialogen som Eriksen 

(1997) menar sker mellan tjänstemän och styrande kan liknas vid den dialog som i Svenska 

Kyrkan kallas för styrning och ledning. Dialogen handlar, enligt Eriksen (1997) om, både 

förankring som påverkar hur arbetet fungerar men handlar också om att utveckla ledarskapet. Det 

blir en lärprocess i dialogen som förs och ledarskapets legitimitet stärks. Holmberg (2003) 

beskirver detta som ett kollektivt ledarskap där ledarskap uppstår genom ”meningsskapande 

processer” (Holmberg  2003, s.20), det vill säga kampen mellan olika synsätt och aktörer.  

 

Hagström (1991) anser att en offentlig organisations primära uppgift är att upprätthålla och 

garantera vissa samhällsfunktioner vilket skiljer den från den marknadsanpassade organisationen 

som utgår från köp-säljkonceptet.  Inte heller Svenska kyrkans ledarskap arbetar utifrån köp-sälj i 

verksamhet och behöver därför ha andra utgångspunkter i både ledarskap och målarbete. 

Hagström (1997) menar att det har blivit uppenbart att en offentlig organisation inte är en 

marknadsanpassad organisation genom ett uppenbart problem när det gäller till exempel 

målstyrning där chefer i offentlig förvaltning har svårt att tydligt definiera mål.  Anledningen till 

detta är, enligt Hagström (1990), de ramar som finns i offentliga organisationer.  Detta visar sig i 

målstyrning, relationen mellan administrativ och politisk nivå, relationen och kopplingen till 

omgivningen samt den begränsade flexibilitet som finns. 

 

Eriksen (1997) menar också att målstyrningens orsaker är att hushålla bättre med resurserna. Men 

den utgångspunkten kommer från företagsvärlden och behöver inte nödvändigtvis ge samma 

utslag i en politikerstyrd organisation. Holmberg (2003) tar också upp skillnaden mellan privata 

företag och politikerstyrda organisationer. Skillnaden, enligt Holmberg (2003), innebär att det 

övergripande målet i ett privat företag är att maximera vinsten och utifrån detta sätts kriterier för 

både ledarskap och målarbete. Detta tas över i den politikerstyrda organisationen trots att det 

politikerstyrda ledarskapet har en mycket längre historia. 

 

5. MÅLARBETE 

När Samuelsson (2003) skriver om målstyrning menar han att fenomenet att leda en organisation 

kontrollerat är lika gammalt som fenomenet organisationen. Ur detta har organisationers 

inriktning mot ett medvetet målarbete uppkommit. Utvecklingen går vidare och ännu större vikt 

läggs vid kommunikation och förslag från individer för att föra arbetet framåt. Detta leder i sin tur 
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till att arbetet blir målinriktat. Målstyrning har sedan utvecklats både kring att effektivisera 

organisationen och administrationen.  När Locke och Latham (2002) ser tillbaka på målarbete och 

motivation från 1960-talet och framåt kommer de fram till att målarbete ökar kunskapen, 

förmågan att lösa situationer strategiskt samt ökar prestationen. Det är viktigt påpekar Locke och 

Latham (2002) att de mål som sätts också är förankrade i personer som ska utföra dem.  

 

5.1 MBO-metoden 

För att kunna relatera till dagens målarbete och måluppfyllelse behöver grundpelarna i målarbete 

bli tydliga eftersom grunden till dagens målarbete finns i MBO-metoden. Drucker (1954) är den 

som introducerar den så kallade MBO-metoden där MBO står för Management by Objectivities. 

Han tar sin utgångspunkt i berättelsen om de tre stenhuggarna, som får svara på frågan vad arbetar 

med. Den förste svarar att han utför ett arbete för att få en inkomst för att överleva. Den andre 

svarar att han arbetar därför att han är den bäste stenhuggaren i hela landet och den tredje svarar 

med entusiasm att han bygger en katedral. Drucker (1954) menar att den förste och den andre 

arbetaren har sin roll given i organisationen. Att arbeta för att kunna överleva är ett självklart mål 

för arbetet och den tredje är entreprenören som ser mycket vidare än det han har i sina händer. 

Den andre däremot isolerar sig och ser inte värdet i arbetslaget utan ser bara sin egen kompetens. 

För att motverka isoleringen mellan olika nivåer i organisationer och bland anställda utarbetar 

Drucker (1954) MBO-metoden för att få organisationers olika nivåer av chefer och anställda att 

tillsammans arbeta mot samma mål. När MBO-metodens effekter studeras i mitten på 1970-talet 

av Latham och Yukl (1975) kommer det fram att målarbete kan öka effektiviteten och resultatet 

men det är inte helt självklart. MBO-metoden ger de positiva sidoeffekter som Drucker (1954) 

påstår. Exempel på detta är att relationen mellan ledning och medarbetare blir bättre. Även 

Eriksen (1997) förklarar vikten av en stor delaktighet som en väg för att hitta en väl avvägd 

strategi för att få målen att fungera.   

 

MBO bygger på fyra delkomponenter enligt Johansson (1995) och Edvardsson (2008) gör samma 

analys i sin avhandling. Delkomponenterna, enligt både Johansson (1995) och Edvardsson (2008), 

är att mål måste vara Specifika, Meddelande, Accepterande, Realistiska och Tidsbundna. Detta är 

en väldigt rationell metod för att sätta och använda mål samt att den inkluderar delaktighet i 

processen.  

 

Målarbetet har förts framåt sedan Drucker på 1950-talet men hans metod tolkas fortfarande. 

Edvardsson (2008) tolkar metoden som att det finns funktionella mål, en delaktighet i 
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målsättningsprocessen, ett väldefinierat system för resultat, utvärdering och feedback samt 

adekvata kommunikationskanaler mellan ledning och anställda. Johansson (1995) beskriver hur 

varje medarbetare har sina specifika delmål kopplade till organisationens övergripande mål och 

detta leder till att olika nivåer i en organisation kopplas samman och det övergripande målet 

förverkligas. I organisationer som styrs av förtroendevalda menar Eriksen (1997) att olika mål ska 

sättas på olika nivåer i organisationen. I Svenska kyrkan ska det övergripande målet finnas i 

Församlingsinstruktionen och den ska vara beslutad av förtroendevalda som Eriksen (1997) säger 

att övergripande mål ska vara. Han menar att övergripande mål ska anges av förtroendevalda, 

huvudmål av organisationens ledning och verksamhetens mål av varje verksamhet. Att involvera 

anställda i målarbete, menar Eriksen (1997), bör vara en förutsättning i organisationer med starka 

professioner. I sådana organisationer är det viktigt att målen har kommunicerats och avvägts mot 

olika delar i organisationen. I organisationers vardag blir detta  en ledarskapsfråga som handlar 

om kommunikation i ledarskapet. 

 

5.2 Målstyrningsperspektiv 

Mål står inte för sig själva, och inte oberoende av andra perspektiv i en organisation. För att öka 

förståelsen för målarbetet förs flera olika perspektiv in i måldiskussionen. Milsta (1994) skriver 

om målstyrning i sin avhandling och hon tar upp tre olika perspektiv på målstyrningen. Dessa tre 

är ett rationalistiskt perspektiv, ett institutionellt perspektiv och ett lärandeperspektiv. 

 

Målen i en rationell organisation är fastställda av den högsta ledningen och utformas för att mätas 

utifrån ekonomiska eller kvantitativa mått. Synen på målen är instrumentell i enlighet med Taylors 

syn på organisation. Mål styr verksamheten och ifrågasätts inte, målen är kända i organisationen 

och har förankrats rationellt och medarbetarna förutsätts att följa dem. Effektiviteten sätts högt 

och styrningen prioriterar styrning på ett sådant sätt att målen uppfylls. Utvärderingen av målen är 

tydlig genom att det är effekterna som bedöms av den högsta ledningen för att se om målen 

uppfyllts. Har inte målen uppfyllts förklaras det genom att organisationen inte fungerat. 

 

När målen i en organisation ses utifrån ett lärande perspektiv har det sin grund i Human Relations-

rörelsen enligt Milsta (1994). Det är medarbetarnas behov av delaktighet och självförverkligande 

som betonas. Målstyrning ur ett lärandeperspektiv handlar om att individer utvecklas och genom 

en bättre självkännedom utvecklas också en bättre organisation. Organisationen blir en plats där 

det pågår en ständig dialog kring målarbetet och målen blir en hjälp för att utveckla verksamheten. 

Målarbetet blir därför processinriktat.  Alla i organisationen måste få kännedom om målen för att 
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kunna bryta ner dem till delmål på sin egen nivå. Detta präglar också styrningen då den delegeras 

ut på olika nivåer och handlingsfriheten för den enskilde ökar. Utvärderingen sker genom att 

diskussioner förs och ur detta kommer ett lärande. 

 

Ett institutionellt perspektiv på målarbete, menar Milsta (1994), har sin grund i ett 

systemteoretiskt perspektiv där organisationen hela tiden anpassar sig efter omgivningen. I 

systemet finns en skepsis mot att analysera mål eftersom organisationens syfte är att uppfylla 

behov hos en grupp av intressenter. Det gör att målen förändras under resans gång och utvecklas 

och förändras. Målen kan se olika ut hos olika grupper inom en organisation och till och med 

motsäga varandra men fyller ändå sitt syfte då de håller den systemteoretiska organisationen i 

jämvikt, vilket är dess förutsättning. Målen har en stark symbolisk funktion inte minst för att de 

har växt fram under lång tid i en utveckling som inte styrts av chefer eller högsta ledning. 

Styrningen i det institutionella perspektivet är handlingar i stället för konkreta mål. Milsta (1994) 

menar till och med att handlingar och beslut är ett resultat av tillfälligheter än ett val av strategiska 

och medvetna val.  Utvärderingen av målen är svåra, dels för att det är svårt att utvärdera på ett 

rationellt sätt och dessutom finns det tveksamheter kring om det verkligen är mål som styr 

verksamheten och då behöver de inte heller utvärderas. 

