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Förord 
Den forskningsresa som uppsatsskrivandet inneburit har gett oss en inblick i två 

organisationer som är under förändring med reformer och effektivisering mot en ny form av 

byråkrati. Det har visat sig att de förändringar som ägt rum inom offentlig sektor i Sverige har 

gett konsekvenser för kommunen som helhet och i synnerhet för förvaltningscheferna som 

studerats i denna uppsats. Förändringarna har inneburit nya förutsättningar och krav på 

ledarskapet samtidigt som förvaltningschefer ska förhålla sig till den demokratiska aspekten 

med makt och arbetsfördelning gentemot politikerna, det nya möter det gamla. 

 
Vi har i denna uppsats valt att studera den offentliga sektorn, närmre bestämt en kommunal 

förvaltning i två olika kommuner i Norrland. De kommunala verksamheterna genomgår 

förändringar och vi har specifikt valt att studera vilka konsekvenser detta skapar för 

förvaltningschefernas arbetssituation. Vår avsikt med denna uppsats är att bidra till en ökad 

kunskap i det aktuella ämnet och att den ska komma till användning såväl för forskning som 

för politiker och tjänstemän inom offentlig sektor. 

 
Det är flera som hjälpt oss på vägen och till dessa vill vi rikta ett stort tack. Ett särskilt tack 

vill vi rikta till de kvinnor och män som ställt upp för intervjuer, utan deras medverkan hade 

vi inte kunnat skriva denna uppsats. De har avsatt tid till att dela med sig av sina uppfattningar 

och erfarenheter av sitt arbete. Vi vill även tacka vår klasskamrat Allen King för de givande 

diskussioner vi fört under arbetets gång. Ett stort tack även till vår handledare Elisabeth Berg, 

Docent vid Luleå tekniska universitet, som har visat stort intresse och bidragit till arbetet 

genom konstruktiva kommentarer, stöd, struktur och uppmuntran, när uppförsbacken känts 

överväldigande. 

 
Avslutningsvis ett stort tack till våra nära och kära för att ni finns och för att ni sett till att vi 

inte fullständigt har grävt ned oss i skolarbete utan visat att det existerar ett liv utanför 

studierna.  

 
Luleå, december 2005 

Ellinor Boström 

Camilla Niemi 

Anna Rögde 





ABSTRACT 
Since the 1990’s, Swedish municipalities have, with the private industrial life as source of 
inspiration, reformed their work to achieve a more efficient and rational organisation. Mass 
media often writes about administration managers who have to leave their positions under 
circumstances depending on a state of conflict. We asked ourselves how these changes have 
affected the administration managers work situation. The purpose of this qualitative study was 
to monitor the work situation of the administration managers in a politically run organisation 
and how they had been affected by the changes.  
 
In the study, the following issues were central: In what way is it possible for the 
administration managers to conduct their leadership today? And how does the relation 
between the administration managers and the politicians’ function? Additionally, what 
changes have been made in the public sector and what are the opinions on these? The study 
was performed in two different municipalities in Norrland, in the north of Sweden. Based on 
twelve semi-structured close-up interviews with in total thirteen specifically selected persons, 
the study was carried out to seek comprehension of what the opinions are on the current work 
situation of the administration managers in a politically run organisation. 
 
The theories applied in this study focus on rationality and bureaucracy because the public 
sector has in recent years passed through changes towards more efficiency and rationality, 
with changes in the public sector and with difficulties, which could arise among leaders and 
within the organisation.  Reforms of leadership, with the intent of achieving increased 
efficiency in the public sector, have brought with them new problems for the administration 
manager.  
 
Today an administration manager has to be a strong and distinct leader who can carry out 
cutbacks and restructuring of the public sector. There has been a development towards a 
larger exchange of administration managers. The position of the administration manager in 
the organisation was described as a tug-of-war between the intents and decisions of the 
politicians and the capability of the enterprise to accomplish this. The cooperation of the 
politicians and the administration manager is obstructed by the imprecise work share among 
these, and this rendered difficulty for the administration manager.  
 
The space of action has been limited by economical cutbacks, regulations and the structure of 
the organisation. At the same time, administration managers were restricted by municipality 
politicians but also by the government and parliament. For an administration manager to 
succeed in their leadership, an adequate communication within the administration and in 
relation to the political level was crucial. The public sector is still bureaucratic, but the former 
bureaucratic climate has gone through changes.  An administration manager has to relate to 
both the old and new; that is to say the changes that have been made in the public sector and 
the hierarchical power structure  
that is present in all democracies. 
 
 
 
 
 
Keywords: administration manager, public sector/organisation, public leadership, leadership, 
New Public Management, political organisation, local government, qualitative study, Sweden. 





Sammanfattning  
 
Förvaltningschefernas arbetssituation har blivit mer utsatt de senaste åren i och med de 

förändringar och reformer som förekommit inom offentlig sektor med besparingar och 

effektiviseringar.  Det krävs idag att en förvaltningschef är en stark och tydlig ledare som kan 

genomföra neddragningar och omstruktureringar. Reformerna har samtidigt inneburit att den 

gamla hierarkiska strukturen börjat luckras upp och organisationen plattas ut med 

decentraliserat ansvar. Samtidigt påverkas deras arbetssituation av att de arbetar inom en 

demokrati där det pågår en maktkamp inom politiken och gentemot förvaltningschefen. Det 

fanns en otydlig arbetsfördelning mellan förvaltningschef och politikerna vilket vi ansåg 

bidrar till denna maktkamp. Förvaltningschefernas handlingsutrymme begränsades av lagar, 

ekonomin och organisationsstrukturen. Handlingsutrymmet påverkades av 

kommunpolitikerna men även av regering och riksdag. För att en förvaltningschef ska lyckas i 

sitt ledarskap är det viktigt att kommunikationen fungerar inom förvaltningen och gentemot 

politiken. Offentlig sektor är fortfarande byråkratisk men den gamla byråkratin har förändrats. 

En förvaltningschef måste förhålla sig till det nya, de förändringar som skett inom offentlig 

sektor och det gamla, maktstrukturen som finns inom alla demokratier. Utvecklingen har 

också gått mot att förvaltningschefer byts ut allt oftare. 
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I Inledning och bakgrund 
Massmedia har stundtals fyllts av rubriker om förvaltningschefer som i förtid och ibland 

under konfliktfyllda omständigheter tvingats lämna sin tjänst inom den kommunala 

organisationen. Axplock utav detta visar att en förvaltningschef många gånger kan tvingas 

lämna sin tjänst abrupt och utan större förvarning. Beror detta på odugliga chefer eller beror 

det i själva verket på organisationens struktur? Kan förvaltningschefer vara en yrkesgrupp 

som drabbats negativt av offentliga organisationers förändringar eller är dessa endast 

överbetalda, bekväma och svåranpassade chefer som vägrar acceptera den nya 

arbetssituationen?  

 
Den offentliga sektorn har präglats av omfattande reformer vilket har inneburit att offentlig 

sektor har varit föremål för stora förändringar med inspiration från den privata sektorn. 

Ledarskapet ska genomdriva effektivitet och bättre kvalitet i organisationen. Offentlig 

ledarskapsreform är ett medel för att uppnå mål som exempelvis ekonomiska besparingar, 

förbättrad kvalitet och effektivitet. De ska också ge billigare och mer effektiv styrning med 

högre kvalitet och mer effektiva program. Reformerna har även inneburit en tendens till att 

försöka göra tjänstemannaarbeten mera likartade andra arbeten. En förändring bygger på att 

göra karriärer mer osäkra. Detta för att uppmuntra större rotation av personal, en tjänsteman 

ska inte sitta på samma post hela yrkeslivet och på så sätt få in personal med andra 

erfarenheter. Befordran grundas på resultat och ansvar efter kontrakt och prioriteringar istället 

för antalet tjänsteår1.  

 
Värna och Örnfelt har i sin studie om långlivade förvaltningschefer kommit till slutsatsen att 

vissa förvaltningschefer blir långlivade på grund av att de är kompetenta, skickliga och 

förutseende i sina strategier. De har utvecklat goda förhållningsstrategier till både politiker 

och medarbetare samt hanteringsstrategier för att hantera rollförvirringen genom att markera 

vart gränsen mellan politik och handling går. Dessa har även goda anpassningsstrategier till 

förväntningar och krav som ställs på dem2.  

 
Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS), som är en grupp av förvaltningschefer, presenterade 

i augusti 2000 en rapport som är resultatet av en undersökning av arbetsmiljön för 

socialchefer i kommunal förvaltning. Rapporten bekräftar att dessa har fått sämre arbetsmiljö 

och större svårigheter att utöva sitt ledarskap de senaste åren. Många gånger blir 
                                                 
1 Pollitt, C m.fl. (1999) 
2 Värna, K, Örnfelt, B (2003) 
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förvaltningschefer uppsagda utan förvarning, omplacerade eller långtidssjukskrivna3.  I ett 

utdrag ur rapporten står att läsa följande: 

 
”Ledarnas mellanställning mellan lagstiftning-kommunala politiker-

omsorgstagare, mellan krav/förväntningar, regelverk och resurser har blivit ännu 

tydligare. Inte sällan befinner sig socialtjänstens chefer stå mycket centralt i denna 

”korseld”. Detta skapar en psykosocial arbetsmiljö, som äventyrar inte bara den 

enskilda medarbetarens hälsa utan också hela socialtjänstens förmåga att fungera 

rationellt och ett gott arbetsklimat. Ledarskapet utgör ett avancerat diplomatiarbete 

och ledaren måste göra klart för sig själv att han/hon kan komma i en situation, då 

han måste lämna det aktuella uppdraget 4.” 

 
Arbetsmiljöproblem handlar även om den oklara rollfördelningen som råder mellan politiker 

och tjänstemän om vem som ska göra vad, vilket i sin tur kan bidra till att både servicetagare 

och medarbetare blir osäkra på vad som gäller. FSS menar att det behöver skapas en 

diskussion kring de psykosociala arbetsmiljöproblemen inom den politiska organisationen för 

att undvika att verksamheten kommer till skada. De menar även att man märkt av svårigheter i 

rekrytering av politiker och personal till den kommunala verksamheten.  FSS slutsatser är att 

det krävs att politiker och tjänstemän sätter sig ner och diskuterar, samverkar och kommer 

överens om en tydligare ansvarsfördelning, ett mer aktivt arbetsmiljöarbete och att politikerna 

ska få mer kunskap om yrket som ledare5.  

 
En förvaltningschef har en viktig position inom organisationen och kan värderas både av 

överordnade och underordnade. Förvaltningschefen har politiska mål som denne ska uppfylla 

och verkställa och dessutom krav från de anställda. Denne har även olika förutsättningar att 

uppfylla organisationens krav som är beroende av olika politiska mål och varierande 

ekonomisk budget inom organisationen. I sin roll som förvaltningschef ska denne även kunna 

leda sina närmaste medarbetare i deras arbete. Det förefaller som att förvaltningschefen har en 

utsatt position med stundvis obekväma arbetsuppgifter.  

 
Det har länge pågått diskussioner om förvaltningschefernas roll inom den offentliga sektorn, 

det saknas klara regler för vilket ställning denne ska ha. Vi lever i en tid som präglas av 

besparingar, effektivisering och rationalitet och detta medför många gånger att 

                                                 
3 FSS (2000) 
4 FSS:s rapport s.2 (2000) 
5 FSS (2000) 
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förvaltningschefen tvingas fatta obekväma beslut som drabbar människorna inom och utanför 

den egna organisationen. I Värna och Örnfelts rapport6 kan vi läsa om långlivade 

förvaltningschefer, men utvecklingen går mot att förvaltningschefer ska sitta allt kortare tid på 

sina positioner. Vi ställer oss frågande till om förvaltningschefernas arbetssituation är 

tillfredsställande även om de är långlivade. Arbetsmiljöproblem har uppmärksammats av 

bland andra FSS som även kommit med förslag till åtgärder men har egentligen 

förvaltningschefernas arbetssituation förbättrats sedan dess? Vi ställde oss frågande till hur 

den senaste tidens förändringar inom offentlig sektor har påverkat förvaltningschefernas 

arbetssituation och hur det har påverkat deras möjlighet att utföra sitt ledarskap.  

Syfte och frågeställning  

Vårt syfte är att studera och analysera hur arbetssituationen ser ut för förvaltningschefer inom 

offentlig sektor idag. Med denna utgångspunkt har vi formulerat följande övergripande 

frågeställningar: 

 På vilket sätt har förvaltningscheferna idag möjlighet att utföra sitt ledarskap? 

 Hur fungerar förhållandet mellan förvaltningschefer och politiker? 

 Vilka förändringar har skett inom offentlig sektor och vilka är åsikterna om dessa? 

Avgränsning 

Vår undersökning omfattar kommunal verksamhet och därmed inte privat eller statlig. Vidare 

är vår avsikt inte att uttala oss om ett generellt mönster för alla förvaltningschefer i 

kommuner. Vi har undersökt två kommuner i Norrland och därmed kan vi inte uttala oss om 

övriga Sverige. Dessutom rör denna undersökning endast en större förvaltning i respektive 

kommun och således redogör vi inte för samtliga förvaltningar inom kommunerna. Vidare 

avser vi inte att förklara alla konsekvenser av förvaltningschefernas arbetssituation, detta 

innebär att vi avgränsat oss från att djupare studera hur de grupper som är underställda 

förvaltningschefen berörs av dennes arbetssituation. I studien fokuserar vi på 

förvaltningschefernas arbetssituation gentemot systemet, närmre bestämt organisationens 

struktur. Av den anledningen redogör vi inte för organisationskulturens betydelse. 

 

                                                 
6 Värna, K, Örnfelt, B (2003) 
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Disposition av uppsatsen 

Vi börjar uppsatsen med en inledning och bakgrund som ger en inblick i varför vi har valt att 

studera förvaltningschefers arbetssituation. På det följer syfte och frågeställning. Sedan har vi 

i avgränsningen redogjort för våra begränsningar i uppsatsen. Det andra kapitlet behandlar 

den metod som använts i vår studie. Här beskriver vi hur vi som forskare positionerar oss och 

hur urval, intervjuer och analys har gått till. Vi redogör även för vilka etiska överväganden 

som gjorts och vi för en diskussion kring validitet och reliabilitet. I det tredje kapitlet 

presenteras den teoretiska referensram som använts i studien. Det fjärde kapitlet redogör för 

det empiriska resultatet av vår studie och i det femte och sista kapitlet för vi en diskussion 

som knyter samman resultatet med den teoretiska referensramen. Här finns även våra egna 

slutsatser och reflektioner samt förslag på fortsatt forskning. 
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II Metod  
Frågeställningarna har vi prövat empiriskt genom att beskriva och undersöka fenomenet och 

därmed nå en djupare förståelse för förvaltningschefers arbetssituation. Utifrån syfte och 

frågeställning ansåg vi att kvalitativ metod var lämpligast för att nå en integrerad överblick av 

kontexten som studerades, det vill säga offentlig sektor och dess uttalade och outtalade regler. 

Att använda ett kvalitativt angreppssätt kan i vissa fall beskrivas som en ”upptäcktens väg”. 

Begrepp som idérikedom, improvisation och intresse är aktuella och forskaren får använda 

intuition och kreativitet. Istället för operationella begrepp talar man om spårhundsbegrepp 

som ger förslag på den fortsatta riktningen på arbetet och vägleder forskaren att söka väsentlig 

problematik7. Kvalitativa studier innebär en intensiv kontakt inom fältet där normala 

situationer utspelas som är typiska för individer och organisationer8. Vår kontakt inom fältet 

utgjordes av djupintervjuer med personer som vi ansåg kunde ge viktig information till denna 

studie.  

    
Studien har dominerats av ett utforskande intresse där vi har sökt en förståelse för hur 

förvaltningschefer upplever sin arbetssituation. Denna ansats har således styrt våra val under 

forskningsprocessen. Detta har för det första inneburit att vi styrts av en vilja att upptäcka, 

utforska och förstå ett fenomen som vi haft relativt liten kunskap om. För det andra har det 

inneburit att vi har haft ett teoretiskt intresse, vi har sökt förklaringar till fenomenet i olika 

teorier. Den utforskande ansatsen övergick således även till en beskrivande och en förklarande 

ansats allt eftersom vår teoretiska och begreppsliga kunskap inom ämnet ökade. Men det är 

den utforskande ansatsen som varit viktigast i vår studie och det är den som format 

undersökningen9.  

    
Vår studie har ett hermeneutiskt eller ideografiskt angreppssätt vilket innebär att vi studerat 

förvaltningschefers arbetssituation i sitt sammanhang eller med andra ord, vi har försökt finna 

mening eller betydelse utifrån intervjupersonernas subjektiva verklighet. Hermeneutiken eller 

den antipositivistiska ansatsen förknippas med kvalitativ metod där vi som forskare söker 

förstå händelser utifrån dess kontext, ett fenomens betydelse är tids-, kultur- och 

personbunden10. För att förstå meningen i företeelser måste dessa ses i sina sammanhang av 

                                                 
7  Starrin, B (red.) (1991) 
8  Miles, M, B & Huberman, A, M (1994) 
9  Rosengren, K E m.fl. (2002) 
10 Lantz, A (1993) 
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tid och rum11. Hur förvaltningscheferna uppfattar sin arbetssituation och hur individerna som 

arbetade i nära anslutning till dessa uppfattar förvaltningschefernas arbetssituation var alltså 

beroende av hur de själva tolkade och uppfattade sin del av verkligheten. 

Förvaltningschefernas arbetssituation påverkas samtidigt av de organisationsförändringar som 

ligger i tiden med besparingar och effektivisering men även av rummet, att de befinner sig i 

offentlig sektor i Norrland.  

 
Eftersom vi sökte det subjektivt upplevda fanns ingen ”sann” kunskap och därför fanns inte 

heller några objektiva metoder. Hermeneutiken är holistisk och forskaren tar stor hänsyn till 

sammanhanget för att kunna differentiera och se nyanser istället för att generalisera. Vårt 

engagemang och vår förmåga att se saker ur andras perspektiv har varit en förutsättning för 

förståelse. Genom att hålla ett öppet sinne genom hela forskningsprocessen anser vi att 

samspelet med intervjupersonerna speglats av detta och även det resultat som växt fram i 

studien. Men vi har varit medvetna om att vi som forskare är med och påverkar, genom våra 

egna referensramar och tolkningar av verkligheten, men att vi även påverkats av 

intervjupersonernas berättelser12. 

Hur vi positionerar oss i studien 

Valet av att vara tre författare till detta arbete har ibland mötts av viss kritik från vår 

omgivning men enligt vår erfarenhet fann vi fördelar av att under hela studien kunna använda 

varandra som bollplank, ge varandra råd och komma med konstruktiv kritik. Vi har kunnat 

hjälpa varandra att se saker ur olika perspektiv vilket vi anser berikar vår studie. Vår position 

som intervjuare påverkas av den sociala kontext som vi tillhör, vi befinner oss i Norrland och 

har alla arbetat inom offentlig sektor vilket speglar våra livsvillkor och erfarenheter. Detta är 

vi väl medvetna om och de tolkningar vi gjort av materialet görs utifrån vår egen referensram. 

Det finns dock risk att vi har svårare att upptäcka specifika drag som är typiska för vår 

geografiska region och offentlig sektor. Dock är förvaltningschefsarbete ett område som är 

relativt okänt för samtliga av oss och därför borde inte detta ha påverkat den aspekten av vår 

studie på ett betydande sätt. Det bör även nämnas att detta inte är en studie som finansieras av 

de deltagande kommunerna och på så sätt finns ingen kommersiell vinning av vårt resultat. Vi 

redogör för hur vi kommit fram till våra tolkningar och om dessa har påverkats av vår 

                                                 
11 Starrin, B (1994) 
12 Lantz, A (1993) 



 7

geografiska tillhörighet eller yrkeserfarenhet. Samtliga författare har tagit del av hela 

undersökningsmaterialet för att på så sätt nå bästa resultat.  

Begreppsligt ramverk 

Ett begreppsligt ramverk arbetades fram för att göra tankemodellen synlig och göra den 

möjlig att undersöka. Tanken är att det ska utmynna i en preciserad frågeställning13. Vi 

började med att diskutera vilka kunskaper och värderingar vi själva hade om det som skulle 

studeras för att inte låta oss styras av förutfattade meningar och felaktiga myter. Vårt intresse 

för detta arbete rörde sig från början om frågor kring organisationsförändringar i offentlig 

sektor. Efter en del diskussioner enades vi om att förvaltningschefer har fått förändrade 

förutsättningar att utföra sitt arbete. Genom brainstorming valde vi att fokusera vårt ämne till 

hur förvaltningschefer upplever sin arbetssituation. Det här bidrog till att vi fick en 

överskådlig bild av vad som skulle studeras och vad som inte skulle omfattas av 

undersökningen14. Vårt begreppsliga ramverk gav upphov till fyra olika teman som användes 

som huvudmall vid intervjuerna och som även ligger som grund för våra frågeställningar; 

ledarskap, rekrytering/uppsägning, förvaltningschef/politiker samt förändringar inom offentlig 

sektor.  

Urval  

Eftersom vi inte kunde studera alla kommuner i Norrland var vi tvungna att begränsa vårt 

urval. Urvalet sätter gränser för vad som ska gälla vid insamlandet av data. Valet av vem som 

intervjuas, var, om vad, när och varför begränsar samtidigt de slutsatser vi kunde dra av vårt 

material och hur reliabla och valida våra slutsatser blev. Kvalitativt urval är ofta teoridrivet, 

antingen direkt utifrån en teori eller att teorin progressivt växer fram. Vårt urval har styrts av 

vårt syfte och relevanta teorier, de personer vi i utgångsläget valde att undersöka var 

förvaltningschefer, politiker, fackliga representanter som var underställda förvaltningschefen 

samt rekryterare eftersom det var viktigt att hitta de personer som hade mest information att 

bidra med.  Vi valde att undersöka både förvaltningschefer som i nuläget arbetade på den 

positionen men även före detta förvaltningschefer som nu hade andra uppdrag för att få en 

fördjupad bild av hur det är att arbeta på den positionen och förändringsprocessen inom 

offentlig sektor över tid15.  

 
                                                 
13  Rosengren, K E m.fl. (2002) 
14  Miles, M, B & Huberman, A, M (1994) 
15  Ibid 
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Vi började med att söka kontakt med nyckelpersoner som kunde hjälpa oss komma i kontakt 

med de personer vi ville intervjua. Detta kan beskrivas som snowball- sampling. Urvalet var 

kontextbundet, utifrån situationen i den kontexten. Vi har således använt oss av ett selektivt 

urval eftersom vi eftersträvade att studera förvaltningschefers arbetssituation på djupet. 

Kvalitativa studier utgörs av att söka efter olikheter vilket också låg till grund för vårt urval. 

Vi förutsatte att de två olika kommunerna representerade olikheter mellan våra fallstudier. För 

att få ett resultat som är jämförbart baseras vår undersökning på kommuner i Norrland som är 

ungefär lika stora med liknande förvaltningar. Urvalet kom vidare att baseras på frivillighet 

att delta i undersökningen. Det urval som togs fram låg således till grund för ett urval inom 

varje fall16.  

    
Vår empiri består av intervjumaterial från tolv genomförda intervjuer. Vi har intervjuat totalt 

tretton personer som innehar eller har besuttit olika befattningar inom och omkring offentlig 

sektor. Av dessa är fem stycken kvinnor och åtta personer är män. Totalt har vi intervjuat fem 

personer som arbetar eller har arbetat som förvaltningschef. Vidare har vi intervjuat en före 

detta kommunstyrelse ordförande, en kommunchef och två nämndsordföranden. Dessutom 

har tre fackliga representanter och en privat rekryteringskonsult deltagit i våra intervjuer. Tre 

personer som tillfrågades avböjde att delta då de av olika skäl inte ansåg sig kunna bidra till 

studien. En av dessa ansåg att det hade gått för lång tid sedan personen arbetat som 

förvaltningschef och den andra personen avböjde då kommunen inte gav oss tillträde. Den 

sista av dessa avböjde på grund av att personen förlorat sin anställning som förvaltningschef 

och ville få distans till händelsen. Vid hänvisning till de olika intervjupersonerna i denna 

uppsats kommer vi endast att återge yrkestitel samt om de arbetar eller har arbetet i kommun 

X eller Y. 

Två kommuner i Norrland  

För att fokusera på hur situationen ser ut för förvaltningschefer idag valde vi att undersöka två 

förvaltningar i två olika kommuner i Norrland. Vi har avkodat kommunerna genom att 

använda benämningarna X och Y för att inte röja deras geografiska placering. I den ena 

kommunen, Y-kommunen, har befattningen som förvaltningschef varit omstridd och 

personerna på denna position har vid flera tillfällen ersatts. I den andra kommunen, X-

kommunen, har förvaltningschefen relativt nyligen blivit tillsatt och där tenderar 

förvaltningschefen att ha kommit in i organisationen väl. Vardera kommun är ett fall inom en 

                                                 
16 Miles, M, B & Huberman, A, M (1994) 
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specifik kontext enligt Miles & Huberman17. Vår studie omfattar således två fall för att ge en 

djupare förståelse av processer och utfall av de undersökta fallen.  

Genomförande av intervjuerna 

De intervjuer vi genomfört var semistrukturerade för att få svar på de frågor och 

frågeställningar vi hade, men även för att kunna jämföra intervjuerna mot varandra. Samtidigt 

förhöll vi oss flexibla och lät våra intervjupersoner utveckla sina idéer och tala utförligt om 

ämnen som vi tog upp. Vi valde att inte göra en helt strukturerad intervjumall eftersom det 

kan göra att intervjuerna blir alltför snäva och värdefull information kan gå förlorad.18  En 

viss strukturering var ändå viktigt eftersom vi var flera författare som skulle fokusera och 

studera samma fenomen och inte riskera att hamna på olika sidospår. Eftersom vi gjort 

teoretiska efterforskningar har vi kunnat semistrukturera intervjumallen för att leda intervjun i 

rätt riktning19. 

 
Genom djupintervjuer med rekryterare, fackliga representanter, politiker, förvaltningschefer 

och närmaste medarbetare, sammanlagt tretton personer, strävade vi efter att få en bild av 

kontexten i organisationen och nå en djupare förståelse för förvaltningschefens 

arbetssituation. Den första kontakten togs via e- post och därefter tog vi telefonkontakt med 

de personer som svarat positivt till att delta i studien för att boka in intervjuerna.  Den ena 

kommunen gav oss dock inte tillträde till förvaltningen med hänvisning till en tung 

arbetssituation. Detta föranledde att vi började söka personer som hade haft anknytning till 

kommunen för att få en inblick i kommunen. Vi tog även kontakt med personer som 

fortfarande hade anknytning med kommunen för privata intervjuer.  

 
Vi sökte få tillgång till en lämplig plats att genomföra våra intervjuer i de olika kommunerna 

för att erbjuda intervjupersonerna avskildhet och minimera störningsmoment för att skapa en 

bra interaktion20. Oftast har intervjuerna genomförts i kommunernas lokaler men även hemma 

hos intervjupersonerna. Vid en del tillfällen har vi själva anordnat med lokal. Vid ett tillfälle 

då ett möte inte var möjligt genomfördes även en telefonintervju. Intervjuerna tog mellan en 

och en halv till två timmar och samtliga intervjuer har ägt rum under våren 2005. En av våra 

intervjuer genomfördes med två intervjupersoner samtidigt på deras initiativ. Vid de 

individuella intervjuerna har samtliga författare deltagit, vilket kan medföra att 
                                                 
17 Miles, M, B & Huberman, A, M (1994) 
18 Ibid 
19 Rosengren, K E m.fl. (2002) 
20 Denscombe, M (2000) 
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intervjupersonen känner sig i underläge. Detta anser vi har motverkats av att våra 

intervjupersoner har högt uppsatta positioner och har erfarenhet av liknande situationer, och 

vår strävan efter att få intervjusituationen att kännas som ett samtal.   

 
Intervjuerna spelades in på band för att inte gå miste om relevant information. Ejvegård menar 

att bandspelare kan vara hämmande för vissa personer som då uttalar sig mer försiktigt när det 

som sägs registreras. Detta har vi inte upplevt utan det kändes som att vi lyckades skapa en 

avspänd stämning mellan oss som intervjuare och våra intervjupersoner. Före intervjuerna 

presenterade vi kort vår studie och dess syfte samt att det insamlade materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Detta bör man enligt Ejvegård göra för att intervjupersonerna ska 

känna förtroende att ge oss information21.   

 
Intervjuerna inleddes med bakgrundfrågor för att sedan fokusera på aktuella teman i vår 

undersökning. Intervjufrågorna var formulerade så att intervjupersonerna inte fick en känsla 

av att vi förväntade oss ett visst svar. Ejvegård påpekar vikten av att inte ställa ledande frågor 

då frågan föregriper svaret och får informanten att svara på ett visst sätt22.  Detta hindrade 

alltså att det uppstod en intervjuareffekt vilket annars kan försämra studiens tillförlitlighet23. 

Ejvegård menar även att man alltid bör föra minnesanteckningar vid intervjutillfället men att 

det kan vara besvärande för intervjupersonerna om man för dessa under pågående intervju24. 

Därav fördes de flesta anteckningar i direkt anslutning till avslutad intervju för att inte störa 

intervjupersonen och för att inte glömma bort upplevda intryck. Efter intervjuerna frågade vi 

intervjupersonerna om det var möjligt att få kontakta dem för kompletterande frågor om 

nödvändigt och samtliga intervjupersoner svarade positivt på denna fråga.  

   
Vi ställdes inför uppgiften att skriva ut intervjuerna ordagrant men vid en genomgång av 

intervjumaterialet visade det sig att det fanns delar som var uppenbart utanför ämnet. Det 

utgjorde endast liten del av materialet och därför valde vi att utelämna dessa utsvävningar vid 

utskriften. De citat vi valt ut är däremot helt ordagranna med undantag av att vi reviderat 

meningar som innehöll tydliga dialektiska uttryck för att skydda intervjupersonerna men vi 

har för den skull inte ändrat innehållet i citaten. Vidare har vi i vissa citat ändrat 

förvaltningsnamn eller plockat bort sådana benämningar för att inte avslöja vilken förvaltning 

                                                 
21 Ejvegård, R (1993, 1996) 
22 Ibid 
23 Patel, R, Davidson, B (1991) 
24 Ejvegård, R (1993, 1996) 



 11

som studerats. Citaten är utvalda därför att de belyser ett specifikt fenomen på ett bra sätt så 

att läsaren ska kunna följa med i analysen och de tolkningar som gjorts25. 