 

Målarbete och målavstämning påverkas också av de relationer som finns mellan olika 

verksamheter och mål. Edvardsson (2008) beskriver målstyrningseffekter och sidoeffekter genom 

att använda olika variabler. När det sätts mål som består av olika delar så finns det alltid delmål 

som består av supportrelationer (S-relationer) och konfliktrelationer (C-relationer). S-relationen 

uppstår när två delmål kompletterar varandra som leder fram till ett ytterligare mål, och som i sin 

tur leder vidare. En S-relation gör målarbetet mer effektivt och är ofta en logisk relation. En C-

relation uppstår mellan två delmål som inte samtidigt kan vara aktiverade och om ett mål drivs så 

är det svårt eller omöjligt att nå det andra. En så kallad målkonflikt uppstår och de är, enligt 

Edvardsson (2008), inte ovanliga. C-relationen är komplicerad. Mål som står i konflikt med 

varandra tar tid att få att fungera och blir kostsamma och svåra att genomföra. Konflikter blir ofta 

hinder i arbetet men kan också leda till att andra möjligheter finns för att nå de mål som är 

övergripande. Enligt Samuelsson (2005) har C-relationen varit vanligt i politiska organisationer. 

 

En annan relation som Edvardsson (2008) beskriver är menings/fullföljningsrelationer och kallas 

då M/E-relationer. Detta innebär att ett mål är nödvändigt att uppnå för att det andra målet ska 

kunna aktiveras och M/E-relationen blir en supportrelation. En fjärde benämning relationer mellan 
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mål är processrelationen (O-relation) Detta innebär att ett mål innehar information för att 

genomföra det andra målet. Exempel på detta är relationen mellan huvudmål och undermål. Mål A 

bidrar genom information eller genom hur mål A ska drivas för att nå mål B. 

 

Jonsson (1991) har en typ av mål som inte finns hos Edvardsson (2008). Dessa mål kallar han 

trygghetsmål. Uttrycket som speglar att man är nöjd med det som man har är: ”Så har vi alltid 

gjort” (Jonsson 1991, s. 155) och menar att ett sådant uttryck har sin grund i en måltyp som han 

kallar för trygghetsmål. Ett trygghetsmål innebär att tryggheten sätts främst och med trygghetsmål 

garderas verksamheten från stora misslyckanden och det ger både medarbetare och styrande en 

stor trygghet. Jonsson (1991) menar att trygghetsmål kan vara en risk för församlingen. Både 

medarbetare och styrande är nöjda med det de har och tänker inte framåt. Tullberg (2003) 

beskriver detta som att det lever en föreställning om att den politikerstyrda verksamheten är 

präglad av konservatism och förändringsobenägenhet.  

 

5.3 Kritik och faror i målstyrningsarbete 

När målarbete ska analyseras måste också farorna belysas för att visa om det finns en medvetenhet 

om detta och hur de farorna hanteras i så fall.  Faran med målstyrning blir, enligt Andersson och 

Vedung (2005), att allt ska formuleras som mål. Detta leder till att målformuleringar ofta är vaga 

och brister i prioriteringar och avvägningar. Ett exempel är det som Hedenquist och Håkansson 

(2008) beskriver: Mål består inte av aktiviteter som ska göras därför att aktiviteter leder inte alltid 

till målet. Konsekvensen av detta blir att målkriteriet består i hur man ska nå målet och inte hur 

det går att se att målet är nått.  

 
En annan fara är enligt Rombach (1991) att effekterna av målstyrning i stort är osäkra. 

Målstyrningstekniken är inte gjord för politikerstyrda organisationer utan för företag vilket gör att 

tekniken inte går att direktöverföra och på sätt blir den ogenomtänkt. Rombach (1991) ifrågasätter 

målstyrning i offentliga organisationer eftersom de är både en avspeglande organisation och en 

handlande organisation. Den politikerstyrda ledningen är en avspeglande organisation medan 

utförarna, det som Rombach (1991) kallar ”basenhet”(Rombach 1991, s. 90) är en handlande 

organisation.  Han menar att målstyrning passar i en handlande organisation men inte i en 

avspeglande organisation eftersom den avspeglande organisationen drivs framåt av många 

varierande problem som löses utifrån olika ideologier genom politiska konfliktdiskussioner. I den 

handlande organisationen fyller däremot målstyrningen en funktion genom att det blir ett sätt att få 

i gång en process i organisationen där mål och inriktning får diskuteras. Söderström (2005) 
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ifrågasätter målstyrningens funktion i multiprofessionella organisationer. Han menar att det är 

svårt att mäta och värdera resultat i multiprofessionella organisationer. Hagström (1990) tar upp 

ett annat bekymmer med målen i offentliga organisationer. Det är att målen inte är tillräckligt 

operativa för att kunna ligga till grund för en korrekt resultatuppföljning. I den rationalistiska 

styrmodellen som Sundström (2003) beskriver menar han att orsaken till att målstyrning inte 

fungerar har sin grund i att roller mellan tjänstemän och politiker är oklara. Den rationalistiska 

styrmodellen bygger på att politikers och tjänstemäns uppgifter hålls isär. Politiker ägnar sig åt att 

formulera mål och ge riktlinjer åt förvaltningar där tjänstemän ska utföra dem. Politikerna är 

också de som sedan utvärderar resultatet som har blivit. I detta samspel ska tjänstemän under eget 

ansvar sköta organisationen. Exempel på detta handlar om hur resurser hanteras, hur medarbetare 

rekryteras, lönesättning och många fler organisatoriska frågor. Det Sundström (2003) påpekar som 

viktigt i en rationalistisk styrmodell är just att politikerna definierar mål och sen ger resurser till 

dessa. Målen som formuleras ska vara av den karaktären att de går att bryta ner i specifika delmål. 

När resultat ska redovisas och utvärderas är det viktigt att det förs tillbaka till politikerna. Detta 

leder till att det blir ett växelspel mellan den målsättande gruppen, resultatutvärderingen och 

tillhandahållandet av resurser. Detta växelspel har sin grund i organisationens styrning och 

ledning. 

 

När den rationalistiska styrmodellen togs i bruk och jämfördes det med budgetmodellen så blev 

det svårigheter i utvärderingen enligt Sundström (2003). Det berodde på att målen var motstridiga 

och att resultaten inte utvärderades ordentligt. Detta skedde på ett helt annat sätt när det gällde den 

traditionella budgetstyrningen. Lindmark menar (Sundström 2003 s. 249) att det i den modellen 

där budgeten var det styrmedel som användes så var det noggrannare med resultatet eftersom det 

bestämde hur mycket resurser som skulle tillhandahållas. När det handlar om mål- och 

resultatstyrning finns inte de informationskanaler och redovisningssystem mellan ledning och 

personal som behövs för att kunna utvärdera på ett bra sätt. För att kunna använda dessa 

informationskanaler blir ledarskapets påverkan intressant och relevant. 
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RESULTAT – sammanställning av gemensamma kategorier i intervjuerna 

 

6. EMPIRI KRING LEDARSKAP 

De gemensamma kategorierna i empirin kring ledarskap går att sammanställa i tre delar: Hur de 

intervjuade ser på ledarskap, ledarskapets process och hur organisationen påverkar ledarskapet. 

Övergripande referenser och citat blandas för att öka läsbarheten och för att ge ett bättre 

sammanhang kring de kategorier som kunnat utläsas. Först redovisas det som framkommit i 

fokusintervjun, där en grupp på sex stycken kyrkoherdar intervjuats med mig själv som aktiv i 

intervjun. Min aktiva medverkan innebar att jag både ledde samtalet och deltog i diskussionen 

kring svaren på de frågor jag ställt. Jag väljer att redovisa resultatet utifrån de kategorier jag har 

kunnat utläsa. Detta gör att alla inte kommer till tals i de olika frågorna eftersom diskussionen 

hela tiden leder ämnet framåt och svaren kompletterar på så vis varandra. De sex kyrkoherdarna 

som deltagit i fokusintervjun intervjuas sedan enskilt. Enskilda intervjuer sker också med de tre 

som inte varit närvarande vid fokusintervjun. För att tydliggöra vissa kategorier kan svaren 

redovisas kvantitativt för att få fram det kvalitativa syftet. Detta gäller både fokusintervjun och de 

enskilda intervjuerna. Värt att observera är att genusperspektivet enbart förekommer i de enskilda 

intervjuerna.  

 

6.1 RESULTAT – Fokusintervju 

Fokusintervjun inleds med frågor kring ledarskap och styrning och ledning. Diskussionen och 

samtalet kring frågan sker oftast på så sätt att någon för talan och de andra mumlar jakande eller 

nekande och på så vis hålls ursprungsfrågan levande och vinklas på olika sätt. Det är noga med att 

alla får komma till tals och samtliga närvarande har också något att säga utifrån de frågor som 

ställs och utifrån de vinklingar av frågorna som kommer upp under intervjun. Jag själv som både 

deltagare och intervjuare försöker hålla den öppenheten i dialogen så att jag inte bara styr utan 

också aktivt deltar i samtalet kring svaren. Materialet som redovisas från fokusintervjun rörande 

ledarskap är mindre än resultatet från de enskilda intervjuerna. Detta har sin grund i den enkla 

anledningen att intervjumaterialet är mindre i omfång. Sex personer som intervjuas i grupp under 

ca 45 min ger mindre underlag än åtta personer som var och en har mellan 40 minuter och 1 

timme på sig att svara på intervjufrågor.  
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6.1.1 Ledaregenskaper och processer: 

Tydlighet är det som samtliga kan enas om som en god ledaregenskap i fokusintervjun. Som en 

motsägelse till tydligheten framkommer det i fokusintervjun att när ett nytt projekt startar så ska 

det finnas en bakväg genom att projektet ska utvärderas och fungerar det inte ska det läggas ner.  

 

Att arbeta i ledningsgrupp innebär att ha ett delat ledarskap. Samtliga kyrkoherdar i fokusintervjun 

har en ledningsgrupp runt sig. Den ser olika ut, tre av de sju som är med i intervjun har bara 

anställda med och de andra fyra har blandat med förtroendevalda och anställda. Två av dem som 

deltar i intervjun berättar att deras ledningsgrupp är informell. 

 

Om tydligheten var en viktig ledaregenskap för fokusgruppen så finns också processen med som 

viktig del i ledarskapet. Edvin kallar processen för ”själva grunden” och Josefina kallar sig själv 

”processinriktad” och berättar hur hon har ”en ganska lös fråga” som hon tar upp i arbetslaget för 

att den ska kunna utvecklas och landa i ett resultat. 

 

6.1.2 Organisation: 

När det gäller organisation så tar Karl upp två problem i fokusintervjun. Det handlar om problem 

dels på hemmaplan men också på riksnivå. Han uttrycker i fokusintervjun en frustration över att 

ordningar bestäms centralt för hela Svenska kyrkan och det är inte självklart för varje liten enhet 

att ha möjlighet att leva upp till det. Problemet på hemmaplan handlar om hur rollerna blandas när 

det gäller styrning och ledning. Som kyrkoherde är det lätt att börja ”bolla med” de 

förtroendevalda i frågor som inte är deras och då blir följden att de styrande går in och ”petar i 

arbetsledning”. 

 

6.2. RESULTAT från enskilda intervjuer 

Varje enskild intervju tar sin utgångspunkt i frågor kring ledarskap och styrning och ledning. 

Svaren varierar i längd och ämnesinnehåll men fokus ligger hela tiden kring det egna ledarskapet.  

 

6.2.1 Synen på ledarskap 

När det gäller synen på sitt ledarskap hos de intervjuade kyrkoherdarna så varierar uppfattningen 

om detta tämligen mycket. Tydlighet är en efterfrågad ledaregenskap som Karl beskriver då han 

säger att det uttrycks en förväntan som hans medarbetare har på honom genom ”att säga ännu mer 

nej”, ”en del verkar längta efter någon som säger nej”. Pelle benämner tydligheten som en 

fyrkantig låda som inte alltid är bekväm för honom som kyrkoherde.  
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För att kontrastera tydligheten så menar fem av åtta intervjuade kyrkoherdar att ledarskap innebär 

att lyssna in, att tolka signaler och att ha en dialog med de anställda. Detta kan också vara ett 

bekymmer uttrycker Oskar eftersom han får så många signaler och i detta kan han inte hitta sin 

egen väg, dit han vill. Han säger att ”det kan vara bekymmersamt att ibland med att kunna lyssna 

in för det betyder att man får väldigt många olika signaler”. Oskar tar också upp det positiva med 

att lyssna in sina medarbetare och det är att ledaren, i detta fall han själv, kan göra en analys av 

allt det han får veta och höra av medarbetare och sen välja väg för arbetet. Tuva menar att det går 

att kombinera tydlighet och den inlyssnande förmågan då hon ser på sig som både ”ganska tydlig” 

och att hon ”lyssnar väldigt mycket på vad personalen säger”.   

 

Jakob menar att hans grundläggande ledarskapsförmåga är att ha en ”positiv grundhållning” i sitt 

ledarskap. Han och Josefina är tydliga med att uppmuntran är viktigt för medarbetarna och att det 

ska ledaren stå för.  

 

Tuva tar upp genusperspektivet på ledarskap och menar att det finns förväntningar på att kvinnor 

och män som ledare beter sig olika. Det är förvånande för vissa, menar hon, om en kvinnlig ledare 

pekar med hela handen och är väldigt tydlig i det hon vill. Skillnaden märks också i sättet att 

lyssna på förslag som läggs fram. Tuva ger exempel på där hon som kvinna ”sa något och det inte 

alls lyssnades på”. Men när en man sade samma sak blev förslaget en självklarhet. Josefina menar 

att ett relationsinriktat ledarskap är lättare för kvinnor eftersom män är mer strukturinriktade.  

 

Två av kyrkoherdarna, Oskar och Josefina, tar spontant upp svagheter i ledarskapet och menar att 

det är viktigt att bli varse svagheterna och jobba med dem. Josefina uttrycker det som att ”jag har  

så många luckor i mitt ledarskap”. 

 

6.2.2 Processer i ledarskapet 

När det handlar om det processinriktade ledarskapet så tycker samtliga av de intervjuade att 

processen är viktig. Pelle uttrycker att den ”är jätteviktig” och Josefina benämner till och med 

processen som ”rolig… för det finns alltid något att jobba med” och Jakob kallar den 

”jättespännande”. Edvin beskriver processen som ett resonemang både inom honom själv och 

bland förtroendevalda och medarbetare. Han beskriver det som att ”prata ihop så att folk är med 

på noterna”. I Tuvas ledarskap finns ett tydligt drag av diskussion och samtal som för ett arbete 

framåt och hon lyssnar gärna in vad församlingsborna tycker och vill. Karl som är kyrkoherde i ett 
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större pastorat kan inte lika lätt se processen i sitt ledarskap utan menar att det processinriktade 

ledarskapet sker hos dem han delegerat ett ledaransvar till. Det är tydligt hos de kyrkoherdar som 

säger att de jobbar med processen i sitt ledarskap att det som tvingar dem att komma till beslut är 

en yttre påverkan. Exempel på detta är när Josefina berättar att det är pastoratets AU som får sätta 

ner foten, det gör hon inte själv eller Oskar som säger att det kan vara ett beslut som måste tas 

som får honom att komma till avslut i processen. Pelle ser processen som viktig, inte minst 

kopplad till att han tvingas leda ett nedskärningsarbete och då är det viktigt att när det arbetet ska 

avslutas så menar han att det måste ha föregåtts av en process. ”Så det är ju en långsiktig process, 

så ser jag det som” säger han.  

 

6.2.3 Organisationen 

Ledarskapet sker i organisationens kontext och att ledarskap och organisation påverkar varandra 

framkommer i alla intervjuerna. När kyrkoherdarna beskriver styrning och ledning och sin roll i 

detta så talar Jakob om att det viktigaste är en god relation mellan dem som styr och dem som 

leder, kombinerat med en god kompetens hos de styrande. Olle och Edvin menar att de styrande 

behöver vara aktiva i organisationen för att förstå verksamheten. Olle understryker vikten av detta 

när han berättar att ”vi har både ordföranden och andra ledamöter som frivilliga”. ”När de är med i 

olika sammanhang får vi en helt annan dialog”. Karl menar att det är viktigt med en medvetenhet 

bland dem som styr i församlingen. Pelle ser tydliga problem med att rollerna blandas. Han 

uttrycker det som att ”det är lätt att tänka att kyrkoherden är en dålig arbetsledare, han behöver lite 

hjälp, så vi går in och talar om hur han ska göra”. De styrande går in och försöker leda och det blir 

ett förtroendeproblem bland personalen och han uttrycker det som att personalen inte vet vem de 

ska lita på och konsekvensen av detta blir att det också blir problematiskt för Pelle att utöva sitt 

ledarskap. Tuva tar upp problem med den stora organisation som Svenska kyrkan är och hur 

beslut på riksnivå påverkar verksamhet och resurser. Hon beskriver hur Kyrkordningens krav på 

viss verksamhet både tar enorma resurser och dessutom inte tilltalar församlingsborna. 

 

7. EMPIRI KRING MÅLARBETE 

I empirin kring målarbetet finns många gemensamma kategorier i svaren på mina intervjufrågor. 

Jag presenterar kategorierna med utgångspunkt i det praktiska arbetet, olika typer av mål och till 

sist utvärderingen. På samma sätt presenteras kategorierna i fokusintervjun där sex kyrkoherdar 

intervjuas i grupp med mig själv som aktiv i intervjun. De sex kyrkoherdarna som deltar intervjuas 

sedan enskilt.  
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I redovisningen av empirin kring målarbetet kan svaren redovisas kvantitativt i kategorierna för att 

få fram det kvalitativa syftet. Detta gäller både fokusintervjun och de enskilda intervjuerna.  

 

7.1 RESULTAT – Fokusintervju 

Frågorna i fokusintervjun övergår från ledarskap till målarbete. Diskussionen och samtalet kring 

frågan sker på samma sätt som kring frågorna om ledarskap. Någon för talan och de andra mumlar 

jakande eller nekande och på så vis hålls ursprungsfrågan levande och vinklas på olika sätt. Alla 

får komma till tals och samtliga är aktiva. Även här leder frågan över i någon ny vinkling som 

någon annan följer upp. Jag själv som både deltagare och intervjuare försöker hålla den 

öppenheten i dialogen att jag inte bara styr utan också aktivt deltar i samtalet kring svaren. 

 

Materialet som redovisas från fokusintervjun kring målarbetet och utvärderingen av satta mål är 

mindre än det material som kommer från de enskilda intervjuerna. Förklaringen till detta är att 

intervjumaterialet är mindre i omfång. Sex personer som intervjuas i grupp under ca 45 min ger 

mindre underlag än åtta personer som var och en har mellan 40 minuter och 1 timme på sig att 

svara på intervjufrågor.  

 

7.1.1 Praktiskt målarbete. 

I fokusintervjun kommer det fram att övergripande målformuleringar diskuteras parallellt mellan 

styrande och personal. Att detta sker motiveras med att personalen har en kunskap som inte de 

styrande har och därför är det viktigt att personalen är delaktig i målarbetet. Det som också tas upp 

i fokusintervjun som en motivering till att personalen har så stor del i målarbetet är att de styrande 

inte har tillräcklig information och då är det viktigt att de styrande får information av dem som 

kan verksamheten. Samtidigt blir det tydligt i fokusintervjun när Pelle tar upp att det inte är 

självklart i alla företag och organisationer att personal är med och utformar mål, utan att de ofta 

kommer uppifrån. För att det skulle fungera i Svenska kyrkan menar fokusgruppen att det krävs 

större enheter. Magda menar att målarbete har två olika utgångspunkter. ”Personalen sitter ofta 

inne med en stor kunskap om hantverket medan de förtroendevalda har mer kontakt med 

församlingen … och hör vad som sägs på byn”. Pelle beskriver också att det som var och en av 

personalen gör på jobbet ”måste underordnas målet, det övergripande målet”. Han menar vidare 

och får medhåll av gruppen, när han säger att personal ska inte göra det de har ”lust med” utan det 

som hör ihop med det övergripande målet. 
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7.1.2 Övergripande och långsiktiga mål. 

I fokusintervjun berörs detta då det talas om en dold agenda hos kyrkoherden och att man måste 

vänja sig vid visionen först i sina egna tankar. Risken med detta kan bli en misstänksamhet, där 

Karl ironiskt uttrycker det som att ”kyrkoherden har nog en dold agenda bakom det han säger”. 