Analysprocessen 

Eftersom vi studerar förvaltningschefers arbetssituation, hur de själva uppfattar den och hur 

individer som arbetar nära förvaltningscheferna uppfattar denna så analyserar vi inom 

mikrosociologins gränser som handlar om relationer inom eller mellan små enheter i ett givet 

samhälle26. Sociologiska studier kan pendla mellan makro- och mikroperspektiv27. Vår studie 

baseras på ett begränsat tidrum och data för analysen är individ- och källnära. Därför anser vi 

att analysnivån främst befinner sig inom mikrosociologin28. 

    
Analysen av vårt material började redan vid insamlandet av data vilket också är vanligt vid 

kvalitativa studier. Vi som forskare tolkar intuitivt det som sägs redan vid intervjuerna29. 

Materialet som ligger till grund för vår analys är intervjuutskrifter och anteckningar som 

fördes under intervjuerna30. När vi började gå igenom det insamlade materialet sökte vi 

mönster och betydelser för att nå insikt. I analysen har vi sedan reflekterat över det som 

beskrivits, vad som är likartat och olikartat, och lyfta detta till kvalitetsbegrepp på en högre 

abstraktionsnivå31.  

 
Vi har efter insamlandet av vårt material läst igenom och arbetat med materialet upprepade 

gånger för att kunna upptäcka underliggande och dolda mönster eller sammanhang32. I 

analysen av vårt material har vi hela tiden gått mellan del och helhet, något som brukar kallas 

för den hermeneutiska cirkeln33. För att framhäva förståelsen för förvaltningschefernas 

arbetssituation har vi valt ur teoretiska begrepp ur vår referensram och applicerat det på 

intervjupersonernas svar. På så sätt har analysens giltighet säkrats genom att helhetens mening 

har bevarats34.  

 

                                                 
25 Lantz, A (1993) 
26 Rosengren, K E m.fl. (2002) 
27 Marshall, G (1998) 
28 Drugge, U & Johansson, M (red.) (1997) 
29 Rosengren, K E m.fl. (2002) 
30 Holme, I, M, Solvang, B, K (1997) 
31 Lantz, A (1993) 
32 Ibid 
33 Starrin, B (1994) 
34 Lantz, A (1993) 
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Etiska överväganden 

Under vårt uppsatsarbete har forskningsetiska ställningstaganden väckts, hur vi skulle kunna 

skydda intervjupersonerna i studien och samtidigt kunna säkra validitet och göra studien 

tydlig. Metoden som använts har vi försökt att beskriva så utförligt som möjligt för att det ska 

framgå att studien är genomförd på ett etiskt korrekt sätt. Vi anser att det möjliggör för läsaren 

att själv bedöma studiens trovärdighet genom att denne på ett utförligt sätt kan läsa hur 

studien förlöpt och hur etiska överväganden gått till.  

    
I enlighet med vad Miles & Huberman35 beskriver har vi i ett tidigt skede haft utförliga 

diskussioner om hur vi ska kunna garantera informanternas anonymitet och skydda deras 

integritet. Vi har övervägt hur uppsatsen ska kunna läsas av inte bara allmänheten utan även 

av kollegor till intervjupersonerna utan att kännas igen och bli utlämnade. Av den 

anledningen ställdes vi inför dilemmat att nämna vilken förvaltning i kommunerna vi 

undersöker för att göra studien tydlig, men detta skulle även kunna äventyra informanternas 

anonymitet. I våra diskussioner kom vi fram till att genom att vara öppna och ärliga kommer 

våra informanter att kunna känna sig trygga, svara ärligt och inte undvikande, vilket i sin tur 

innebär bättre empiri i vår studie. Därav enades vi om att endast avslöja att vi undersöker två 

förvaltningar i två kommuner i Norrland.   

    
I undersökningen beaktas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som kan sammanfattas 

i fyra huvudkrav. Informationskravet handlar om att de berörda ska informeras om 

forskningens syfte vilket vi har efterföljt genom att presentera detta i början av varje intervju 

samt vid den första kontakten med respektive kommun. De deltagande har blivit upplysta om 

att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan i studien när de så 

önskar. Samtyckeskravet rör uppgiftslämnarens samtycke till medverkan vilket har 

efterfrågats vid den första kontakten med varje intervjuperson och vid kontakten med 

respektive kommun. Ett fåtal intervjupersoner har i detta läge valt att avstå från att delta i 

studien, något som vi naturligtvis har accepterat. Konfidentialitetskravet innebär att 

intervjupersonerna inte ska kunna identifieras av utomstående och detta har tillämpats i 

undersökningen samt informerats om detta vid den inledande presentationen. Därav namnges 

inte kommunerna eller vilken förvaltning som deltagit i denna studie. Vetenskapsrådets sista 

huvudkrav är nyttjandekravet som handlar om att uppgifterna som insamlats om enskilda 

                                                 
35 Miles, M, B & Huberman, A, M (1994) 
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personer endast används för forskningsändamål, detta har vi informerat intervjupersonerna 

om36.  

 
Ejvegård menar att uppgifter som yrke och organisationstillhörighet eller annat som kan 

identifiera en person inte bör lämnas ut, detta för att kunna leva upp till kravet på konfidentiell 

behandling37.  I citaten anges inte deras namn, detta för att omöjliggöra identifiering. Däremot 

är intervjupersonernas yrke av betydelse för studien men eftersom de i övrigt är 

avidentifierade ansåg vi inte att deras identitet skulle kunna röjas.  

    
Forsman menar i sin undersökning om forskningsetik att det kan ligga en fara i att mana fram 

vissa forskningsresultat för att de ”överensstämmer med tidsandan och är politiskt korrekta”38. 

Vi har ett stort moraliskt ansvar att låta materialet tala för sig självt och att inte låta 

förutfattade meningar styra resultatet. Det viktiga har varit att få fram ett resultat som speglar 

intervjupersonernas verklighet. 

Studiens trovärdighet och resultatets giltighet  

Interbedömarreliabilitet innebär hur väl vi som intervjuare har förstått och uppfattat vilken 

mening intervjupersonen ger fenomenet men även att intervjupersonen känner sig förstådd av 

oss39. I avsnittet om intervjuns genomförande har vi diskuterat samspelet mellan oss som 

intervjuare och intervjupersonerna och detta speglar även tillförlitligheten vid analysens 

genomförande. Miles & Huberman nämner även att kvalitativ data aldrig är värderingsfri40. 

En viktig del i analysarbetet har varit att ha en neutral inställning till vårt material och våra 

informanter.  

 
Vi har i det här kapitlet beskrivit forskningsprocessen, syfte och frågeställningar och hur vi 

kommit fram till dessa, avgränsning samt hur vi som forskare positionerar oss. Vidare har vi 

beskrivit urvalsprocessen, datainsamling, hur intervjuerna och analysprocessen gått till samt 

hur vi etiskt tar ställning till studien. I dessa avsnitt har vi fört diskussioner om reliabilitet och 

validitet för att läsaren själv ska kunna granska kvalitén på de resultat vi kommit fram till. I 

kapitlen som följer kommer vi på samma sätt göra läsaren delaktig genom att vara utförlig i 

vår beskrivning av teorin, våra tolkningar av analysen och de slutsatser vi kommit fram till.  

                                                 
36 Internetkälla: 1 
37 Ejvegård, R (1993, 1996) 
38 Forsman, B s. 214 (2002) 
39 Miles, M, B & Huberman, A, M (1994) 
40 Ibid  
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III Teoretisk referensram 
Vi valde att initialt studera lämpliga teorier som kunde vara användbara vid tolkning av vår 

studie41. Vårt teoretiska val blev inledningsvis Max Webers teori om rationalitet och byråkrati 

eftersom offentlig sektor på senare år genomgått reformer mot effektivisering och 

rationalisering. Offentlig sektor är byråkratisk men det är en ny form av byråkrati som 

uppstått efter omfattande reformer som förekommit. För att förstå hur moderna offentliga 

organisationer fungerar har vi även läst litteratur om offentlig sektor. Teorin om New public 

management har vi studerat för att få kunskap om vilka förändringar offentlig sektor 

genomgått de senaste åren. Henry Mintzbergs teori om organisationsstruktur gav en bra 

teoretisk förklaring till hur strukturen är uppbyggd i offentlig sektor. Robert Michels teori om 

ledarskap och oligarki i demokratiska organisationer är intressant eftersom den 

uppmärksammar svårigheter som kan uppstå mellan ledare och en förklaring till varför 

demokratier utvecklas till fåtalsvälden.  

Offentlig ledarskapsreform 

Under 1980- talet började införandet av New public management och därmed introducerades 

marknadsmekanismer i Sveriges kommuner och deras förvaltningsorganisationer. 

Förändringsarbetet accelererade i slutet av decenniet och har haft effekt inom de flesta av 

landets kommuner, dock i olika omfattning och relativt oberoende av de politiska 

majoritetsförhållandena i kommunerna. Anledningen till detta var främst kritiken mot en 

centralstyrd och byråkratisk offentlig sektor, men även kommunernas ökade budgetunderskott 

som gav besparings – och effektivitetskrav42. 

    
Arbete som pågår inom kommunerna för att effektivisera den offentliga sektorn har medfört 

en större betydelse för chefsrollen. Tydligt är att den offentliga sektorn har varit föremål för 

stora förändringar med inspiration från den privata sektorn. Hagström påpekar att det har förts 

en diskussion kring likheter och olikheter mellan den offentliga och privata verksamheten 

eftersom näringslivets ledarskap – och ledarskapsfilosofier har överförts till den offentliga 

sektorn. Mellan den offentliga och privata organisationen finns det skillnader främst i deras 

förutsättningar, struktur och mål. Det tydligaste särskiljande draget är att näringslivet drivs av 

marknadsmekanismer och de offentliga organisationerna består av politiska beståndsdelar43.  

                                                 
41 Miles, M, B & Huberman, A, M (1994) 
42 Trydegård, G-B (2001) 
43 Hagström, B (1990) 
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Offentlig ledarskapsreform innebär förändring i struktur och processer i offentlig sektors 

organisationer för att få dem att fungera bättre. Strukturell förändring kan inkludera 

sammanslagning eller splittrande av organisationer medan processförändringar kan innebära 

förändringar i system exempelvis introducering av nya budgetprocedurer för att öka 

medvetenheten av kostnader. Ledarskap handlar om att genomföra saker så snabbt, billigt och 

effektivt som möjligt och att få andra att genomföra vad man önskar få gjort44. 

    
Den nya typen av offentligt ledarskap ses som ett symtom av modernisering, en dynamisk 

kraft för förändring. Författarna ifrågasätter dock hur ny idén bakom New public management 

är och vems värderingar och perspektiv som imiteras. Författarna menar att om denna metod 

passar inte bara beror på mikro- och makronivå utan även på de tekniska och politiska 

karaktärerna av aktivitet. Till sist så är inte ledarskap en neutral teknisk process utan snarare 

en aktivitet som påverkas av politik, lagar och samhälle45.  

    
Hagström anser att en för lång anpassning mot marknaden kan leda till att offentliga 

organisationer inte kan uppfylla sina samhällsuppgifter. Förändring i organisationen är även 

gjorda i strävan efter effektivitet, den privata organisationens strävan efter 

kostnadsbesparingar och effektivisering av verksamheten för lönsamhet kan man numera även 

se i offentliga organisationer. Författaren anser dock att detta är besynnerligt eftersom den 

offentliga organisationen ansvarar för verksamheter som exempelvis skolor och socialtjänst46.  

    
Sverige placeras i en enhetlig decentraliserad regim. Reformer i dessa länder är mindre breda i 

omfattning och mindre likformiga i praktiken än i centraliserade länder. Offentlig 

ledarskapsreform associeras med det nya som är bra medan byråkrati associeras med det 

gamla och dåliga. Det har även visat sig att hierarkiska centraliserade byråkratier inte fungerar 

lika bra i snabbt förändrande samhällen47.  

      
I Sverige har användandet av ramar för budgetering ökat och regeringen sätter ramarna. 

Ansvaret för budgetarbetet delegeras sedan till lokala politiker eller ledare. Men detta medför 

även delegation av opopulära beslut om prioriteringar. Även om en budgetreform genomförs 

framgångsrikt kan det ta flera år för berörda organisationer att fullt ut praktisera de nya 

procedurerna. Stora förändringar för att förbättra utförande fokuserat på budgetering har 
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genomförts i Sverige sedan 1970- talet och resultatorienterad budgetering har präglat 

ledarskapsreformprocesserna48.    

    
En tendens som New public management medfört har varit att göra tjänstemannaarbeten mera 

lika andra arbeten. En förändring bygger på att göra karriärer mer osäkra. Detta för att 

uppmuntra större in- och utflöde av personal för att erhålla personal med andra erfarenheter. 

En tjänsteman ska inte sitta på samma post hela yrkeslivet. Sverige har dock inte följt denna 

utveckling i så stor utsträckning enligt författarna. Befordran har ändrats till att grundas på 

resultat och ansvar efter kontrakt och prioriteringar istället för antalet tjänsteår. Sverige har 

delvis infört provisioner efter utförande och resultatorienterad stil för personalledarskap49.  

    
Omstrukturering av organisationer är alltid närvarande i offentlig sektors ledarskapsreform. 

Främst genom specialisering, samordning, vilka funktioner som ska 

centraliseras/decentraliseras och till vilken grad samt vilken optimal storlek organisationen 

ska ha. Specialisering är mindre markant i Sverige som har behållit sitt centrala styrande och 

privatisering av offentlig sektor är inte heller speciellt utbrett. I en traditionell hierarki styrs 

samordningen av auktoritet i toppen som ger order neråt. Enligt New public management ska 

samordning uppnås genom marknaden utan en central auktoritet. Decentralisering möjliggör 

bättre och snabbare offentlig service som är bättre anpassad till individuella behov. Detta 

innebär plattare organisationer. I Sverige har politisk decentralisering varit dominerande men 

det har även förekommit administrativ decentralisering. Myndigheterna har fortfarande 

mycket makt och i vissa fall har makten dessutom utökats. I den mån decentralisering har 

förekommit så har den ägt rum inom organisationen50.  

    
Att minska organisationer har sin grund i besparingar och trenden mot specialisering och 

decentralisering indikerar också på reduktion av organisationer i offentlig sektor. Den 

optimala offentliga byrån är enligt New public management platt, flexibel, specialiserad och 

därför ganska liten51. 

   
Politisk aktivitet handlar om maktutövning, speciellt att mobilisera olika resurser för att uppnå 

visst resultat i en situation där de olika partiernas intressen kan komma i konflikt. Offentliga 

tjänstemän måste engagera sig i politiska processer exempelvis för att förhandla om resurser 
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för att förbättra chanserna att lyckas med en viss policy eller ett visst program. Politiker är 

idag mer involverade i offentlig administration samtidigt som offentligt ledarskap börjat ta sig 

an mer och mer av de frågor som tidigare rörde politiker52.  