Gruppen håller skrattande med om uttalandet. I förankringsarbetet menar Karl med medhåll från 

gruppen att man som kyrkoherde får vara försiktig med att berätta allting om sin vision för snabbt, 

och att det kan vara en poäng med den försiktigheten. Det är enighet i fokusgruppen om att 

förankringen av mål ska ske bland personal eller styrande och inte bland brukarna. Karl tar också 

upp att det inte är enkelt att hitta visionerna och detta kommer fram i fokusintervjun. Karl berättar 

att han kan se i sitt pastorat att visionen består i att de som skriver målen vill ha det som idag och 

att alla är så tacksamma för det.  

 

7.1.3 Att mäta och utvärdera mål. 

Att formulera och hitta mätbara mål är ett problem. Pelle beskriver mätbarheten som svår därför 

att han vet inte på vilken nivå han ska sätta nivån för att kunna utvärdera på ett rimligt sätt. Ska vi 

”bara höja till 75” när vi nått målet för det verkade vara ett vinnande koncept undrar han. Och 

skulle vi bara hålla på att formulera nya mål när de gamla var uppfyllda skulle vi inte få hålla på 

med annat än att skriva mål.  Edvin menar att det är viktigt med mätbarheten i målen, ”annars 

famlar vi i blindo”, menar han. I fokusintervjun kopplas problemet med att hitta bra mätbara mål 

ihop med utvärderingsproblematiken. Eftersom det är svårt att formulera de mätbara målen blir 

det också svårt att utvärdera dem. Det poängteras dock att det är förtroendevalda som styr över 

resurserna och på så vis är det viktigt att de vet var de vill lägga resurserna.   

 

7.2 RESULTAT från enskilda intervjuer 

I de enskilda intervjuerna övergår frågorna till att handla om målarbete och dess uppföljning. 

Precis som i frågorna kring ledarskap varierar svaren i längd och fokus men håller sig i huvudsak 

kring kategorierna som redovisas i resultatet.  

 

7.2.1 Praktiskt målarbete 

När det gäller målarbetet så blir detta tydligt i var mål sätts och hur de förankras. Det framkommer 

i alla intervjuer utom en att personalen är med och påverkar målen i hög grad, i vissa pastorat är 

det helt personalen som sätter målen och i andra utformas målen tillsammans mellan anställda och 

de styrande. Edvin använder ordet ”grundsamstämmighet” bland personal och styrande när det 

gäller målens innehåll. Tuva beskriver hur övergripande målformuleringar ska se ut diskuteras 
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parallellt bland styrande och personal. Frågan ”Vad är det vi vill?” togs upp på ”kyrkoråd och i 

dag har vi pratat om det på personalmötet”.  

 

Ett organisatoriskt problem som flera kyrkoherdar tar upp är att verksamhetsmål och budgetramar 

inte beslutas i samma organ inom Svenska kyrkan. Följden av detta blir att verksamhetens mål kan 

vara orimliga i relation till den ekonomi som finns. Karl ser ytterligare en orsak till att målarbetet i 

Svenska kyrkan är komplicerat. Han menar att det finns en stor ”okunskap” om målarbete både 

bland de styrande och hos personal i Svenska kyrkan. Han är noga med att poängtera att det är 

”inte ovilja” att lära sig om målarbete. 

 

De tecknen på att mål är förankrade och kända tar de intervjuade upp på olika sätt i sina svar. 

Edvin säger att när församlingsinstruktionen är skriven så är det den som gäller och då ska allt 

som ”vi gör vara i linje och samklang med det”. Josefina beskriver ett annat tecken på att målen är 

förankrade och det är när personal börjar prata om målen och ställa frågor kring dem. Karl ger ett 

annat perspektiv kring arbete med mål. Han menar att det fungerar när de som ska sätta målen, 

dvs. förtroendevalda, förstår att de är de som ska styra genom mål. Han uttrycker det ”att på det 

viset hade man en framförhållning och man tänkte nu satsar vi på det här”.  Pelle lyfter fram 

delaktigheten och menar att kunskap ger delaktighet och på så vis blir målformuleringen 

förankrad. Pelle förankrar målen både på lång och kort sikt bland förtroendevalda och personal 

eftersom det är viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv, då resurserna krymper. Oskar ser bristen i 

målförankringen och menar att de styrande litar på honom som kyrkoherde, ”de förväntar sig att 

jag som kyrkoherde ska tala om åt vilket håll man ska styra”.  Detta gör de av tradition menar 

Oskar, och följden blir att då anser de styrande att det som personalen gör är bra. Jacob ser 

utvärdering av verksamhetsplanen som det som förankrar målarbetet. ”Man har skrivit 

verksamhetsrapport och stämt av med de mål som var 2008”. Förankringen blir för honom mycket 

formell och tydlig. Olle berättar om olika faser med gruppsamlingar där målen förankrades. Olle 

fortsätter med att berätta om steg två där målen omformulerades till att bli mer konkreta och 

därför också lättare att förstå. Tuva tar upp svårigheten med att förankra mål, vissa mål är lättare 

än andra att förankra, beroende på de styrandes kompetens. Detta blir ett problem för henne då 

förankringen kring vissa av pastoratets mål inte är förankrade hos de styrande. 

 

7.2.2 Övergripande och kortsiktiga mål 

Samtliga kyrkoherdar berättar att de har församlingsinstruktioner skrivna. Det finns en variation i 

hur förankrad den är i verksamheten och hur den följs upp. Det finns också variationer i vad som 
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står i församlingsinstruktionen. Verksamhetsplanerna i pastoraten kan se olika ut om de 

överhuvudtaget finns. Oskar säger att de försöker börja att jobba med verksamhetsplaner men hur 

det ska ske är inte helt klart. Han ser också problemet med vem som ska skriva dem. Ska det 

uppdraget ligga på personalen eller de styrande? Han säger: ” …verksamhetsplanerna borde ju 

egentligen Kyrkorådet driva men det är ju som jag ser det. Det är ju de som ska tala om vilken 

verksamhet man ska ha, vilket mål vi ska ha för verksamheten … men man tycker det är jättesvårt 

och det faller tillbaka på arbetslaget”. Josefina beskriver hur det finns en kommunikation mellan 

styrande och personal. De har gemensamma tillfällen då övergripande mål diskuteras och formas. 

Men hon fortsätter med att berätta hur det många gånger är så att personalen är den som skriver 

målen och ”det är nog mera så att det blir en information, vi har tagit medarbetarna till kyrkorådet 

och de får berätta vad de gör och sen får kyrkorådet ta ställning till det och ofta tycker de att det är 

jättebra”.  Olle beskriver att mål kan kommuniceras på ytterligare sätt, det sker i PU-samtal och i 

träffar i professionerna. Han har fångat upp de övergripande målen i planer som finns för 

verksamheter i pastoratet. Karl menar att de övergripande målen inte är förankrade bland personal 

så när de utför och planerar sin verksamhet så är det en brist att de inte har de övergripande målen 

som en grund och orsaken är att det inte kommunicerats ut.  Tuva har ett tydligt brukarperspektiv 

när hon beskriver utgångspunkten för målarbetet. Hon säger ”att det är vi i kyrkan som har fel mål 

utifrån de människor, dagens människor, vi lever fortfarande som om vi levde på 1800-talet”. 

Tuva diskuterar dessa mål bland personal och styrande i organisationen och då handlar det om att 

tala om både övergripande mål och delmål med båda grupperna. För de andra kyrkoherdarna ser 

det olika ut. Tre har träffar när de styrande och anställda möts och de diskuterar mål och 

måluppfyllelse. Det kan se olika ut, både längre träffar vid enstaka tillfällen under året och för en 

av dem sker dessa träffar regelbundet under året. Jacob har en form i sitt pastorat där regelbundna 

träffar sker under året men är i planeringsstadiet för att hitta en bra form för dialogen kring mål. 

Karl menar att utifrån det faktum att det är många medarbetare med olika måldokument för sin 

verksamhet så blir det komplicerat att ordna bra mötesplatser mellan medarbetarna och styrande 

under dessa omständigheter. ”Jag har 60 projekt och jag kan inte redogöra för alla och det är en 

svaghet i det här med återkoppling.” För Oskar räcker det med att de styrande läser 

verksamhetsberättelser och utvärderar därigenom målarbetet.  

 

Pelles utgångspunkt är av en annan typ då det övergripande målet som Pelles organisation ska 

jobba utifrån bara finns i hans huvud eftersom ingen annan har formulerat det.  

Josefina säger ”jag kan bli lite rädd för visioner och de mål där borta som inte går att mäta, då 

hamnar vi bara i så fina ord som i församlingsinstruktionen och då händer ju ingenting”. Josefina 
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gillar därför mer de konkreta målen som går att koppla till det dagliga arbetet. Josefina beskriver 

ett processinriktat målarbete med de övergripande målen och upplever detta som tungt och 

jobbigt. Men hon är noga med att påpeka att vision och kortsiktiga mål hör ihop. Edvin har 

regelbundna träffar mellan styrande och personal för att hålla visionen levande och hitta 

samförståndslösningar kring mål som hör samman med visionen. Han ser tydligt kopplingen 

mellan visionen och de kortsiktiga målen och beklagar att en del av de kortsiktiga målen inte 

uppnåtts. Det är ändå viktigt, tycker han, att visionen som är satt ”måste vara levande material”. 

 

När det gäller att se framåt och vara visionär uttrycks det i samtliga intervjuer utom tre att det 

finns tendenser till att hålla kvar vid det som alltid har varit. Karl kallar församlingsinstruktionen 

för en ”hembygdskalender” och menar att framöver vill han jobba med församlingsinstruktionen 

så att det verkligen blir ett måldokument. Tuva menar att verksamheten som vi bedriver är som 

den var på 1800-talet och vi kan inte vara kvar i det utan måste se framåt. Oskar menar utifrån sin 

erfarenhet i sitt pastorat att det kan vara en generationsfråga. De som är äldre accepterar mycket 

att det är som det är medan de yngre uttrycker en kreativitet och ett ifrågasättande. Edvin uttrycker 

för sin egen del en försiktighet med att vara delaktig i en för stor förändring. Han vill inte vara den 

som är med och ”monterar ner” den tradition kring gudstjänst och bön som finns i de gamla 

kyrkorna. Pelle har fått höra när han har arbetat med verksamhetsplaner baserade på mål att 

medarbetare har ”gjort i 25 år” och frågan ställs till Pelle: ”har allt det jag gjort varit värdelöst 

hittills?” 