    
I Sverige har decentraliseringsmekanismer som exempelvis rambudgetering använts för att 

föra över obekväma politiska beslut från nationell till subnationell styrningsnivå. Ledarna är 

ansvariga för att nå mål men politikerna har behållit viss makt och ingriper med jämna 

mellanrum när saker går fel i allmänhetens ögon. De kommer till räddningen med 

undersökningar eller omstruktureringar. Ledare inom offentlig service upplever större frihet 

att bestämma över exempelvis om pengar ska gå till personal eller utrustning samtidigt som 

de upplever att de är under ständig politisk kontroll vad gäller deras resultat53.  

    
De politiska motiven är ofta att göra populära uttalanden om nya initiativ, ingripa då något går 

fel, följa den populära opinionen och ta upp enskilda frågor. New public management kan inte 

förändra den politiska dimensionen. Vid organisationsförändringar vill politiker ofta skydda 

sitt område eller vinna territorium. Allmänheten är relativt ointresserad men deras uppfattning 

kan för den skull vara mångfacetterad. Det behövs en tydligare och mer realistisk modell över 

vilken roll politiker kan och bör spela. De traditionella modellerna är inte nödvändigtvis 

felaktiga men de är otillräckliga för dagens omständigheter54. 

    
Ledare ska vara fria att leda och invånarna ska bli mer engagerade. Eftersom politiker och 

invånarna har olika behov och preferenser ligger en motsägelse i hur en tjänsteman ska kunna 

tjäna dessa samtidigt. Det ligger en motsägelse mellan att öka den politiska kontrollen, låta 

ledare leda samt ge makt åt servicekonsumenter. Författarna menar att det är möjligt för en 

ledare att ha större frihet över resurser och samtidigt får politikerna en tydlig bild av vad som 

åstadkoms. Konsumenter kan få tillgång till bättre information och möjligheter att medverka i 

planering. Då kan ledarna lättare använda resurserna för att tillfredsställa konsumenterna. För 

att detta ska vara möjligt krävs dock att politikerna avstår från att ingripa i ledarskapssfären 

utan endast ingripa om resultaten inte uppnås. Alla organisationer och nivåer som är 

inblandade i levererandet av service måste arbeta efter samma mål och procedurer i den mån 

det går55. 
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När teorin om New public management används så är det viktigt att komma ihåg att 

omfattning och variation av införandet i kommunerna inte bara varierar mellan länder utan 

även mellan olika kommuner. Det är således viktigt att införandet av New public management 

studeras i sin kontext. Tydligt är att de förändringar som skett inom offentlig sektor medför 

stora krav men även svårigheter att fungera som ledare inom en sådan organisation. En 

förvaltningschef ska genomföra mål som till stor del har sin grund i politiska beslut. I och 

med nedskärningar och effektivitetskrav blir samtliga i organisationen pressade vilket kan 

medföra slitningar mellan förvaltningschef och politiker. Kommunen kan inte drivas av 

marknadsmekanismer eftersom de är skyldiga att uppfylla samhällsuppgifter. Att det blir en 

gråzon i arbetsfördelningen mellan politiker och tjänstemän är något som medför ytterligare 

komplicering för förvaltningschefen. Helhetsbilden visar att ledarskapsreformer med avsikt 

att effektivisera den offentliga sektorn kan ge upphov till nya problem. 

En kritisk analys av nytt offentligt ledarskap 

Det har visat sig att den traditionella byråkratin inte längre fungerar i samhällen som präglas 

av snabb förändring, rationalitet och effektivitet. Somliga menar att vi rör oss mot ett 

postbyråkratiskt, postmodernt och postindustriellt styrande. Att vi rör oss från direkt byråkrati 

mot nätverksorganisation, ett maktskifte från byråkrater till invånare. Detta nya paradigm 

inkluderar New public management med marknadsbaserad offentlig administration och med 

ökat fokus på resultat, delegerande av auktoritet och ökad flexibilitet56.   

    
Den strukturella formen av modern byråkrati skapas av politiker för att lösa problem. 

Politiska strategier reflekterar vägar att lösa problem mellan staten och det civila samhället 

och politisk regim påverkar offentlig byråkrati. Om byråkratiskt paradigm är rationellt så 

stödjer sig postbyråkratiskt paradigm på en annan bas av legitimitet och kanske andra former 

av rationalitet. Idag har byråkrati kommit att bli både lösning och problem. En apparatur som 

ger struktur och kontinuitet men som samtidigt utgör ett hot mot demokrati. Detta har medfört 

att vi kunnat se förändringar i många länder från 1980- talet57.  

    
Problem som tycks inspirera administrativ reform, politisk kontroll av den offentliga sektorn 

eller byråkratins ansvar mot invånarna, är strukturella problem för moderna demokratiska 

regeringar. Lösningar varierar men ledarskap har blivit ett centralt begrepp. New public 

management visar på förändring i kärnfunktionen av styrande i världen men det finns inte en 
                                                 
56 International Public Management Journal (1998) 
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enda reform som löser problemen med byråkrati och författaren menar att det inte handlar om 

ett nytt paradigm. Vidare ifrågasätts om New public management är så unikt som dess 

förespråkare hävdar58. 

    
Fokus på offentlig administration bör istället ligga på förändring av demokratiska 

institutioner, praktik och reglerande lagar. Det finns även argument för att vi måste se 

offentlig administration i sin demokratiska kontext av lagskapande och det är genom offentlig 

lag invånare i demokratiska länder kollektivt uttrycker önskemål som regeringen ska 

uppfylla59.  

Offentlig sektor och kommuner 

I avsnittet som följer har vi gjort en sammanfattande beskrivning av offentlig sektor samt 

kommunernas verksamhet för att orientera oss inom denna typ av organisationer. Vi avser 

även att beskriva förändringar som skett inom offentlig sektor i Sverige. 

    
I Organisation och ledarskap beskrivs att det sker stora nedskärningar och ökad 

decentralisering av verksamheten inom den offentliga sektorn. Detta har inneburit ökat ansvar 

för ledarna längre ned i organisationen. Förändringsarbetet inom organisationen innebär oro 

och ängslan för alla i organisationen och författarna menar att bästa sättet att möta 

förändringarna är ett framgångsrikt ledarskap. Den som anställs som chef i organisationen får 

automatiskt genom sin position en viss makt, men chefen förväntas även fungera som ledare. 

Det sker en statlig styrning genom lagar och reformer som begränsar kommuners möjlighet att 

självständigt fatta alla beslut. Kommunallagen som infördes den 1 januari 1992 gav dock en 

ökad handlingsfrihet till kommunfullmäktige. Detta innebar att fullmäktige fick större 

möjlighet att delegera beslutanderätten till olika nämnder60. Ferlner menar att i och med den 

nya kommunallagen som innebar att kommunernas organisationsstruktur inte skulle regleras 

på samma sätt som tidigare skulle friheten för kommunerna öka med anpassning efter lokala 

behov61.  

    
De privata och de offentliga organisationerna har olika sorters styrnings- och 

ledningsfunktioner vilket kan bero på att de är beroende av olika individer, grupper och 

organisationer i omgivningen. De offentliga organisationerna är beroende av anslag från 
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budgeten som fördelas av politikerna. Offentlighetsprincipen medför att det råder en öppen 

insyn i offentliga organisationer. Öppenheten kan få olika följder för den interna ledningen 

och dess styrning, det kan bli ökad centralisering inom organisationen och kritiken mot 

organisationen riktas främst mot personerna i toppen av organisationerna62. 

    
Inom en kommun finns olika grupper med olika arbetsområden. Kommunfullmäktige har till 

uppgift att fatta beslut om de politiska målen, hur kommunens organisation ska se ut och vilka 

nämnder som ska ingå i organisationen. De fattar även beslut om budgeten och påverkar 

därmed hur resurserna ska fördelas. Det är kommunstyrelsen som leder kommunens 

förvaltningar och denna förbereder eller yttrar sig i ärenden som kommunfullmäktige ska 

besluta om. Kommunstyrelsen ansvarar sedan för att verkställa de beslut som 

kommunfullmäktige fattar. Andra frågor kan delegeras till olika nämnder där dessa kan fatta 

egna beslut. Kommunstyrelsen har även till uppgift att sköta kommunens ekonomiska 

förvaltning och föra kommunens talan i olika sammanhang. En kommun består av flera olika 

nämnder och utifrån kommunfullmäktiges fastslagna mål ska nämnderna fastställa delmål för 

deras verksamhet. Nämndernas verksamhet ska leda till de uppsatta målen och det är i dessa 

nämnder som en stor del av allt arbete inom kommunerna utförs63.  

    
Tjänstemännen ska utreda alternativ till uppkomna problem och verkställa de beslut som 

politikerna tagit. Detta är regeln för offentlig verksamhet som ska ske under demokratisk 

styrning och kontroll, dock finns det inte en klar arbetsfördelning mellan dessa. I brist på 

tydliga riktlinjer från politikerna tvingas tjänstemän göra politiskt präglade val vilket bidrar 

till en oklar rollfördelning mellan politikerna och tjänstemännen64. I kapitlet 

organisationsstruktur redogör vi tydligare för hur arbetsfördelningen och därmed strukturen är 

uppbyggd i kommunerna. 

 
Förvaltningar har under de senaste åren utvidgat sin verksamhet som medfört andra utgifter 

samtidigt som kommunerna under 1990- talet arbetat under en stor ekonomisk press. En 

viktig fråga för förvaltningscheferna är därmed personal – och driftkostnader för att få 

verksamheten att fungera och det kräver ekonomiska resurser. Förvaltningscheferna 

presenterar budgeten för den politiska ledningen efter att kommunledningen har beslutat om 

hur mycket personal som ska finnas och hur mycket driften får kosta. Därefter planerar 
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ekonomer, mellanchefer och toppchefer genomförandet som sedan ska presenteras och 

godkännas. Ekonomin har fått en ökad betydelse under 1990- talet och det har en viktig 

betydelse i driften av verksamheten. Berg anser att kommunernas strävan efter en hållbar 

budget med minskade resurser utan förändrad servicenivå kan liknas med ett rationellt mål- 

medeltänkande65.  

Ledarskap och makt 

Det är svårt att klart bestämma några generellt eftertraktade ledaregenskaper utan att ta 

hänsyn till exempel situation, organisation, typ av verksamhet, traditioner och 

organisationskultur. Trots att de offentliga organisationerna ställer många specifika krav på 

sina chefer så är de grundläggande kraven på både privata och offentliga organisationers 

ledarroll lika. Chefer inom offentliga och privata organisationer har olika förutsättningar för 

att ses som framgångsrika och de är beroende av övriga funktioner som tillhör chefsrollen i de 

olika organisationerna66.  

    
Som framgått studerar vi yrkesgruppen förvaltningschefer, dessa existerar inom olika delar av 

de offentliga organisationerna. På följande sätt beskriver Statistiska Centralbyrån denna 

yrkesgrupps generella arbetsuppgifter, ansvar och deras överordnade;  

 
”Planerar, leder och samordnar stora och medelstora enheter inom offentlig 

förvaltning och obligatorisk socialförsäkring, underställda en generaldirektör, 

landstingsdirektör, kommunchef eller motsvarande; svarar för att verksamheten 

följer uppsatta mål; ansvarar för personal-, teknik- och resultatutveckling;  

övervakar resursutnyttjande och ansvarar för kvalitet; beslutar om anställningar, 

omplaceringar m.m.;planlägger och leder den dagliga verksamheten67”. 

 
Eftersom förvaltningscheferna är ledare i den offentliga organisationen är det viktigt att 

redogöra för vad vi avser med ledarskap och vad arbetsuppgiften innebär. Inom en 

organisation finns det alltid någon form av ledarskap. Ledarskap innebär relationen mellan 

ledaren och medlemmarna och interaktionen med personer i organisationens omgivning. 

Genom samarbete med medarbetarna ansvarar ledaren för att arbetet uppnår organisationens 

mål68. Abrahamsson definierar ledarskap på följande sätt; 
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”Ledarskap är det beteende som en eller annan individ i en grupp, organisatorisk 

enhet eller organisation uppvisar och som gäller systematisk påverkan på de 

andra med avsikt att gruppen eller organisationen skall lösa bestämda uppgifter 

och nå bestämda mål69”. 

     
Detta är en tydlig ledarskapsdefinition, samtidigt som ledarskap ska vara effektivt bör det 

även vara legitimt. Ett formellt ledarskap medför både ett resultat– och personalansvar. 

Organisationens struktur skapar ett behov av ledarskap som en konsekvens av dess 

auktoritets– och arbetsfördelning. En ledares funktion har flera uppgifter knutet till sin 

befattning. Ledaren ska planera och bestämma målen och hur dessa ska uppnås. Ledaren ska 

även tilldela resurser och ge de instruktioner som behövs till medarbetarna för att verkställa 

arbetet. Arbetet bör följas upp och kontrolleras av ledaren för att se om målen uppfylls. En 

chef ska ansvara för medarbetarnas arbete och bidra till att detta blir värdefullt. Denna ska 

även se till att bilda en arbetsgrupp som kan lösa sina uppgifter. En chef bör lägga ut kursen 

som medarbetarna följer av egen vilja. Med detta sagt ansvarar chefen alltså för sitt ledarskap 

och för att arbetet utförs70. 

   
Eftersom offentliga organisationer kännetecknas av oklara mål och brist på 

överrensstämmelser kan detta skapa svårigheter för offentligt ledarskap. Handlingsutrymmet 

för offentliga organisationers ledare begränsas eftersom de arbetar utifrån interna och externa 

faktorer exempelvis lagar, avtal, ekonomiska begränsningar och organisationsstrukturen som 

fungerar som gränser för vad chefen kan göra. De arbetar även efter ställda krav från politiska 

mål men även givna instruktioner71. 

Rekrytering och personalpolitik 

Betoningen på nytt offentligt ledarskap har aktualiserat rekryteringsprocesser i kommunerna.  

Idag ska förvaltningscheferna inte sitta hela sin yrkesverksamma tid på samma position vilket 

medför en högre rotation och detta medför att kommunerna oftare än tidigare står inför en 

rekryteringsprocess.   

     
Det har blivit svårare att erhålla kvalificerade kandidater vid chefsrekrytering och chefernas 

betydelse för utvecklingen mot effektivitet, servicekvalitet, bättre arbetsmiljö och 
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produktivitet i organisationen gör att chefstjänsterna är sådana positioner som kan medföra 

skada för verksamheten om personen på tjänsten försvinner. Rekryteringen bör utgå från 

verksamhetsidé, mål och strategi samt ledningsfilosofi och personalpolitik. Chefsfunktionen 

kan i viss mån ses som ett av flera styrsystem för att uppnå verksamhetens mål. 

Organisationen bör även upprätta tydliga chefs- och ledningspolicy dokument som tydligt 

visar vilka krav och förväntningar som organisationen har gentemot cheferna72.  

   
En organisations olika faser påverkar vilka chefsegenskaper som eftertraktas. Om 

organisationen befinner sig i en expansionsfas krävs inte samma egenskaper som vid ledning 

av en organisation under några års nedskärningar. Ledarskapet varierar även om chefen ska 

förvalta och stabilisera verksamheten eller förnya denna. Det har blivit allt vanligare att chefer 

idag har en lång akademisk utbildning bakom sig dock har organisationerna svårare att 

rekrytera chefer med de rätta fackkunskaperna. Samtidigt har det blivit vanligare att unga 

chefer endast arbetar ett par år för att sedan lämna tjänsten till förmån för annan verksamhet. 