 

7.2.3 Utvärdering av mål 

Enligt Josefina sker utvärdering av de kortsiktiga målen även om kriterierna inte är bestämda från 

början. Olle och Jakob utvärderar mål genom samtal och försöker se orsaker till att det blivit som 

det blivit. Jakob säger att ”man kan ha ett samtal … för att hitta orsakerna varför det blev så.” Olle 

är noga med att påpeka att man ska ta nya tag efter utvärderingen. Han säger ”tycker vi 

fortfarande att de här målen är bra så får man då se hur vi tar nya tag”. Det finns också enligt 

Edvin mål som är svåra att utvärdera och mäta. Edvin menar också att det finns mål som är 

beroende av varandra. Ett sådant exempel som han ger är att om man vill ha människor till 

gudstjänst, blir en följd av detta att de styrande behöver engagera sig för att öka delaktigheten, en 

parameter som kan hjälpa till att nå målet om ökat gudstjänstdeltagande.  

 

Karl menar att mätbarheten inte bara är svår i Svenska kyrkan utan att det också finns en rädsla för 

den. Det går inte att visa allt med statistik och kvantitativa mätmetoder. Han berättar om en 
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gudstjänst han besökt med många deltagare men konstaterar snabbt att de flesta av dem var 

särskilt inbjudna. Utifrån detta menar Karl att den statistik som finns inte visar verkligheten. Karl 

menar vidare att vore det klokt utformade mål så skulle de vara anpassade för Svenska kyrkans 

verksamhet och då skulle utvärderingen inte skapa den frustration som den många gånger gör. 

Han vill ”kvalitetssäkra och är det god kvalité kommer ju statistiken att visa det på sikt, vill jag tro 

i alla fall”. Edvin ser positivt på framtidens utvärderingar då han menar att 

församlingsinstruktionens mål har blivit mer och mer formulerade så att de går att utvärdera. Han 

menar att det är en lärprocess för de styrande som skriver församlingsinstruktionen. Pelle har 

tydligt skrivit ner de parametrar som definierar målen och hur de utvärderas. Detta gör han därför 

att han har det kravet från Svenska kyrkans huvudkontor, men menar samtidigt att det inte går att 

mäta om målen är uppfyllda och det går inte heller att sätta mål bara utifrån mätbara kvalitéer. 

Tuva menar att målen måste vara anpassade efter våra brukare. Det är svårt att mäta vissa mål i 

organisationen, menar Tuva, medan mål i hennes pastorats församlingsinstruktion bygger på de 

mål som tydligt är mätbara. Ett sätt att mäta måluppfyllelse och stämma av om verksamheterna är 

som anges i verksamhetsplanen använder de styrande genom att ”se via annonsering och 

församlingsblad vad som händer” och detta menar Oskar är att få ”nån slags feed back eller 

återkoppling”.  

 

Tuva berättar att de styrande inte utvärderar mål eller verksamheter för när budgeten ska läggas så 

utgår förtroendevalda från föregående år utan att fråga vad som hänt. Kriteriet är att göra ”som de 

alltid har gjort”. Karl berättar att det är svårt att återkoppla till alla projekt som det finns 

verksamhetsplaner för och därför återkopplar han bara summariskt, däremot läser de 

förtroendevalda de utvärderingar som skrivs men sällan blir det någon utvärderingsdiskussion. 

Josefina berättar att de förtroendevalda ofta är positiva till det som händer, ”ofta tycker de, det är 

jättebra”. Jakob har uppföljning kontinuerligt under året då medarbetare får komma till de 

styrande och berätta om verksamheten. Olle berättar att återkoppling och utvärdering sker genom 

verksamhetsberättelsen som de förtroendevalda läser och det sker också en större gemensam 

utvärdering två gånger per år då de styrande och medarbetarna träffas. Utgångspunkten för 

samlingarna är att se tillbaka över året som gått genom en översikt och att sen ”skriva ner några 

punkter… att de punkterna ska hjälpa oss att även i det sammanhanget fundera lite framåt”. Pelle 

menar att det är svårt att få gehör för målarbete överlag bland förtroendevalda men de är delaktiga 

i planer och processer och tvingas av ekonomiska orsaker att göra prioriteringar. Edvin 

återkopplar till de förtroendevalda men menar att det är inte alltid enkelt att återkoppla på ett 

konkret sätt.  
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ANALYS –Teori och Empiri sammanförs 

 

8. ANALYS AV RESULTAT 

När empirin sammanvävs med de grundläggande teorier som presenteras i teoridelen så både 

bekräftas och motsägs teorierna av empirin.  

 

8.1 Ledarskap 

Tydligheten som efterlyses och som framställs som en önskad ledaregenskap hos kyrkoherdarna 

är ett uttryck för det strukturella perspektivet hos Bolman och Deal (2003). En av kyrkoherdarna 

menar att han ofta får önskemål om att kunna säga nej. Det uttrycker den typen av ledarskap som 

Bass, enligt Hagström (1990) menar, är ett ledarskap som är ett maktutövande. Att kunna säga nej 

står också för Hagströms (1990) egen teori om att en framgångsrik ledare inte bara kan 

entusiasmera utan också starkt påverka sina medarbetare. Tydligheten anses i intervjuerna vara 

något fyrkantig och kan kombineras med de inlyssnande egenskaperna som mer hör ihop med 

Bolmans och Deals (2003) HR-perspektiv. HR-perspektivet lyfts också fram i det inlyssnande 

ledarskapet. Det politiska perspektivet bygger på kohandel och lösningar genom konflikter. Detta 

exemplifieras i den dialog som sker mellan kyrkoherdar och deras medarbetare. Och som ett 

komplement till tydligheten ska det enligt de intervjuade finnas en bakväg i projekt som startas 

där de kan utvärderas och läggas ner. Det som motsäger tydligheten och nej-sägandet som en god 

ledaregenskap är att stor vikt läggs vid processen som samtliga intervjuade har som en del i sitt 

ledarskap. Processen som till och med beskrivs med positiva ord som jättespännande och 

jätteviktig. Det som gör att det kommer till ett avslut i processen är en yttre påverkan och det kan 

ses som en brist på tydlighet och avgränsning i ledarskapet. Ledarskap genom processen som är 

den positiva bilden av Stålhammars (1991) ledarstil som integrator blir istället till den negativa 

motbilden, en vindflöjel som litar till någon annan. Som en motbild till vindflöjeln menar Eriksen 

(1997) att i ett bra ledarskap måste beslut kunna motiveras både till underlydande och 

överordnade som sker menar Eriksen (1997) i en offentlig organisation genom den offentliga 

insynen och den dialog som sker mellan tjänstemän och styrande. Det uttrycks bland fem av de 

åtta intervjuade kyrkoherdarna att dialogen med anställda är viktig. Det symboliska perspektivet 

tas upp av Josefina och Jakob som talar om en positiv grundhållning och uppmuntran. Detta ligger 

i linje med det symboliska perspektivet eftersom det enligt Bolman och Deal (2003) handlar om 

att skapa stämning. Genom att analysera samtliga intervjuer så kommer det fram att samtliga 

perspektiv är representerade.  
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I kyrkoherdens uppdrag ligger det att leda många olika professioner. Merparten av kyrkoherdarna 

inne på att det handlar om att ledaren har en kunskap och förståelse av det som medarbetaren 

utför. Detta är enligt Söderström (2002) ett tydligt kännetecken för den multiprofessionella 

organisationen. I den dialog som sker finns också ett annat av den multiprofessionella 

organisationens kännetecken enligt Söderström (2002), de anställda kräver frihet och 

medbestämmande. Eriksen (1997) menar också att förståelsen är viktig för att få ledarskapet att 

fungera och att dialogen får konsekvenser i hur arbetet fungerar. Oskar tar upp ett problem med 

dialogen och det är att han riskerar att få så många idéer och åsikter att han har svårt att välja väg 

medan Tuva menar att det går att kombinera tydligheten och inlyssnandet.  

 

Genusperspektivet som två av de intervjuade lyfter fram är tydligt förknippat med ledaren som 

person. Könet påverkar ledarskapet i den mån det beror på hur medarbetare ser på sin ledare. 

Ledaren som person och dennes personliga egenskaper hör också samman med att lyfta fram 

svagheter i ledarskapet. Machiavelli menar att vissa har medfödda ledaregenskaper och när 

ledarskapet har sin utgångspunkt i personligheten så blir också svagheterna något som ledaren 

måste låta sig påverkas av och jobba med. Svagheterna blir tydliga i det situationsanpassade 

ledarskapet, enligt Stålhammar (1991) då de negativa sidorna av ledaregenskaperna kommer fram. 

 

Tuva och Josefina tar upp genusperspektivet i sina intervjusvar. Utgångspunkterna för deras 

genusperspektiv både bekräftas och motsägs av Bolman och Deal (2003). De menar att det inte 

går att påvisa det som är lätt att tro, att kvinnor skulle ha övervägande egenskaper som pekar åt 

HR-perspektivet. Deras teori motsäger det som Josefina tar upp i intervjun då hon menar att 

kvinnor är mer relationsinriktade i sitt ledarskap och män är mer strukturinriktade. Bolman och 

Deal (2003) ser inga skillnader i perspektiven mellan män och kvinnor. Däremot menar de att det 

finns olika faktorer som bär upp det så kallade glastaket. Dessa faktorer som beskrivs visar att det 

finns förutfattade meningar som uttrycker att ”ledarskap är någonting manligt” (Bolman och Deal 

2003, s. 412), att den makt som ledarskap innebär inte är passande för kvinnor och att kvinnor 

diskrimineras eftersom kvinnor med makt är farliga. Den sista orsaken som anges är att kvinnor 

känner ett större ansvar för det som förknippas med familjeliv och då blir kraven orimliga.  De tre 

första orsakerna kan kopplas till det som Tuva berättar då hon säger att hon inte blir lyssnad på 

och att det möts med förvåning när hon pekar med hela handen. Bolman och Deal (2003) menar 

att attityder och kulturer är på väg att förändras. Orsaken till detta är att företag och organisationer 
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helt enkelt inte har råd att förlora den potential och den begåvning som finns hos halva 

befolkningen.  

 

Att organisationen påverkar ledarskapet blir tydligt i samtliga intervjuer och det lyfts fram i ord 

som kompetens och goda relationer. Också Hagström (1991) menar att organisationen påverkar 

ledarskapet. Svenska kyrkans organisationsstruktur kan närmast liknas vid den offentliga 

verksamheten där verksamheten inte styrs av köp-sälj konceptet och det gör att relationerna 

mellan styrande och ledande blir annorlunda än i ett vinstdrivande företag. Hagström (1997) kallar 

det för en ”gråzon” (Hagström 1997, s.20) Det är detta som en av de intervjuade uttrycker i att det 

blir en blandning av rollerna som leder till ett förtroendeproblem i rollerna. När Eriksen (1997) 

skriver om kommunikativt ledarskap så är han inne på samma linje och menar att målstyrningens 

orsaker är att hushålla bättre med resurserna eller som Holberg (2003) skriver, att maximera 

vinsten. Detta kan inte med självklarhet överföras till en politikerstyrd organisation. Det uttrycks i 

det som menar att vore det klokt utformade mål så skulle de vara anpassade för Svenska kyrkans 

verksamhet och då skulle utvärderingen inte skapa den frustration som den många gånger gör.  

 

När Sundströms (2003) rationalistiska styrmodell ses ur ett ledarskapsperspektiv hos kyrkoherdar 

så stämmer den frihet som modellen framhåller väl överens. Det finns ingen av de intervjuade som 

lyfter fram en ofrihet i sådana saker som rekrytering, löner och andra personalfrågor. Det handlar 

snarare om att de förtroendevalda lyssnar mycket på kyrkoherden i sådana frågor.  

 

8.2 Målarbete. 

Det är viktigt enligt Johansson (1995) att de övergripande målen och delmålen är kopplade till 

varandra. Intervjumaterialet visar att detta varierar. Edvin är den som ligger närmast Johanssons 

(1997) teori då Edvin menar att allt som sker i verksamheten i pastorat ska vara i samklang med 

det övergripande målet i församlingsinstruktionen. Förankringen blir tydlig genom att målen 

delgivits för Josefina medan Jakob förankrar målen i utvärderingen av verksamhetsplanen. Olle 

blir mer formell och har samlingar med både anställda och förtroendevalda då mål förankras. 

Olles metod kan kopplas till Eriksens (1997) modell för var mål ska förankras i organisationen.  

 

I organisationer som styrs av förtroendevalda så menar Eriksen (1997) att olika mål ska sättas på 

olika nivåer i organisationen. Övergripande mål ska anges av förtroendevalda, huvudmål av 

organisationens ledning och verksamhetens mål av varje verksamhet. I uppsatsens empiri så 

framkommer det att detta sker enbart till viss del. Församlingsinstruktionen som finns hos 
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samtliga kyrkoherdar är det övergripande målet och det har angetts av förtroendevalda och detta 

överensstämmer med Eriksens teori. Det som benämns som huvudmål verkar enbart ligga på 

kyrkoherdarna i mina intervjuer, eftersom verksamhetsmålen i enlighet med Eriksen (1997) 

utformas av verksamhetsansvariga genom verksamhetsplaner. En av orsakerna till att Karl 

uttrycker en okunskap om målarbete samt den okunskap som, enligt deltagarna i fokusintervjun, 

finns både hos anställda och förtroendevalda, kan vara att en del av målsättningsarbetet saknas så 

som Eriksen (1997) beskriver det. Om det ska ligga enbart på kyrkoherden så kan det inte finnas i 

någon dold agenda som Karl uttrycker det i fokusintervjun eller i ”mitt huvud” som Pelle säger i 

den enskilda intervjun. Orsaken till frustration som Karl också uttrycker finns kring målarbete och 

utformningen av mål kan också kopplas till avsaknaden av det ena steget hos Eriksen (1997). Det 

steg som innebär att det borde finnas ett övergripande målarbete hos förtroendevalda. 

 

Det som kan tala för att det är positivt att medarbetarna är så starkt involverade i målarbete är det 

som Eriksen (1997) tar upp då han menar att i organisationer med starka professioner så är det 

viktigt att målen har kommunicerats och avvägts mot olika delar i organisationen. Två av MBO-

metodens förutsättningar är att målen är accepterade och meddelade och dessa kriterier uppnås då 

medarbetare är så nära involverade i målskrivningsarbetet att de till och med är delaktiga i att 

formulera målen. Detta ökar enligt Latham och Yukl (1975) effektiviteten och ger positiva 

bieffekter. Enligt flera av de intervjuade sker delaktigheten tillsammans med de styrande eller att 

anställda på egen hand sätter sina mål därför att de har kunskap om verksamheten. Josefina 

berättar att de styrande får se målformuleringarna och sedan i bästa fall godkänner dem och tre av 

åtta kyrkoherdar har gemensamma samlingar då målen diskuteras. En förklaring till den stora 

delaktigheten är att hitta en framkomlig och väl avvägd strategi för att få målen att fungera menar 

Eriksen (1997). Målarbetets stora delaktighet har mest beröringspunkter med ett 

målstyrningsperspektiv som Milsta (1994) kallar det institutionella perspektivet. Målen har enligt 

Milsta (1997) växt fram under lång tid och inte styrts av den högsta ledningen. Målen som sätts 

fyller ett behov hos intressenterna som är svåra att mäta. Det finns också beröringspunkter med 

målstyrning utifrån ett lärandeperspektiv. Detta perspektiv betonar dialogen och målarbetet är 

processinriktat.   

 

Målarbetets tillvägagångssätt belyses också av det som Edvardsson tar upp när mål får ställas mot 

varandra i en C-relation (konfliktrelation) och så småningom leda fram till ett gemensamt 

verksamhetsmål som uppstår genom en logisk relation. Ett sådant skeende kan belysas med det 

som Pelle säger då han tillsammans med medarbetarna har haft planeringsveckor där deras första 
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uppgift varit att skära ner 20 % på verksamheten av ekonomiska orsaker. Och då står de olika 

målen för verksamheterna i konflikt med varandra eftersom det inte finns ekonomi till all 

verksamhet. När målen ställs mot varandra som Edvardsson (2008) och Eriksen (1997) beskriver 

leder konflikten till nya mål anpassade till ekonomin. Olika mål kan också komplettera varandra 

enligt Edvardssons (2008) S-relationer där mål kompletterar varandra. Exempel på detta är när 

Edvin berättar om att få människor till gudstjänst och följden blir att flera av de styrande 

engagerar sig och därmed så höjs det mätbara målet kring gudstjänstdeltagare och de styrande får 

en inblick i verksamheten.  

 

Den problematik som Hagström (1990) och Eriksen (1997) tar upp kring att målarbete i offentliga 

organisationer görs utifrån köp-säljprincipen har att göra med att en organisation som Svenska 

kyrkan inte är konkurrensutsatt. Bristen på konkurrensutsatthet kommer till uttryck i det begrepp 

som Jonsson (1991) använder när han beskriver trygghetsmål. Jonsson (1991) menar att 

trygghetsmål kan vara en risk för församlingen, vilket kommer till uttryck i de intervjuer som 

gjorts, både hos de ledande och styrande. Pelle beskriver hur det är svårt att bryta ett 

arbetsmönster som pågått i över 20 år och försvaras med ett uttryck som innebär detsamma som 

Jonsson använder. Pelle berättar att han fått sig tillsagt från en medarbetare att jag har alltid jobbat 

så, vad har det varit för fel med det? Bristen på konkurrensutsatthet syns också i det trygghetsmål 

som Karl berättar är utgångspunkten i församlingsinstruktionen. Alla är så tacksamma för vad de 

har för arbete och detta blir måldokumentet. Han kallar det till och med för hembygdskalender i 

stället för måldokument. Detta bekräftar den inställning som Tullberg (2003) påstår finns. 

Nämligen att den politikerstyrda verksamheten är präglad av konservatism och är 

förändringsobenägen. Detta kan också belysas av Oskars intervjusvar, där det också syns att 

trygghetsmål har en starkare förankring hos den äldre generationen bland de styrande då de 

accepterar mycket mer av det som sker. Medan den yngre generationen i fråga sätter mycket mer. 

Tuva ser generationsväxlingen så långt tillbaka som till 1800-talet och menar att i Svenska Kyrkan 

finns det en verksamhet som inte hör hemma i vår tid utan för drygt 200 år sedan. Edvins 

trygghetsmål motsäger detta då han menar att han inte vill vara med och montera ner den 

verksamhet som varit tradition så länge på platsen där han är.  

 

Bristen på konkurrensutsatthet och att mål utformas efter köp-sälj-koncept som Hagström (1990) 

och Eriksen (1997) beskriver kan påverka den svårighet som finns kring mätbarheten av 

måluppfyllelsen i offentliga politikerstyrda organisationer. Målen bör i köp-säljkontexten bli 
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kvantitativa på ett annat sätt än där målen mäts kvalitativt och enligt flera av de intervjuade har de 

inte utvecklade instrument för detta.  

 

Risken när det är svårt att utvärdera målen i multiprofessionella organisationer som Söderström 

(2005) tar fram och som också kommer fram i intervjuerna så riskerar utvärderingen, enligt 

Eriksen (1997), att få ett överslag åt det som går att mäta kvantitativt på bekostnad av det 

kvalitativa. Flera av de intervjuade uttrycker detta problem på olika sätt. Pelle har satt tydliga 

utvärderingsmål men är ändå kritisk till dessa då han menar att det inte alltid går att sätta mål så 

att det går att mäta dem kvantitativt. Karl använder sitt exempel från gudstjänsten som han 

besökte och menar att statistik kan visa något annat än verkligheten. Följden av detta blir, enligt 

Karl, att när utvärderingen hör ihop med väl formulerade mål kan mätinstrumentet för utvärdering 

se förbi sådant som att en stor del av deltagarna var särskilt inbjudna. Men målen är inte 

formulerade på det sättet och därför blir utvärderingen felaktig och skapar frustration. Målen sätts 

utifrån de begrepp som Milsta (1997) kallar ett lärande- och ett institutionellt perspektiv med stor 

delaktighet och processer i arbetet. I dessa perspektiv är det enligt Milsta (1997) problematiskt att 

utvärdera. Orsaken till detta är att målen är mer handlingar än mål och när utvärdering sker så sker 

det som ett lärande. Vilket Hedenquist och Håkansson (2008) beskriver. Lärandeprocessen är det 

som Olle och Jakob beskriver och Edvin menar att hela målskrivandet är en lärandeprocess. Att 

mål är handlande skriver också Rombach (1991) om och han går så långt att han menar att det inte 

går att styra handlande organisationer med mål utan att målstyrningens funktion är att få i gång en 

process. Rombach (1991) argument kan får stöd av fyra av de intervjuade som menar att det är 

svårt med målutvärderingen i Svenska kyrkans organisation.  