Främst beror detta på den offentliga sektorns dåliga framtoning. En annan anledning är 

chefernas upplevda brist på stöd men även antalet arbetstimmar som orsakar minskat 

privatliv. Det privata näringslivet kännetecknas av dynamisk och modern ledning och 

erbjuder även oftare högre lön till sina chefer än offentlig sektor73.   

    
Tanem presenterar även ett uttalande från regeringen där det framgår att chefsrekrytering är 

ett tillfälle att åstadkomma förändringar i organisationen genom målmedvetet 

rekryteringsarbete. Samtidigt påtalas vikten av balans mellan intern och extern rekrytering 

samt att en jämn presentation av både kvinnor och män bland de slutliga kandidaterna74.  

    
En vanlig orsak till att chefer avskedas är att en nytillsatt chef inte motsvarar organisationens 

förväntningar. En annan orsak kan vara att organisationen har genomgått omorganisering och 

chefen har svårt att anpassa sig till förändringarna. Chefernas arbetsuppgifter och 

arbetssituationer har resulterat i att energiska och produktiva chefer inte klarar av att arbeta 

många år på tjänsten. Organisationen är då skyldig att hjälpa personen att påbörja ett nytt 

arbete.  Det är också vanligt att chefer upplever en ledarskapskris, att de känner sig ifrågasatta 

av både den övergripande ledningen samt av sina medarbetare eftersom förnyelsearbetet har 

inneburit att tankesättet har förändrats hos tjänstemännen över tid. För att undvika liknande 
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situationer bör organisationen upprätta och följa tydliga dokument för vilken ledningspolicy 

de anammar, upprätta stöd runt chefen samt att överväga omplacering om situationen blir 

ohållbar75.  

    
Majoriteten av organisationer strävar efter en ”planenlig och balanserad” omsättning av 

chefer. Om det fungerar väl betyder det att en person som rekryteras till chef i organisationen 

”roterar” mellan chefspositioner för att sedan lämna organisationen. Tidsbegränsat chefskap 

gör att organisationerna eftersträvar ökad chefsrörlighet. Organisationen bör utveckla former 

för att avveckla chefskap så att organisationen ses som en framåtsträvande och ansvarsfull 

arbetsgivare76.   

    
Det har blivit vanligare att chefskapet tidsbegränsas inom ramen för en tillsvidareanställning. 

Hur lång period som erbjuds påverkas ofta av organisationens förutsättningar men vanligtvis 

är tidsperioden tre till fem år. Tanem påpekar att det är viktigt att organisationen för ett 

kontinuerligt samtal med chefen om vad som ska hända med personen när förordnandet har 

löpt ut. En fördel med den här typen av anställningsform är det ökar motivationen bland 

cheferna och det är även ett försök till att göra chefsbyten mindre dramatiska77.      

                                                                                                     
Rekrytering i kommunerna kan ske internt, externt eller genom så kallad headhunting. En 

fördel med internrekrytering är att kännedomen om den sökande är god. Det kan även förnya 

företaget då arbetsuppgifterna och ansvar fördelas om och de anställda får möjlighet att 

utvecklas. Headhunting används främst till högre befattningar. Då är det rekryteraren eller 

rekryteringsföretaget/konsulten som tar kontakt med en person som ofta redan har ett arbete. 

Denna typ av rekrytering kan användas både internt och externt.  

En arbetsgivare måste ta hänsyn till diskrimineringslagarna vid anställning av personal. 

Diskriminering får inte förekomma på grund av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning. Kvinnor anses vara i störst behov av jämställdhetslagen och 

arbetsgivaren måste agera för att både kvinnor och män söker arbetet. Om en arbetsplats eller 

en viss typ av arbete är mans eller kvinnodominerat ska arbetsgivaren använda sig av positiv 

särbehandling och försöka anställa personer av det underrepresenterade könet vid lika 

meriter78. Statistik från statistiska centralbyrån visar att kvinnor dominerar antalet anställda 

inom offentlig sektor. Därför kan vi säga att kommunerna är kvinnodominerande 
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organisationer. Statistik visar även att under 2003 var majoriteten av förvaltningscheferna 

inom offentlig förvaltning män79. 

 
”Igår skulle chefen vara ”ordningsman och grindvakt”. Idag ”stigfinnare”, dvs. 

en som leder uppslutningen mot målet och visar på alternativa vägar för att nå 

målet80”. 

 
Ovanstående citat visar tydligt hur synen på ledarskap i offentlig sektor har förändrats genom 

tiden. Tidigare var chefer som följde regler de mest önskvärda, dagens chefer ses som ledare 

för sin grupp och tillsammans ska dessa uppnå förutbestämda mål.  

Kommunikation i organisationer 

Chefens informationskällor kommer främst från dennes omgivning och arbetsgruppen utgör 

en liten del i var information kommer ifrån. Informations– och kontaktnätet har stor betydelse 

för ett framgångsrikt ledarskap. Chefer i offentliga organisationer arbetar nära politiker och i 

deras miljö. Detta innebär att cheferna måste dels arbeta med organisationens inre verksamhet 

samtidigt som de måste vara uppmärksamma på politiska, samhälleliga och byråkratiska 

värden som hela tiden förändras. Cheferna kan därmed uppleva svårigheter i relationen mellan 

de beslutsfattande politikerna och det verkställande organet där chefen oftast ingår81.  

    
Kommunikation inom organisationer har fått en allt större betydelse genom att ledare inom 

organisationer på senare tid fått nya arbetsuppgifter och roller. Ledare ska idag skapa visioner, 

gemensamma mål och förståelse82. Genom kommunikation kan ledaren skapa en gemensam 

uppfattning inom organisationen. Det är inte längre centralt att styra genom regler och att 

kontrollera utan ledaren ska påverka medarbetarnas uppfattning av arbetet. Detta har ett 

samband med att organisationer plattas ut och medarbetarna förväntas att i större utsträckning 

ta egna beslut samt att ta ansvar för dessa. När organisationen omorganiseras från hierarkiskt 

till platt och horisontell är det även viktigt att kommunikationen mellan medarbetarna 

fungerar83. 

    

                                                 
79 Internetkälla 2  
80 Tanem, B s. 20 (1989) 
81 Hagström, B (1990) 
82 Smircich & Morgan (1982)  ”Leadership: The management of meaning” i Heide, M (2005) 
83 Heide, M (2005) 
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Traditionellt har organisationskommunikation handlat om den interna kommunikationen84. 

Den interna kommunikationen i en organisation kan delas in i olika funktioner. Den 

informativa funktionen är att medarbetarna får den information de behöver i sitt arbete. Den 

regulativa funktionen, att kommunikationen ger regler och normer som sedan styr 

individernas handlande. Integrationsfunktionen, kommunikationen ger koordinering av 

arbetsuppgifter. Ledningsfunktionen handlar om kommunikation för att få medarbetare att 

arbeta för organisationens mål. Den övertalande funktionen handlar om att ledaren försöker 

påverka de anställda genom kommunikation. Socialiseringsfunktionen rör kännedom om vem 

jag ska prata med inom organisationen för att få tillgång till information samt vad jag kan 

prata om, alltså kommunikation för att överleva i organisationen85.  

 
Genom processer av kommunikation uppkommer strukturer och dessa påverkar även den 

framtida kommunikationen. Samtidigt påverkas medlemmarnas handlingar. I en komplex 

organisation blir därför kommunikationen viktig för att alla ska arbeta mot samma mål. 

Samtidigt kräver en decentraliserad organisation högre grad av samordning86.  

 
Organisationens struktur styr kommunikationsprocesserna. Kommunikation innehåller makt 

och kommunikationen begränsas av en ojämn fördelning av kunskap och makt87. En ledare 

har makt eftersom underställda accepterar att denne kan bestämma och styra. Men alla 

medlemmar inom organisationen har någon form av makt eftersom det finns ett ömsesidigt 

beroende mellan organisationsmedlemmarna. Det finns således en koppling mellan makt och 

kommunikation. Organisationens maktrelationer påverkar vem vi kommunicerar med och på 

vilket sätt88. På så sätt reproduceras och förstärks maktrelationerna. Kommunikationen mellan 

chef och underställd är inte jämställd och öppen på grund av den underställdes 

beroendeställning. Hierarkin inom en organisation påverkar alltså kommunikationen eftersom 

det oftast handlar om en nedåtgående kommunikation. Jämlikar har lättare att kommunicera 

eftersom dessa har gemensamma referensramar89. 

                                                 
84 Heide, M (2005) 
85 Richmond och McCroskey  (2001) “Organizational communication for survival: Making work,  work” i                                        
    Heide, M (2005)                                   
86 Heide, M (2005) 
87 Ibid 
88 Conrad & Poole (2002) “Strategic organizational communication: In a global economy” i Heide, M (2005) 
89 Heide, M (2005) 



 28

Kommunikation och ledarskap 

Att leda, exempelvis att fatta beslut och motivera förutsätter en kommunikation. Dagens 

organisationer kräver en ny form av ledarskap där kommunikationen blir allt viktigare. Synen 

på ledarskap har ändrats i många organisationer där det eftersträvas att gå från hierarkiskt och 

regelstyrt till decentraliserat med självständiga arbetslag. Genom detta behövs nya sätt för 

ledarna att organisera, strukturera och kommunicera90. En del forskare talar om ett 

doktrinskifte91. Ledare ska inte längre kontrollera med regler och detaljstyrning utan ska 

istället delegera ansvar och beslut, vara visionär och inspiratör92. I vertikala byråkratier går 

informationen uppifrån och ner men dagens nätverk och flöden visar att den horisontella 

kommunikationen är lika viktig. Och i en plattare, decentraliserad organisation krävs det att 

informationen finns tillgänglig. Idag har vi tillgång till Internet och e- post som gör det lätt att 

sprida information93.  

 
Ledarens roll blir därför att sortera information, förklara mål, och strategier, hur dessa hänger 

samman med hela organisationen samt att skapa dialog för att kommunikationen inte ska bli 

enkelriktad. Samtidigt medför plattare organisationer att ledaren får större personalgrupper 

vilket försvårar dialogen och delaktigheten94. Många chefer tränas i att hålla tal och föredrag 

men däremot inte i att föra en dialog för att komma fram till gemensamma beslut95. En vision 

är en framtidsbild om hur organisationen ska utvecklas. Det är ledarna som formar visionen 

och i offentliga organisationer är detta bland annat politiker. För att visionen ska nå ut i övriga 

organisationen krävs en fungerande kommunikation för att de anställda ska förstå, se och 

arbeta för samma mål96. 

 

För att en organisation ska vara effektiv måste den möta förändringar och dessa förändringar 

sker snabbt. I detta avseende har en fungerande kommunikation inom organisationen en 

avgörande betydelse97. Den interna kommunikationen underlättar att de anställda förstår 

omstruktureringen och ökar därför möjligheten att förändringen lyckas98. Att personal är 

avvaktande mot förändringar bör inte bara ses som motstånd utan uttrycker att det tar tid att ta 
                                                 
90 Heide, M (2005) 
91 Beckérus m.fl. (1988) “Doktrinskiftet: Nya ideal i svenskt ledarskap” i Heide, M (2005) 
92 Howard (1998) “The empowering leader” i Heide, M (2005) 
93 Heide, M (2005) 
94 Ibid 
95 Deetz, S (1992) “Democracy in an age of corporate colonization: Developments in             
    communication and the politics of everyday life” i Heide, M (2005) 
96 Heide, M (2005) 
97 Ibid 
98 Ford, Ford & Mc Namara (2002)”Resistance and the background conversations of change” i Heide, M (2005) 
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in förändringen i den egna referensramen99. Och i detta sammanhang har information och 

kommunikation en stor funktion100. 

Forskning, ledarskap och organisation 

Hagström anser att det forskats mycket kring ledarskap och att man därför bör studera 

offentligt ledarskap och fokusera på ledaren/chefen gentemot systemet. Tidigare forskning har 

fokuserat främst på ledaren gentemot gruppen och dess relationer, istället bör man enligt 

författaren studera ledaren i förhållande till systemfaktorer och därmed se organisationen som 

ett system101.  

    
Studier av organisationsstruktur är intressant eftersom strukturen styr människors beteende 

och visar verksamhetens arbeten och målsättningar. Vi är dock medvetna om att en stark 

inriktning på de formella förhållandena i en organisation kan innebära att människorna i 

organisationen kan glömmas bort med deras behov, önskningar och intressen som faktiskt kan 

bryta den formella strukturen102. Vi har dock valt att använda oss av organisationsteorier som 

främst beskriver och förklarar de formella förhållandena i en organisation eftersom vi anser 

att den formella strukturen är en viktig faktor för förvaltningschefernas arbetssituation. 

Organisation 

Organisationer är viktiga att studera eftersom de är grunden i samhället, de står bakom och 

möjliggör många ekonomiska och sociala förändringar i samhället. För att studera en 

organisation är det viktigt att definiera begreppet och det finns många olika definitioner. 

Abrahamsson definierar organisation som en planmässigt inrättad sammanslutning av 

personer som har syftet att nå vissa mål. Målet för offentlig organisation är en politisk vilja att 

lösa uppgifter för befolkningen och bedriva sådan verksamhet.  Organisationer är sociala 

fenomen och den är främst sammansatt av människors roller och gemensamma relationer. 

Organisationer har en struktur, är koordinerade och existerar i den sociala omgivningen. En 

organisation består generellt av komponenter som människor, mål, struktur, kultur och 

aktiviteter103.  

    

                                                 
99 Heide, M (2005) 
100 Isabella (1990)”Evolving interpretations as change unfolds: How managers contstrue key  
     organizational events”  i Heide, M (2005) 
101 Hagström, B (1990) 
102 Jacobsen, D I m.fl. (1998) 
103 Abrahamsson, B m.fl. (2000)  
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Enligt Weber är en organisation en social relation som kan vara sluten eller reglerad för 

utomstående. Efterlevnaden av reglerna övervakas av särskilt utsedda personer som chefer 

eller en administrativ stab som representerar organisationen104.  

 
Vi har valt att använda båda definitionerna eftersom de kompletterar varandra. Den första 

definitionen är mer fokuserad på relationer och mål medan Webers definition tar fasta på 

ledarskapet.  

Organisationer och struktur 

Eftersom vi fokuserar på ledarskap gentemot systemet är det viktigt att undersöka 

organisationens struktur. Hur ser de undersökta kommunernas struktur ut och hur påverkar 

denna auktoritetsfördelning och ledarskap?  

 
Hierarkiska organisationsformer har länge uppfattats som byråkratisk och därmed som en 

motsats till demokratisk. Strävan efter att nå demokratiska organisationer har riktats mot att 

avskaffa hierarkin, men hierarkiska former på organisationer visar inte hur organisationen 

verkligen fungerar. Begreppen ”byråkrati” och ”demokrati” är endast funktionsbegrepp. 

Mintzberg anser att byråkrati är en organisationsmodell medan Weber anser att det är en 

funktion105. Byråkrati är den mest grundläggande organisationsformen och den kritiseras ofta 

för att vara krånglig med stela regler och attityder. Men en stor organisation är beroende av en 

grundläggande formell struktur106. Kommunerna i Sverige har av tradition varit byråkratiska 

och därför ganska hierarkiska organisationer.  