 

8.3 Ledarskap och målarbete 

Mål och ledaregenskaper kan föras samman i Stålhammars ledningskub där det genomtänkta 

ledarskapet får utslag i målarbetet. Mittenskiktet där det handlar om att utveckla medarbetarna, 

vara stödjande och bygga en gemensam kultur som grund för målarbete kan utläsas genom det 

intervjumaterial som ligger till grund för uppsatsen. Det blir tydligt i det processinriktade 

ledarskapet och i det som fem av de intervjuade säger att det är viktigt att tolka signaler och ha en 

dialog med de anställda. I den empiri som ligger till grund för analysen går det att se att 

ledarskapet att det fungerar. Ledarskap är övervägande inlyssnande och processinriktat.  Mer 

problematiskt blir det i toppen och botten på kuben där mål ska formuleras och utvärderas i den 

administration som ligger till grund. Eftersom målen formuleras på fel ställe enligt Sundström 

(2003), nämligen hos personal och inte hos de förtroendevalda som är den rationalistiska 
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målstyrningens modell, så brister ledarskapet och blir otydligt i målhävdandet. På samma sätt 

utvärderas målen, om de ens gör det, på fel ställe i organisationen. Det sker bland personal och 

förändringen i inriktning sker också där vilket också leder till ett otydligt målhävdande ledarskap. 

Bristen finns också i den nedre delen av kuben, kring det administrativa.  Det påtalas i 

intervjuerna att det är två olika beslutande organ som tillhandahåller resurser och en annan som 

har ansvaret för verksamheten. I denna sektion kommer också den brist på tydlighet som finns 

mellan styrning och ledning. De förtroendevalda är inte med och utvärderar eller formar mål som 

är en grund i Sundströms (2003) rationalistiska modell och kan då inte tillhandahålla rätt resurser. 

När inte den som leder eller den som styr kan hitta tydlighet i sin uppgift blir också 

resursfördelningen snedvriden. Enligt Locke och Latham (2002) är det viktigt att ledaren kan 

använda de positiva effekter som målarbete ger eftersom det skapar motiverade och kunniga 

medarbetare.  

 

Målarbetets olika former kan speglas i de ledarskapsperspektiv som Bolman och Deal (2005) tar 

upp. När Bolmans och Deals (2005) ledarskapsperspektiv förs samman med målformuleringar hos 

de intervjuade kyrkoherdarna så finns det kopplingar som talar både för och emot de olika 

perspektiven.  

 

Strukturperspektivet går att utläsa hos samtliga utom en av de åtta intervjuade. Tydligheten som 

den goda ledaregenskapen kommer till uttryck hos samtliga utom en av de intervjuade och 

strukturperspektivet kommer till uttryck i medvetenheten om strukturproblemen där budget och 

verksamhetsplaner inte beslutas i samma instans. Ett annat exempel på detta är att utvärderingen 

av målen är ointressant berättar Tuva, för hennes del är de styrande så strukturinriktade att de inte 

ens bryr sig om att utvärdera och detta blir strukturperspektivet i dess negativa form. 

Strukturperspektivet blir tydligt också i den okunnighet som kyrkoherdar menar finns bland de 

styrande i att sätta och utvärdera mål. Det som motsäger tydligheten i strukturperspektivet är 

synen på ledningsgruppen. Det är bara tre av de intervjuade som har formella ledningsgrupper.  

Samtliga intervjuade kyrkoherdar har med HR-perspektivet i sitt ledarskap och arbete med mål. 

Det som är genomgående viktigt är att lyssna, att låta medarbetare vara delaktiga i målarbetet och 

att låta medarbetare påverka målarbetet. Edvin använder ordet samförstånd i målarbetet. I 

utvärderingen tar tre av åtta upp att det är viktigt att se efter orsaker till att det blivit som det blivit 

och att det handlar om en lärprocess. Processen finns med som en viktig ingrediens också i 

ledarskapet och målskrivandet. Värt att notera är att det är inte samma kyrkoherdar som använder 

processen i ledarskapet som i utvärderingen. Processinriktat ledarskap och målarbete kan också 
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kopplas till det politiska perspektivet. Tydlighet är den starkast positiva ledaregenskap som lyfts 

fram i fokusintervjun och kan kopplas till det strukturella perspektivet men när tydligheten sätts i 

relation till den bakväg som kyrkoherdarna vill ha kring beslut så hör den mer hemma i det 

politiska perspektivet då det handlar om en kohandel av att ge och ta i både ledarskap och 

målarbete. Processen i att låta många göra sina röster hörda blir tydlig i att det är viktigt för 

samtliga bland de intervjuade att personal får vara med och göra sin röst hörd. Tuva är den enda 

som sträcker sig så långt att hon vill lyssna in brukarnas röster. Oskar betonar den feed back som 

han får som viktig för att lyssna på det brukare har att framföra. Det som talar emot det politiska 

perspektivet är den samstämmighet som finns bland de intervjuade i fokusintervjun där de säger 

att mål ska inte förankras bland brukare. Även om brukarna väljs bort som förankringsbas så finns 

det en önskan om att de styrande ska bli mer aktiva i påverkan av målen. Inte minst i den 

verklighet som Pelle lever i då han tvingas skära i verksamheten av ekonomiska orsaker. Det 

Josefina beskriver om att målen är förankrade när personal talar om dem ligger nära det politiska 

perspektivet. En maktbalans har upprättats i fråga om arbetssätt och prioriteringar kring den 

verksamhet som styrs av målen. Det symboliska perspektivet är inte lika genomgående som det 

strukturella perspektivet, HR-perspektivet och det politiska perspektivet. Edvin använder uttryck 

som ”grundsamstämmighet” och ”samklang”. Det kan kopplas till det symboliska perspektivet där 

värderingar ska bekräftas och stärkas. Jakobs ledarskap med att förmedla en positiv grundhållning 

knyter an till de symboler och manifestationer som är viktiga i det symboliska perspektivet. Karl 

talar emot det symboliska perspektivet som finns hos de styrande i hans pastorat, då han inte vill 

att församlingsinstruktionen ska vara en ”hembygdskalender”. 

 

Samtliga kyrkoherdar som varit med i fokusintervjun och i de enskilda intervjuerna växlar mellan 

de olika perspektiven. De perspektiv som blir tydliga flest gånger i målarbetet är HR-perspektivet 

och det politiska perspektivet.  

 

Växlingen mellan Bolmans och Deals (2003) perspektiv samt växlingen mellan olika delar i 

Stålhammars (1991) kub i relation till forskningsfrågan genererar en diskussion där det också ges 

utrymme till möjliga slutsatser.  
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

9. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

För att tydliggöra uppsatsens slutsatser tar diskussionen sin utgångspunkt i ett ”vad” – och ett 

”hur” –perspektiv. Dessa perspektiv är påverkade av Abrahamssons och Andersens perspektiv 

ledarskap som utgår från symbol och handling. Men i min diskussion och i mina slutsatser blir de 

använda ”vad”- och ”hur” –perspektiven vidare än Abrahamssons och Andersens perspektiv och 

används även på målarbete.  

 

9.1 ”Vad” – och ”hur” –perspektivet 

Utifrån uppsatsens analys kan ledarskapet tolkas utifrån ett var och ett hur. ”Hur” –perspektivet 

handlar om de handlingar som ledarskapet innebär och utför, ”vad” –perspektivet handlar om den 

symbol och den legitimitet som finns i ledarskapet. När de intervjuade kyrkoherdarna växlar 

mellan de olika ledarskapsperspektiv som Bolman och Deal tar upp och rör sig i olika nivåer i 

Stålhammars kub så finns både ”hur”- och ”vad” –perspektivet med. Samtliga har Bolmans och 

Deals politiska perspektiv och HR –perspektivet i sitt ledarskap. Majoriteten har med 

strukturperspektivet och men det inte finns någon övervikt bland dem som intervjuats enskilt och 

är deltagare i fokusintervjun som har med det symboliska perspektivet. Det är intressant och 

förvånande eftersom hela Svenska kyrkans organisationsidé bygger på symboler, ritualer och 

tradition. När ledarskapet analyseras så är det vanligaste perspektivet HR –perspektivet och det 

ligger enligt min åsikt också nära det jag kallar ”vad” –perspektivet. Det tydliga överslaget åt HR- 

perspektivet kan motiveras av att ledarskapet inte bedrivs i en organisation som drivs av ett köp-

sälj koncept. Det handlar i stället om att arbeta kvantitativt, och detta menar jag, präglar 

ledarskapsstilarna. I ledarskapskontexten blir det då ett överslag åt ett ”vad” –perspektiv eftersom 

det är så djupt rotat i organisationen. Detta blir också tydligt i relation till Stålhammars kub. 

”Vad”–perspektivet som rör sig i mitten på kuben har ett tydligt överslag i sättet att hantera 

ledarskapet. Det handlar om process och att lyssna och vara delaktig. ”Hur” –perspektivet och den 

högra sidan med det målrelaterade ledarskapet kommer ändå till uttryck i att det finns en 

övervägande majoritet av de intervjuade som utövar ledarskap, eller tycker sig utöva ledarskap, 

utifrån struktur och tydlighet.  

 

”Hur” –perspektivet blir tydligare i arbetet med mål. Målarbete och strategier kräver en mer 

konkret utformning eftersom det är kopplat till utvärdering och resultat. Det framkommer i det 

som forskats och skrivits om målarbetet att strategier och mål inte är en mekanisk företeelse. Men 



   
   

38 
 

”vad” –perspektivet är också centralt då målarbete har som en av sina viktigaste grunder i den 

dialog som sker mellan styrande, ledande och medarbetare. Utan den legitimitet som finns i ”vad” 

–perspektivet skulle inte dialog och samspel vara möjligt. I målarbetet blir detta en tillgång i den 

multiprofessionella organisation som Svenska kyrkan är. Dialog och samspel mellan olika nivåer i 

organisationen används för att förankra de strategier som finns. Detta visar att både ”hur” -

perspektivet och ”vad” –perspektivet blir tydligt i delaktighet och dialog. ”Vad” –perspektivet 

med legitimitet och ”hur” –perspektivet med den viktiga byggsten som dialog är i målarbetet. 

Farhågan är att det inte görs medvetet utan har sin grund i en delaktighetstradition som blivit allt 

viktigare i Svenska kyrkan under de senaste åren. Skulle förankringen och dialogen användas 

medvetet och strategiskt skulle den bli mycket mer effektiv. Detta sker i det inlyssnande 

ledarskapet, i den process och diskussion som finns innan målen beslutas och till viss del sker i 

den utvärdering som sker. Trots det så lyser det igenom i intervjuerna att det finns problem och 

okunskap i målarbetet i pastoraten. Orsaken till detta kan vara de korta beslutsvägar som finns i 

Svenska kyrkan mellan de styrande och dem som arbetar i organisationen. Det är svårt att värdera 

och se det man själv så tydligt är en del av. De styrande är ofta aktiva i den verksamhet som de 

ska sätta mål för och sedan utvärdera.  Fördelen är att det som ska målsättas och utvärderas är känt 

hos de styrande. I ledningsfunktionen som kyrkoherden har är denne samtidigt delaktig i det 

aktiva arbetet genom sin profession, något som är karakteristiskt för multiprofessionella 

organisationer. Precis som för de styrande kan detta både vara en fördel och en nackdel. Det som 

händer bland medarbetarna är känt men det är samtidigt svårt att ställa sig lite vid sidan av i sin 

ledningsfunktion. 

 

Utifrån den analys jag gjort så får min hypotes stöd i och med att det går att urskilja olika 

ledarskapsperspektiv i det arbete som sker med mål. De drag som olika författare tar upp kring 

ledarskapets grunder kommer fram i analysen av målarbetet. Där går det att se det kommunikativa 

ledarskapet, det strukturella, det stödjande, där finns ledarskap som både löser situationer ad hoc 

och det som är mer långsiktigt.  

 

När det gäller de olika målstyrningsperspektiv som Milsta tar upp så går de att föra samman med 

olika ledarskapsperspektiv och även ”vad”- och ”hur”-perspektivet används här. ”Hur”-

perspektivet är kopplat till fabriksmodellen och den är svår att se utifrån de intervjuer som gjorts. 

Dialogen och processen är tydliga kännetecken för Human Relationsrörelsen samtidigt som 

Svenska kyrkan lever i en symbolisk tradition och har svårighet med att utvärdera mål som är 

karakteristiska för det institutionella perspektivet. Svårigheten i att bedöma hur målen uppnåtts 
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kan kopplas samman med en okunskap kring målarbete men Svenska kyrkans mål är många 

gånger kvalitativa och mätmetoderna för dessa är inte kända och konsekvensen av detta blir att 

kvalitativa mål utvärderas kvantitativt genom verksamhetsberättelser kopplade till 

verksamhetsplaner, som i sin tur blir en utgångspunkt för budgetarbete där resurser tilldelas 

utifrån något som egentligen inte har kunnat mätas och utvärderas på ett korrekt sätt. Blandningen 

av Human Relationsrörelsens kännetecken och det institutionella perspektivet kommer närmare 

”vad”- perspektivet.  

 

Målstyrningsperspektiven och ledarskapsperspektiven både divergerar och korresponderar då HR-

perspektivet är det mest använda perspektivet hos de intervjuade kyrkoherdarna, medan det 

symboliska är det minst använda. Det institutionella perspektivet rymmer den bredd som också det 

politiska perspektivet gör hos Bolman och Deal och i det fallet stämmer målstyrningsperspektiven 

och ledarskapsperspektiven överens. Det strukturella perspektivet finns ganska tydligt med bland 

ledarskapsperspektiven men i målstyrningsperspektivet är inte fabriken så tydligt representerad. 

”Hur” –perspektivet och ”vad” –perspektivet går också i varandra. I ledarskapet finns ”hur” –

perspektivet som en tydlig inriktning medan ”vad” –perspektivet inte är lika tydligt representerat. 

 

Att använda den dialog och det samspel som finns i ledarskapet skulle kunna överbrygga det 

problemet som finns med att personal inte tänker sin egen verksamhet i relation till det 

övergripande målet. Då handlar det om att använda HR –perspektivets fördelar strategiskt för att 

öka medvetenheten om mål i organisationen. Medvetenhet behöver också finnas om de olika 

uppgifterna i styrning och ledning. I den offentliga eller ideella organisationen är också de 

beslutande brukare och rollerna blandas lätt ihop. Det gäller att anpassa delaktigheten på ett sådant 

sätt att rollerna inte blandas ihop. ”Vad” –perspektivet får inte ta över utan behöver tydliga 

influenser av ”hur” –perspektivet. När kyrkoherdarna beskriver styrning och ledning så kommer 

det fram både positivt och negativt. Någon vill se mer engagemang och delaktighet och andra vill 

sätta gränser. Detta är ett generellt problem i politikerstyrda organisationer. Synen från den 

styrande kan lätt slå över till att de har mer att säga till om eftersom de också använder tjänsten 

som produceras. Det går också att se behovet av klargörande i rollerna då det lyfts fram att 

strategier och mål som läggs fram av kyrkoherdarna accepteras utan diskussion och protester. 

 

En sorts mål som speglar ”vad”-perspektivet är trygghetsmålen som tas upp. Exempel då det 

kommer till uttryck är när det övergripande målet kallas för hembygdskalender och att målen inte 

är anpassade för vår tid. Här behöver ”hur”-perspektivet komma fram tydligare, där ledarskapet 
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driver en strategi som är konkret och strukturerad. Kyrkoherdarna behöver, enligt min mening, bli 

medvetna om att inte låta det strategiska målarbetet stanna upp av bekvämlighet och tesen som 

driver trygghetsmålen: ”Så har vi alltid gjort”.  

 

Att både ”vad”- och ”hur”-perspektivet finns så tydlighet representerat i hela sin bredd tyder på en 

skiftning och flexibilitet i ledarskapet trots många gemensamma kopplingar till yttre strukturer. En 

slutsats som går att detta utifrån det urval jag gjort är att ledarskapsperspektiv och 

målarbetesperspektiv inte smalnar av på grund av geografiskt liknande strukturer.  

 

9.2 Fortsatt forskning 

Eftersom målarbetet borde fungera väl ur ett ledarskapsperspektiv kan en fråga som leder vidare i 

forskning och utveckling kring målarbete vara att hitta en målmodell som passar en politikerstyrd 

organisation som Svenska kyrkan. För att hitta den modellen finns det några saker som tydligt 

kommer fram i min undersökning och det är att klargöra rollerna i styrning och ledning. Pelle 

uttrycker problem med roller där styrande går in och leder. Om roller tydliggjordes så skulle det 

ge en trygghet både i att lägga strategier bland de styrande och att utveckla ledarskapet hos 

kyrkoherden. Organisationen skulle korrespondera så verksamhet och budget beslutades i samma 

organ. Kyrkoorodningen skulle inte vara så precis i sina ordningar kring verksamhet utan lämna 

större frihet och flexibilitet för varje pastorat. Både Karl och Tuva tar upp avståndet mellan olika 

nivåer i Svenska kyrkans organisation där riksnivån, både på politikernivå och tjänstemannanivå 

beslutar om Kyrkoordningens paragrafer och redovisningssystem. De passar sedan inte generellt i 

hela rikstäckande Svenska kyrkan. Ytterligare en sak att fortsätta forska kring är metoden för att 

mäta kvalitativa mål och utveckla en målmetod som är i grunden anpassad för politikerstyrda 

organisationer där mycket av produktionen bygger på relationer och tjänster.  

 

Både problem och möjligheter finns i analysen av målarbete i relation till ledarskap. ”Vad”- och 

”hur” –perspektivet kan vara en utgångspunkt för att utveckla målarbetet i Svenska kyrkan utifrån 

de förutsättningar som finns i ledarskapet. Då behöver inte ett fruktbart och kreativt målarbete 

vara en ouppnåelig vision utan ett konkret mål för framtiden. 
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11. APPENDIX 

 

Bilaga 1: Utgångspunkt för frågor till Fokusintervju: 

 

Vad är viktigast i ett bra ledarskap? 

Vad är en process? Viktig eller oviktig? 

Vad är resultat?  

Hur uppnår ni resultat?  

När är det tydligt att resultat nås? 

Vem bestämmer när resultatet är nått? 

Vad är det viktigaste med målarbete? 

Vem i pastoratets organisation anser du ha mest glädje av målarbete 

Vilka kriterier för mål är viktigast? 

Vilken är den effektivaste metoden för att få ett fungerande målarbete? 

Vilka mätinstrumentet som finns för att se om målen är uppfyllda? 

Hur görs en effektiv måluppföljning och vad får det för konsekvenser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2: Utgångspunkt för frågor för semistrukturerad intervju: 
 
Vilka är dina viktigaste ledaregenskaper utifrån ditt eget perspektiv? Stämmer de med andras 
bild av dig? 
 
Stämmer din ledarstil/dina ledaregenskaper med din egen idealbild? 
 
Är du resultatinriktad i ditt arbete? 
 
Hur får du glädje av dina ledaregenskaper för att resultat? 
 
Hur ser på skeendet i en process, hur ett beslut tas, vad som är mätbart? 
 
Vad är skillnaden på att styra och leda? Kan det finnas likheter, vilka? Kan det finnas 
oklarheter? 
 
Beskriv processen då målarbetet har förankrats bland medarbetare och förtroendevalda. 
 
Hur mycket vill du som kyrkoherde påverka målarbetet? 
 
Är övergripande mål eller kortsiktiga mål mest relevant i ditt arbete? Varför? 
 
Beskriv skillnaden i övergripande mål och vision. 
 
Hur ofta har du och de förtroendevalda målavstämning? Hur sker den? 
 
Berätta om ett mätbart mål som uppnåddes i ditt pastorat. 
 
Hur agerar du som ledare/chef när målen inte är uppfyllda? 
 
 