    
Inom varje organisation finns det en auktoritets– och arbetsfördelning och begreppet 

organisationsstruktur beskriver hur arbetet och ansvaret inom organisationen har planerats och 

fördelats mellan olika personer i organisationen. Makten, auktoriteten och inflytandet är inte 

lika fördelad107. En fungerande struktur är en bra förutsättning för att använda sig av 

organisationens resurser och uppnå mål eftersom det ger stabilitet och pålitlighet i utförandet 

av arbete. Strukturen i organisationen uppstår när arbetsdelningen är gjord och 

samordningsmakten är fördelad och den kan förändras för att anpassa organisationen till 

omgivningen108. De formella systemen visar exempelvis indelningar i avdelningar samt 

                                                 
104 Weber, M (1983) 
105Abrahamsson, B m.fl. (2000)   
106 Bakka, F m.fl. (2001) 
107 Abrahamsson, B m.fl. (2000) 
108 Ibid 
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ledningshierarkin och genom dessa försöker ledningen styra arbetsprocesserna. Efter att mål 

satts upp konstrueras den mest effektiva formella strukturen för att uppnå dessa mål109.  

    
Horisontell differentiering omfattar arbetsfördelningen mellan människorna utifrån kompetens 

och yrke och hur de anställda grupperas in i avdelningar eller sektioner. Organisationen blir 

mer komplex ju fler yrken som ingår i denna. Hög grad av intern upplärning och 

specialisering som organisationen själv genomför medför också en komplex organisation.  

Med vertikal differentiering menas organisationens nivåer. En spetsig form på organisationen 

betyder att det finns flera nivåer i organisationen med färre antal chefer än i en plattare form. 

Detta anger även hur många underordnade en chef har. Organisationens formalisering syftar 

till hur mycket arbetet är uppstyrt med hjälp av bland annat rutiner och regler. Detta gör 

främst större organisationer för att möjliggöra en styrning och kontrollering av arbetet som 

utförs110. Hög grad av formalisering ger upphov till byråkrati, det vill säga att stor vikt läggs 

vid regler, direktiv och andra formella strukturer111.  

 
Vid studier av auktoritetsfördelningen, var i organisationen som besluten tas, 

uppmärksammas till viss del om organisationen är centraliserad eller decentraliserad. Om de 

flesta besluten fattas på den högsta nivån i organisationen råder det en hög centralisering112.  

För att komma undan nackdelarna med hierarki ses decentralisering som en lösning. Uppgifter 

och beslut förflyttas till lägre nivåer i organisationen och med decentralisering menas även 

den struktur som råder efteråt, den uppgift och maktfördelning som råder då. Fördelar med 

decentralisering kan vara att ledningen avlastas och kan koncentrera sig på centrala uppgifter, 

arbetsmotivationen ökar samt större flexibilitet och snabbare beslut på operativa nivåer. 

Beslut tas av dem som känner till förhållandena som högre chefer kanske inte gör och det blir 

lättare att se enskilda enheters resultat113. 

Henry Mintzberg – strukturbegreppet 

Mintzbergs beskriver organisationsstrukturen utifrån en modell och i slutet av detta avsnitt 

kommer vi att försöka beskriva kommunernas struktur utifrån hans modell. 
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Enligt Mintzberg finns det fem organisationsdelar, den operativa kärnan innehåller de 

personer som arbetar i den grundläggande verksamheten. Personerna som har det 

övergripande ansvaret för hela organisationen tillhör den strategiska ledningen och personerna 

som är en länk mellan den grundläggande verksamheten och den strategiska ledningen 

benämns linjeledningen. Dessa personer har ansvaret för verksamhetens resultat. 

Teknostrukturen är de personer eller grupper som tar fram produkter och tjänster och som styr 

arbetsprocesser. Stödstaben eller serviceenheten som stödjer de andra delarna i en 

organisation tillkommer vanligtvis när organisationen växer114. 

    
Organisationsmodellerna för serviceverksamhet är professionell byråkrati och adhocrati115. 

Inom den första finns ett samordningsbehov och behov av enhetlighet som uppnås genom att 

de yrkesverksamma har någon slags specialisering och formell utbildning. Det är den 

operativa kärnan som är den dominerande organisationsdelen inom professionell byråkrati. De 

professionella vill ha kontroll över sitt arbete och även över administrativa beslut. Det är en 

ändamålsenlig organisation och konflikter inom denna är ofta om vem som ska utföra en viss 

uppgift. Adhocrati kännetecknas av organisk struktur och hög specialisering, krav på formell 

utbildning, den är innovativ och förändras hela tiden utifrån olika krav och nya grupper 

uppstår för nya problem. Denna organisationsmodell har en hög horisontell 

arbetsspecialisering grundad på formell utbildning116.  

    
Kommunens strategiska spets består av kommunfullmäktige som jämte kommunstyrelsen 

fattar de avgörande principiella besluten. Till sin hjälp har den en stödstab i form av kansli, 

personalkontor, ekonomikontor. Under styrelsen finns politiskt valda nämnder. 

Linjeledningen består av nämndernas förvaltningar och alla mellanchefer som arbetar i de 

olika förvaltningarna, förvaltningscheferna ingår således i linjeledningen. I teknostrukturen 

ligger kommunala företag. Chefer i offentliga organisationer ska arbeta nära politiker, därför 

måste cheferna arbeta med organisationens inre verksamhet samtidigt som de måste vara 

medvetna om politiska, samhälleliga och byråkratiska värden. Därför kan det uppstå problem 

mellan beslutsfattande politikerna och det verkställande organet där chefen oftast ingår.  
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Michels och de oligarkiska tendenserna 

Förvaltningschefer i en kommun arbetar i offentlig sektor som är en demokratisk organisation 

och organisation är en nödvändighet för att uppfylla mål och genomdriva idéer. Samtidigt 

riskerar en stor organisation att utarma demokratin och istället utvecklas till en oligarki.  

    
Kärnan i Robert Michels teori innefattar den oligarkiska tendensen, att alla demokratiska 

organisationer i praktiken utvecklas till fåtalsvälden. Makten koncentreras och gör demokrati 

till en omöjlighet, en oligarkisk kärna utvecklas. Michels menar att den oligarkiska tendensen 

är en naturlig del av den inre strukturen i varje organisation som strävar efter ett visst mål. 

Eftersom ekonomiska och sociala förutsättningar i samhället skapar ett beroendeförhållande 

som i sin tur skapar oligarki, så växer tendenser till oligarki fram även i de organisationer som 

kämpar mot det. Michels menar vidare att tendenser som motverkar demokratins 

genomförande är människans natur, politiska kampens natur och organisationens natur117. 

    
Michels anser att en organisation uppkommer eftersom det är det enda sättet för en grupp att 

skapa solidaritet och en gemensam, kollektiv vilja i sin strävan att uppnå bestämda mål och 

ideal. Genom att organisera sig och bilda en massa kan de genom dess struktur få makt och 

respekt. Massans begränsning ligger i att individen och känslan av ansvar försvinner vilket 

medför att beslut lätt fattas med allmänt samtycke. Detta medför att det blir nödvändigt att 

välja representanter som företräder massan, beslut överförs på enstaka personer. Det bildas en 

elit av utbildade och specialiserade individer med ökad makt över massan och därmed en 

överlägsenhet. Då samhället och ledarskap blir alltmer komplext ökar klyftan mellan ledare 

och övriga medarbetare. Ledarna som uppkommit för att tjäna massan frigör sig till slut från 

massans kontroll. Michels menar att när en organisation ökar och blir starkare så minskar 

demokratin118. 

    
En stark organisation behöver en stark ledare men detta är i sin tur oförenligt med demokrati. 

Ju större organisation desto högre arbetsfördelning och på så sätt uppstår en avgränsad och 

hierarkiskt uppbyggd byråkrati. Oligarki blir således nödvändigt i en organisation av praktiska 

skäl. Samtidigt skulle inte en organisation uppnå samma effektivitet och samordning med ett 

decentraliserat system. Ett decentraliserat system kan motverka oligarki men leder alltid till 

mindre oligarkier vilket gör att den centrerade makten består119.  
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Michels menar att massorna är politiskt likgiltiga och har ett gränslöst behov av att ledas 

eftersom samhället blir alltmer komplext. Ju större behov av ledning massorna har desto 

större är sannolikheten att ett starkt ledarskap växer fram och att tron på auktoriteten blir 

okritisk. En stor organisation kan inte fråga sina medlemmar innan varje aktuellt beslut. Det 

skulle ta alltför lång tid och massans uttryckta åsikter skulle ändå vara vaga. Av den orsaken 

kan inte en organisation vara demokratisk120.  

 
Motsättningar mellan ledare kan uppstå av att olika delar av verksamheten har olika behov. 

Orsaken till motsättningarna kan vara objektiva och bero på skillnader i världsåskådning och 

synen på utvecklingen i samhället vilket leder till olika åsikter om lämpliga strategier. Detta 

kan i sin tur övergå till subjektiva, personliga motsättningar som exempelvis agg, avund och 

även kamp om prestige och makt. Michels menar att ett tydligt drag i alla demokratiska 

system är den inneboende kampen som orsakas av ledarnas misstänksamhet gentemot 

varandra. Det föreligger ett ständigt hot om att någon av ledarna tillförskaffar sig absolut makt 

vilket hindrar ett ömsesidigt förtroende121.  

    
Nya ledare innebär alltid en fara för de gamla. Därför håller sig den gamla ledaren underrättat 

om folkets åsikter för att tillfredställa deras önskan. Utåt ses det som om ledaren viker sig för 

folkets vilja men detta är egentligen bara en taktik för att hindra att den nye ledaren får för 

stort inflytande. De intar således en försvarsställning mot hotet av en ny elit. Framgång ligger 

i att veta hur de ska påverka massan så att den tjänar deras eget syfte. De starka ledarna trotsar 

folket i vetskap om att deras ställning inte kan raseras medan svaga ger vika för massorna för 

att behålla sin post. Och ledarna använder folket för att förgöra varandra122. 

    
En ledare som sitter länge på sin position får ökad makt över medlemmarna samtidigt som 

dennes oberoende ökar, täta val skyddar alltså mot oligarki. En ledare måste samtidigt inneha 

sin position relativt länge för att få erfarenhet och rutin i sitt arbete. Om ledaren vet att denne 

kan förlora sin position när som helst har denne svårt att känna solidaritet och lägga ner möda 

på arbetet. Ledaren behöver en känsla av säkerhet vilket är svårt att känna om denne endast är 

anställd för en kort period och detta kan leda till att ansvarskänslan går förlorad med 

försummelse och maktmissbruk som följd. Det krävs mycket innan en ledare frivilligt lämnar 

den position som tillförskaffats genom uppoffringar. Michels menar att den som har makt blir 
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fåfäng och övertygad om sin egen storhet. Detta innebär också att en ledare alltid försöker 

utöka sin makt och sitt område. Maktkoncentration till få människor ger ofta upphov till 

maktmissbruk123.  

 
Eftersom en organisation leder till oligarki borde moderniseringar av organisationen för att 

göra den direkt demokratisk vara omöjlig. Michels talar dock om en total demokrati, men det 

finns likheter om ledarskap och dess problem i offentlig sektor som kan förklara 

problematiken med positionen förvaltningschef i en organisation. Michels menar också att det 

kan uppkomma konflikter mellan ledare om verksamheten har olika behov, en paradox som 

även uppmärksammats inom New public management reform.  

Weber; makt och byråkrati 

Den sociologiske klassikern Max Weber menar att alla politiska bildningar är maktstrukturer 

som orienterar sig mot omvärlden i olika grad. Politiska formationers beteende mot 

omvärlden påverkas av medlemmarnas prestigeanspråk som uppstår på grund av denna makt. 

De som tillhör en politisk bildning är alltså bärare av prestigeanspråk eftersom också de får 

makt och en känsla av prestige. Maktprestige innebär maktens ära eller äran i makten över 

andra politiska formationer och en utökning av makten. Weber menar att det uppstår en 

maktdynamik på grund av dessa prestigeanspråk då varje politisk formation ständigt är utsatt 

för ett underliggande hot av andra politiska formationer som kan vara svagare eller starkare än 

den egna124.  

 
Med makt menar Weber möjligheten för en eller flera människor att få sin vilja igenom i ett 

kollektiv trots motstånd från de andra medlemmarna. Makt kan vara ekonomisk makt eller 

eftersträvas på grund av social prestige. Den sociala ordningen utgörs av hur den sociala 

prestigen eller anseendet fördelas mellan grupper av medlemmar i en exempelvis politisk 

samfällighet125. 

    
Ett parti är en association där medlemmarna blivit formellt fritt rekryterade. Syftet är att få 

makt till ledarna för att få fördelar till de aktiva medlemmarna. Ett parti kan bara finnas i en 

organisation vars ledning vill påverka och erövra. Partier använder sig av alla slags medel för 

att nå makten. Legala partier är partier som uppkommer via fria val genom röstning. Dess 

verksamhet är alltid detsamma som att hävda vissa politiska intressen, ideologiska eller 
                                                 
123 Michels, R (1983) 
124 Weber, M (1987) 
125 Ibid 



 36

maktorienterade intressen. Makten har partiledarna och deras staber, massorna är icke-aktiva 

och behövs endast för röstvärvning vid valtider. I maktkampen behövs deras attityder som 

orienteringsmedel. Inom partier finns en kamp om kontrollen av den politiska 

organisationen126. Partiers handlande är direkt inriktat på social makt vilket innebär att det är 

inriktat mot inflytande av samfällighetens handlande. Partier har som mål att utöva inflytande 

över funktionsapparaten och denna ska också helst bestå av anhängare till partiet. Ledarna av 

partiet vill åt makten och ett parti kämpar alltid om herraväldet och det är orsaken till att 

partier oftast är väldigt strikt organiserat maktmässigt127. 

 
Den struktur som utgör organisation består av en grupp människor som är vana att lyda 

ledarens order och som vill att dominansen ska fortgå på grund av att de har fördelar av den. 

Dessa individer delar funktionerna som gör att dominansen kan bestå och är redo att utöva 

dem128. Varje slags makt har ett behov av att rättfärdiga sig själv. En privilegierad grupp 

utvecklar en myt om sin egen överlägsenhet och då maktfördelningen är stabil accepterar 

också de mindre privilegierade massorna myten129. 

    
Den moderna byråkratin har enligt Weber130 vissa specifika särdrag; 

 
• Principen om fasta kompetensområden. En byråkrati har fasta kompetensområden som 

är reglerade med exempelvis lagar. Det vill säga; 

1. Regelmässiga aktiviteter som krävs inom den byråkratiska strukturen är fast fördelade 

som officiella plikter. 

2. Befallningsmakten är också fast fördelad och även tvångsmedel som anvisats åt den. 

3. För att utföra de fördelade plikterna och för att utöva de svarande rättigheterna har 

personer med generella kvalifikationer anställts. 

Punkterna ovan bildar inom det offentliga en byråkratisk myndighet. 

• Principen om tjänstehierarki och instansordning, ett fast system av över- och 

underordnade där de högre kontrollerar de lägre. Det finns även ett system med regler 

för de styrda att nå en högre instans. Fullt utvecklad är tjänstehierarkin monokratiskt 

organiserad. 

• Ämbetsutövning baseras på skrivna dokument som handhas av lägre tjänstemän. 

                                                 
126Weber, M (1983)  
127 Weber, M (1987) 
128 Ibid 
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• Specialiserad ämbetsutövning förutsätter en grundlig specialutbildning. 

• Om ämbetet är fullt utvecklat tar utövningen hela ämbetsmannens arbetskraft i 

anspråk. 

• Ämbetsutövningen följer regler som är generella och som kan läras. Dessa är mer eller 

mindre uttömmande. Att känna till reglerna innebär därför att ämbetsmannen måste 

besitta specialkunnande exempelvis inom juridik, administration och förvaltning. 

    
Ovanstående punkter har konsekvenser för ämbetsmannens interna och externa position; 

Ämbetet är ett yrke, det vill säga kräver en strikt reglerad utbildningsgång med krav på 

examination i vissa ämnen. Ämbetsmannens position har en pliktkaraktär131. Ämbetsmannens 

personliga position får således denna utformning; 

1. Ämbetsmannen eftersträvar alltid en hög social uppskattning i jämförelse med de 

styrda. Dennes sociala ställning garanteras genom regler om rangordning och 

straffrättsliga bestämmelser.  

2. I en ren byråkrati blir ämbetsmannen utnämnd av en överordnad instans.   

3. Positionen är vanligtvis på livstid även om det förekommer uppsägningar och 

nyutnämningar. Ämbetsmannen har trots detta inte besittningsrätt till ämbetet.  

4. Lönen beräknas efter status, rang och möjligtvis tjänstetidens längd och inte efter 

prestation. 

5. Ämbetsmannen är karriärinriktad inom den hierarkiska ordningen. Förflyttas från 

lägre till högre betalda positioner. 

 
Kontroll av den byråkratiska apparaten är bara möjlig för personer med fackkunskaper. Oftast 

är den högsta ämbetsmannen överlägsen ministern som saknar fackkunskaper när det gäller 

att få igenom sina intentioner. En byråkratisk administration är rationell på grund av sin 

auktoritetsutövning genom kunskap. Kunskapen i sig ger stor makt och samtidigt ökar makten 

för auktoritetsutövare inom byråkratin genom erfarenheten som tjänsten innebär132.  

Weber och rationalitetens järnbur 

Som visats har offentlig sektor präglats av effektivisering och rationalisering de senaste åren. 

Rationalitet och dess ursprung är något som Max Weber har skrivit om och vilka 

konsekvenser detta får för människan.  

    
                                                 
131 Weber, M (1987) 
132 Weber, M (1983) 
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Webers teori om den historiska rationaliseringstendensen går inte att finna specifikt 

någonstans i hans arbeten utan återfinns som ett genomgående tema i hans verk. Det moderna 

rationalistiska företaget kalkylerar vilka medel som effektivast kan uppfylla mål på ett 

opersonligt sätt och planerar sitt och personalens handlande därigenom. Weber menar att 

rationaliseringen även utökas inom andra områden som exempelvis inom politik och kultur. 

Rationalisering finns inom olika nivåer, inom tänkandet, handlandet, i auktoritetens 

legitimering och slutligen i de mänskliga organisationsformernas utveckling. Förr var 

traditionellt handlande vanligast medan det nu främst förekommer värde- och målrationellt 

handlande, byråkratisk legitimering av auktoriteten och byråkratiska organisationer. 

Rationaliseringen av tänkandet innebär att individer bättre kan behärska verkligheten genom 

abstrakta begrepp och världen blir då mer kalkylerbar för målrationellt handlande133.  

  
På grund av att rationaliseringen bidrar till vetenskapens utveckling så upplevs detta genom 

att individen känner en brist på meningsfullhet. Weber talar här om rationalitetens järnbur, 

människan har lärt sig behärska naturen för sin överlevnad och är på toppen av den tekniska 

utvecklingen samtidigt som sökandet efter mening försvinner. Vi kan inte längre överlämna 

ansvaret till andra utan måste själva ansvara för våra handlingar. Weber ansåg att byråkratin 

trots att den medförde effektivitet gjorde slut på traditioner och personlig hänsyn134. 

 
Weber såg tidigt rationalitetens tendenser i samhället. Ändå anser vi att Weber är dyster i sin 

framställning av rationalitet. Han bortser från att människan kan vara impulsiv och handla 

enligt andra förutsättningar trots att denne borde handla målrationellt. Men det är möjligt att 

en individ handlar mer målrationellt om denne har en chefsposition inom en organisation och 

dagligen måste fatta viktiga beslut som påverkar organisationens resultat.   

Massmedia 

Den öppna demokratin i Sverige bör ständigt granskas och massmedia har en viktig funktion i 

denna granskning. Dessa förser kommunens medborgare med information om aktuella 

händelser och beslut från den kommunala organisationen. Samtidigt visar tidigare 

undersökningar att medborgarna idag är mer kritiska och ställer allt högre krav på 

kommunerna och dess service. En anledning till detta är den ökade informationstillgången och 

moderna medborgare är mindre lättledda, har ökad kunskap och är mer involverad i 

kommunernas verksamhet. Media har en viktig funktion genom att föra ut olika gruppers 
                                                 
133 Weber, M (1978) 
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budskap, medborgare kan föra fram sina krav till kommunerna genom massmedia samtidigt 

som de olika politiska partierna är beroende av massmedierna för opinionsbildning. Media 

fungerar som en maktfaktor med sitt eget speciella språk. Genom språkvalet strävar media 

efter att fånga uppmärksamhet och det kan användas både som ett effektivt 

påtryckningsmedel eller för att skapa opinion. När enskilda händelser uppmärksammas av 

media skapar det ett behov hos politikerna att genomföra prioriteringar och kompromisser i de 

krav som förs fram135. 

Slutord 

Om vi ser förvaltningschefernas arbetssituation ur ett större perspektiv, hur New public 

management med omfattande reformer förändrat förutsättningarna för hela den offentliga 

sektorn med rationalisering kan vi förstå de problem som uppdagats inom 

kommunförvaltningar med andra ögon. Ekonomin har fått allt större betydelse i offentlig 

sektor under de senaste tio åren vilket har medfört en kärvare situation för 

förvaltningscheferna, förändringarna sätter press på ledarskapet. Förändrad struktur och nytt 

ledarskap får konsekvenser för hur väl förvaltningschefen kan utföra sina arbetsuppgifter och 

hur arbetsfördelningen fungerar. Förvaltningscheferna är ledare i sin förvaltning och 

organisationens struktur påverkar arbetsfördelningen mellan nämndsordförande och chef. 

Handlingsutrymmet för dessa ledare är begränsat av lagar och avtal men 

organisationsstrukturen fungerar som gränser för vad chefen kan göra. Förvaltningschefens 

position präglas av en dragkamp mellan ena sidan politikernas vilja och deras beslut och 

andra sidan verksamhetens möjlighet att tillämpa detta.  

 
Organisationen kan påverka ledarskapet vid nyrekrytering av förvaltningschef eftersom 

ledaren ses som ett styrsystem för att uppnå verksamhetens mål. Det är viktigt att 

organisationen utvecklar en ledningspolicy för vilka förväntningar förvaltningschefen har att 

leva upp till samt att utarbeta ett stöd åt cheferna. Med tidsbegränsad anställning ges en högre 

rotation av chefer vilket är helt förenligt med New public managements tankegångar och det 

är viktigt att organisationen utvecklar lösningar för chefsbyte till positionen. Positionen som 

förvaltningschef är av tradition manligt dominerad. Rekrytering av förvaltningschefer kan ske 

internt och externt, dock måste arbetsgivaren ta hänsyn till diskrimineringslagar vid 

rekryteringen för att eventuellt jämna ut könsfördelningen på denna position.  

 

                                                 
135 Petersson, O (2001) 
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Kommunikation har visat sig ha stor betydelse för ledare. Genom kommunikationen ska 

ledaren skapa visioner, mål och nå förståelse. De ska ge information, regler, arbetsfördelning 

samt påverka sina medarbetare för att alla ska arbeta mot samma mål. Samtidigt är 

kommunikationen förknippad med makt utifrån position i organisationen och reproducerar 

makten. Om en ledare ska lyckas i sitt ledarskap beror mycket på om kommunikationen 

fungerar i organisationen. Idag sker stora förändringar i organisationerna och 

kommunikationen är en viktig pusselbit för att dessa organisationsförändringar ska 

implementeras på ett bra och effektivt sätt i organisationen.  

 
Offentlig organisation har länge uppfattats som en traditionellt byråkratisk organisation med 

regler och hierarkier även om dessa idag börjar uppluckras. Byråkrati tillhör den gamla 

världen enligt New public management som menar att offentliga organisationer idag ska vara 

flexibla, decentraliserade och därmed ganska platta. När vi placerar förvaltningscheferna i 

organisationens struktur enligt Mintzbergs organisationsmodell så placerar sig dessa i 

linjeledningen. De övergripande besluten för organisationen fattas av kommunstyrelsen jämte 

kommunfullmäktige, dessa delegerar vidare ansvar till olika nämnder som i sin tur delegerar 

vissa beslut till förvaltningschefen. Det vi kan se är att kommunerna fortfarande är relativt 

centraliserade organisationer där besluten tas av få personer i toppen av hierarkin.   

 
Michels menar att invånarna, ”massorna”, är politiskt likgiltiga och även inom New public 

management är ett grundläggande mål att öka invånarnas engagemang då detta ofta är 

bristfälligt. Enligt Michels skulle denna strävan efter demokrati hur den än ter sig vara 

förgäves eftersom dessa alltid utvecklas till oligarkier där ett fåtal styr och massorna låter sig 

ledas. Kritikerna till New public management menar också att användandet av byråkratin som 

lösning hotar demokratin. Om vi ser New public managements reformer ur Webers synsätt så 

kan vi konstatera att rationaliseringarna och de problem som detta medför inte kan lösas med 

ytterligare målrationellt tänkande utan detta sker på bekostnad av människans välbefinnande. 

Trots att Weber såg nyttan med byråkratin så såg han även dess nackdelar och här menar 

kritikerna just att byråkrati inte är rätta lösningen på reformens problem. Kritikerna till New 

public management menar att även om det är så att vi övergått till ett postbyråkratiskt 

paradigm så utvecklas bara nya former av rationalitet. De alternativa lösningar som föreslås 

av kritikerna skulle av Weber endast ses som ett bevis för att människan verkligen är fast i 

rationalitetens järnbur. 
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Weber såg tidigt rationalitetens tendenser inom alla samhällsområden och man kan fråga sig 

om inte det målrationella handlandet idag tagit över då den offentliga sektor som innefattar 

service till människor rationaliseras och effektiviseras på samma sätt som den privata sektorn. 

Kan dagens problem för förvaltningschefer i kommuner ha sin grund i att samhället är allt för 

rationaliserat och att rationalisering i kombination med mänskliga värden helt enkelt inte kan 

kombineras?  

 
Kommunerna är demokratiska organisationer och ska därför vara ganska öppna för insyn. 

Massmedia har en stor roll i denna insyn och förser medborgarna med information om 

händelser och förändringar i offentlig organisation. Media fungerar som en maktfaktor och 

kan användas både som ett effektivt påtryckningsmedel eller för att skapa opinion. När en 

händelse uppmärksammas i media skapas behov hos politikerna att kompromissa om krav.  
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IV Resultat 
I detta avsnitt är avsikten att beskriva och analysera våra intervjuer och genom citat visa på 

kärnmeningar som synliggör våra intervjupersoners vardag och uppfattningar om de teman 

som ingått i vår intervju. Vi redovisar de genomförda intervjuerna med totalt tretton 

intervjupersoner från två olika kommuner. Vi har intervjuat totalt fem stycken personer som 

arbetar eller har arbetat som förvaltningschef, tre personer som är eller har varit 

förvaltningsnämndsordförande och därmed folkvalda politiker. Intervjuer har även 

genomförts med en kommunchef, tre fackliga representanter och en rekryteringskonsult. 

    
Utifrån syfte och frågeställningar fokuserar vi på förvaltningschefernas arbetssituation vilket 

hela tiden är centralt i analysen. Inledande teman i våra intervjuer var ledarskap, 

rekrytering/uppsägning, förvaltningschef/politiker och förändringar i offentlig sektor. Dessa 

teman har förändrats något när vi analyserat och låtit intervjumaterialet tala för sig själv. Det 

framkom av intervjumaterialet att det finns två övergripande huvudteman som påverkar 

förvaltningschefernas arbetssituation. Det första huvudtemat är de förändringar och reformer 

som skett inom offentlig sektor de senaste tio till femton åren. Inom detta huvudtema finns ett 

undertema, nämligen ledarskap och hur ledarskapet har förändrats i offentlig sektor. Det andra 

huvudtemat är demokrati i organisationen och även här finns ett undertema, maktkamp. Sedan 

redogör vi för temat kommunikation och slutligen binder vi samman resultatet med det 

centrala temat, förvaltningschefernas arbetssituation. Det är således sex teman som 

presenteras i resultatet, förändringar och reformer i offentlig sektor, ledarskap, demokrati, 

maktkamp, kommunikation och arbetssituation. 

 
Det första huvudtemat är de förändringar och reformer som ägt rum i offentlig sektor. 

Utvecklingen i kommunerna har främst gått mot privat sektor. Sammantaget innebär detta att 

kommunerna genom reformer ska anpassas efter behovet och kunden, organisationen ska vara 

rationell och effektiv. De mest framträdande förändringarna vi kan notera är att ekonomin har 

fått allt större betydelse i de offentliga förvaltningarna.  Den andra stora förändringen handlar 

om att göra organisationen plattare, makten att fatta beslut för förvaltningen ska 

decentraliseras till personen längre ner i organisationen. Offentlig organisation har tidigare av 

tradition varit en hierarkisk organisation där makten centraliserats till toppen och här har 

också besluten tagits för organisationen. Undertemat ledarskap visar på att förändringarna 

ställer andra krav på ledarskapet och New public management136 handlar just om 
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ledarskapsreform i offentlig sektor. Ledarskapet har fått en allt större betydelse i kommunerna 

idag.   

 
Det andra huvudtemat som framträder ur intervjuerna är demokrati. Sveriges kommuner är 

demokratiska organisationer och det innebär att det är folkvalda politiker som ska fatta de 

avgörande besluten för organisationens verksamhet och dess mål. Förvaltningschefens uppgift 

är att verkställa politikernas beslut. Undertemat maktkamp visar att demokrati är förenat med 

en kamp om vem som har den verkliga makten inom organisationen; politikerna eller 

förvaltningschefen. Dessa har ett ömsesidigt beroende men det finns hela tiden en vilja att 

påverka och bestämma. En otydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän bidrar till 

att det uppstår en konflikt och maktkamp dem emellan. Både Weber137 och Michels138 talar 

om makten i demokratiska organisationer och även New public management139 menar att det 

finns en svårighet att kombinera demokrati med en hierarkiskt uppbyggd organisation. 

   
Det femte temat kommunikation uppstod som en gemensam nämnare för dessa teman. 

Förändringarna som skett inom offentlig sektor ställer högre krav på kommunikationen 

mellan förvaltningschefer och den egna förvaltningen men även mellan förvaltningschefen 

och politikerna. En otydlig arbetsfördelning mellan förvaltningschef och politiker kräver 

också en god kommunikation. En förvaltningschef måste alltså kommunicera både med den 

egna förvaltningen och med politikerna vilket vi kommer att påvisa närmare i analysen. Det är 

även genom kommunikationen som förvaltningscheferna ska lyckas med sitt ledarskap. Enligt 

Heide ska ledaren få sina medarbetare att arbeta mot samma mål genom kommunikation och 

information140. 

    
Slutligen redogör vi för det sjätte och sista temat, förvaltningschefernas arbetssituation som 

våra intervjupersoner har uppfattat den. Detta tema är centralt och genomsyrar hela studien 

men här knyter vi ihop och summerar hur förvaltningscheferna upplever sin arbetssituation 

och de krav som ställs på dem. 
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Tema 1: Förändringar och reformer inom offentlig sektor 

De förändringar som skett i offentlig sektor under framför allt 90- talet har medfört 

svårigheter för förvaltningscheferna att utföra sitt ledarskap och många av dessa mår dåligt, 

de känner att de har en omöjlig arbetssituation och har svårigheter att orka med. I intervjuerna 

framkommer att många kommuner i Norrland har problem med ekonomin, att få budgeten att 

gå ihop. Vi börjar vårt resultat med att beskriva den förändrade ekonomiska situationen inom 

offentlig sektor.  

En förändrad ekonomisk situation  

Sveriges kommuner har fått en förändrad ekonomisk situation, fram till slutet av åttiotalet var 

kommunerna inne i en expansiv period med utveckling och en snabbt växande verksamhet. 

Detta förändrades enligt våra intervjupersoner när de statliga anslagen och skatteintäkterna 

minskades genomgripande. Eftersom kommunernas olika verksamheter är helt beroende av de 

ekonomiska resurserna som kommunen har är just ekonomi ett framträdande begrepp i vårt 

intervjumaterial. Ekonomin har fått ökad betydelse inom offentlig sektor i och med en 

begränsad budget och verksamheten har effektiviserats för att minska på onödiga kostnader. 

Organisationen ska vara rationell och effektiv till en betydligt lägre kostnad. Eftersom 

kommunerna präglas av stora sparkrav ställer det stora krav på förvaltningschefen. Samtidigt 

medför de ekonomiska kraven verktyg för förvaltningschefen att genomdriva förändringar i 

förvaltningen. Vi kan här se hur New public managements141 tankegångar implementerats i 

kommunerna med ett rationellt och ekonomiskt tänkande. 

 
En f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”Alltså det har ju skett oerhört stora förändringar och många av förändringarna 
har ju naturligtvis varit bra därför att offentlig sektor ska ju drivas rationellt som 
all annan verksamhet så det är naturligtvis bra att det har skett. Men det har alltid 
skett förändringar inom offentlig verksamhet och neddragningar, däremot så har 
det ju blivit mycket tydligare de sista tio åren därför att det har saknats pengar 
och då tycker jag att man många gånger har gått över ramen för vad som 
egentligen är anständigt”. 

 
En kommunchef i X kommun; 

”Eh, ja…ja, vi gör mycket mer idag än vad vi gjorde för tio år sen med mycket 
mindre människor. Så visst har vi blivit effektivare…”. 

 
”… att ha ett ekonomiskt krav och så gör också att man får ett verktyg för 
förändring”. 
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En f. d förvaltningschef i Y kommun; 
”…eftersom behovet alltid var större än medlen så var dom ju tvungen att göra 
en prioritering på nåt sätt då och under dom här tio åren som jag jobbade så har 
jag då aldrig varit med om att vi, ja nåt få tillfälle fick vi utökning, men i princip 
så fick vi aldrig nån utökning av ramarna utan det var ständiga neddragningar 
som skulle göras, ja”. 
 
”Jo alltså vi har ju blivit, alltså det har ju blivit bättre, man har en mycket bättre 
verksamhet trots att man har mindre pengar därför att man, man använder ju, 
man tänker ju, man blir ju tvingad att tänka på ett annat sätt när man har mindre 
pengar och att man försöker göra saker och ting bättre och visst var det så om 
man ser tillbaks att vi hade alldeles för mycket folk i offentlig sektor alltså, i 
förhållande till vad vi behövde”. 

 
Strävan efter en ekonomi i balans och noggrann planering för hur man kan effektivisera och 

spara inom organisationen har blivit en del av förvaltningschefernas vardag. Det existerar ett 

rationellt tänkande vilket blir tydligt eftersom det finns en strävan efter att effektivisera 

organisationen även om kommunen inte hade underskott i budgeten. Den rationella tendensen 

i samhället som Weber142 talar om blir tydlig när förvaltningscheferna beskriver sin vardag i 

arbetet.  

 
En förvaltningschef i X kommun; 

”… nu har ju det blivit så tyvärr att det är mycket ekonomi i fokus och mycket 
av det man åstadkommer ser man i siffror också, på sikt så att säga…”. 
 
”… jag funderar ju inte på att vi har ett underskott varje dag. Det är ju inte så 
utan jag skulle nog tänka likadant även om vi hade ett överskott skulle jag nog 
fortfarande, kan vi göra det här bättre och billigare och effektivare”. 

 
Den kommunala budgetstyrningen har förändrats genom tiden. Under den expansiva perioden 

av kommunernas verksamhet detaljstyrde den högsta politiska ledningen budgeten för de 

olika verksamheterna. Under början av nittiotalet började kommunerna successivt förändra 

denna styrning med övergång till något som idag kallas rambudgetering. Detta var ingenting 

som kommunerna genomförde på eget initiativ utan denna förändring påverkades av det 

högsta statliga beslutandeorganen. Rambudgetering i kommunerna är en tydlig indikator på de 

reformer som genomförts med inspiration från New public management143. Ansvar i 

organisationen ska decentraliseras och detta sker genom att ansvaret för ekonomin förflyttas 

till förvaltningscheferna, de ska se till att klara den givna budgetramen.  

 
 
 
 
                                                 
142 Weber, M (1978)  
143 Pollitt, C m.fl. (1999) 
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En erfaren politiker i Y kommun; 
”Ja det var ju… det gjordes ju i hela Sverige… det följde ju med hela den så att 
säga den kommunala utvecklingen regering och riksdag var ju dom som lade ut 
också den här en påse pengar så att det kom ju uppifrån å sedan förändrade 
anpassade sig både kommunen och landstinget efter det här va det var ju någon 
gång under mitten på åttiotalet där omkring”. 

 
Rambudgetering ger förvaltningschefen större handlingsutrymme men det är även ett sätt för 

politikerna att slippa ta ansvar. Den ökade friheten för förvaltningscheferna att själva få 

fördela budgeten har dock ett högt pris för dem som inte kan hålla sig inom den givna 

budgetramen. Det har blivit enklare att avskeda en förvaltningschef med denna 

budgetstyrning eftersom ett budgetunderskott anses som att förvaltningschefen inte har följt 

de politiska besluten. 

 
En f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”… det är ju gränsdragningen mellan politiker och tjänstemän, på sitt sätt, men 
det har ju naturligtvis också brister, det är ju ett enkelt sätt också för politiker att 
lägga ifrån sig ansvaret och säga nämen det är upp till tjänstemannen att fördela 
pengarna och sen hamnar man ju på det problemet att pengarna inte räcker till”. 

 
En f. d politiker i Y kommun; 

”Rambudgeteringen innebär att det blir lättare att sparka en chef oavsett om det 
är socialchef, skolchef eller räddningschef…”. 
 
”… det finns bara en orsak och ha rambudgetering, det är för att politiken ska 
slippa ta ansvar…”. 
 
”Alltså, det är ett sätt att slippa hålla i potatisen. Och jag personligen är var 
väldigt mycket emot den biten, inte bara för att för att jag ville ha kännedom om 
det utan för att jag även anser att politiken ska ta ett ansvar…”. 

 
Förvaltningschefer och politiker blir samtidigt många gånger mötta av oförståelse från 

personal och allmänheten som anser att offentlig sektor försämras. Personalen blir trött på 

ständiga neddragningar och effektiviseringar och får inte arbetsro på grund av ständiga 

förändringar. Den ekonomiska situationen med besparingar och effektivisering, gör att 

förvaltningscheferna tvingas ta många obekväma beslut som påverkar personalen nedåt i 

organisationen.  

 
En förvaltningschef i X kommun; 

”Men ofta är det ju personalen som klagar på politikerna, tyvärr, bara 
besparingar, dom vet inte vad vi håller på med, kan man tycka…”. 
 
”… jag blir ju en budbärare i det där läget samtidigt kan man inte gömma sig 
bakom politiken. Man får ju ha bra argument för varför man har beslutat som 
man har gjort, men ansvaret för beslutet är ju politiskt”. 
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En erfaren f. d förvaltningschef i Y kommun; 
”… det finns ju faktiskt chefer som har hoppat av därför att dom har mött en 
våldsam opinion fast det har varit helt felaktigt folk har fått om bakfoten vad det 
är egentligen man vill… men den här människan har aldrig fått komma fram å 
förklara…”. 
 

Ökat ansvar för kommunerna 

Ungefär vid samma tid som ekonomin försämrades för kommunerna lämnade staten över fler 

uppgifter och därmed ökat ansvar till kommunerna genom reformer. Detta genomfördes i 

samtliga kommuner. Studien är genomförd i Norrland och de kommuner vi studerat har även 

fått problem med befolkningsminskning genom utflyttning som bidrar till att försämra 

kommunernas ekonomi ytterligare. Offentlig sektor är beroende av anslag från skatteintäkter 

och när arbetsför befolkning minskar så försvåras även kommunens ekonomi. Så här 

beskriver en före detta förvaltningschef kommunernas ökade ansvar, den försämrade 

ekonomin och vad som sker i kommunerna idag. 

 
En erfaren f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”… flera andra åtaganden vältrat över på kommunerna en massa nya åtaganden å 
samtidigt är det ju många kommuner som har en krympande ekonomi… därför 
att deras skatteuttag är ju i stark utsträckning byggt på skattekrafter per invånare 
å tappar man då folk alltså man får en befolkningsminskning så försämras ju 
ekonomin samtidigt som det är inte dom äldre som flyttar utan det är ju 
produktiva arbetskraften som flyttar… å det här ställer till med väldiga 
ekonomiska problem…” . 

 
Arbetsklimatet inom kommunerna och kring förvaltningscheferna har förändrats de senaste 

åren eftersom utvecklingen har gått mot att förvaltningarna har blivit större och har fått 

bredare arbetsområden. Intervjupersonen beskriver att det uppstått en frustration bland 

förvaltningschefer till följd av att kommunerna har övertagit uppgifter och ansvar från staten 

vilket har inneburit ett ökat ansvar och en större verksamhet som förvaltningscheferna ska 

samordna. Detta visar att offentlig sektor snarare blivit mer omfattande än att göra 

organisationen mindre. 

 
Två fackliga företrädare i Y kommun; 

Person 1: ”I dag är ju kommunen ytterst ansvarig för nästan allt”. 
Person 2: ”Och jag tror inte det kommer och minska utan mer och mer läggs på 
kommunerna”. 

 
En f. d förvaltningschef  i X kommun; 

”… det finns ju…en frustration över… över mängden uppgifter å dagens krav 
som förändras och läggs ytterligare bördor på kommunerna i relation då till att 
resurserna är så starkt begränsade som dom är…”. 
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New public management förespråkar att offentlig sektor kan minskas och att en del av 

verksamheten kan privatiseras144. Däremot har det inte förekommit privatisering av offentlig 

verksamhet i någon större utsträckning i dessa kommuner. De två kommunerna som ingår i 

undersökningen hade mycket lite erfarenhet av privatisering av offentlig verksamhet. 

 
En kommunchef i X kommun; 

”Här är det för lite privatisering, det är fullständigt absurt […]. Så 
privatisering har varit bra därför att man får olika alternativ, och det är 
också bra för våra kunder att dom får se valmöjligheter. Men framför allt 
är det viktigt att vi inte äger våran kund, att våra kunder, både kan välja 
och välja bort oss, det är jätteviktigt. Så privatisering har varit bra, tyvärr 
så, ovanför Dalälven, så gör man ju inte så av någon anledning”. 
 

Förändring av strukturen 

Offentlig sektor har som sagt genomgått stora förändringar de senaste åren och vi har kunnat 

se att det är en organisation under ständig förändring. Organisationen ska ständigt förändras 

och anpassas efter behovet. Även detta är ett tecken på att kommunerna fört över tankegångar 

och arbetssätt som påminner om den privata sektorn. Samtidigt är förändringarna svåra att 

genomföra i offentlig sektor, dels för att det är en så stor organisation och dels för att den är 

demokratiskt styrd vilket gör den trögrörlig. Demokratin gör att beslut om förändringar tar tid 

och i en stor organisation tar det även lång tid innan förändringarna ”sätter” sig.  

 
En erfaren f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”Jo… den är för traditionell man anpassar sig inte hela tiden till behoven”.  
 
”… så jo vi har varit trögrörliga”. 

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”Ja det är ju det här spelet, det politiska så att säga beslutsapparaten som…”. 
 
”Ja det är, frågorna går fram och tillbaks och man vill ha mer, utred mer det här 
eller man avvaktar och säger vi godlägger eller vi tar det nästa år… Ibland så 
kanske man sku ha behov och göra snabbare förändringar va…”. 

 

Omorganisering av förvaltningens verksamhet blir ofta en förvaltningschefs inledande 

arbetsuppgifter för att få en struktur som denne anser fungerar effektivt utifrån den personens 

mål och visioner, de ska så att säga äga sin organisation. Därför påverkar 

organisationsförändringarna förvaltningschefernas arbetssituation, de ska förändra och 

omorganisera en trögrörlig organisation. Samtidigt gör täta byten av förvaltningschefer, vilket 

                                                 
144 Pollitt, C m.fl. (1999) 
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vi redogör för senare, att organisationen tappar intensitet, utvecklingen stannar av och 

påbörjade organisationsförändringar blir inte alltid fullföljda vilket i sin tur skapar dålig 

kontinuitet i organisationen.  

 
En förvaltningschef i X kommun; 

”Jag tror så här, när man är så pass ny också det är då man ska göra sånt här, 
förändra och, direkt för att jobbar man på ett år då är det jättesvårt sen då har det 
satt sig olika funktioner och dom…”. 

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”… som ja inledningsvis så tyckte man väl att man var lite frustrerade å man såg 
inte hur det hela hängde ihop men efter hand så fick vi en väldigt bra… samspel 
å man såg hur det ena hängde ihop med det andra och man blev som… som 
herre över sin egen verksamhet på det sätt som man måste vara för att få en 
förändring till stånd…så att det blev väldigt bra”. 

 
En erfaren politiker i Y kommun; 

”Ja det stagnerar ju va… för att det är ju inte bra om man byter för ofta eller för 
snabbt utan det tar ju ett till två år för en chef att jobba in sig va å kunna börja 
och driva en linje då som den chefen tycker är vettig… å byter man då efter två 
år å anställer en ny ja då är det fyra år där som är lite bakåt va…”. 

 
 
Offentlig organisation har traditionellt varit en hierarkiskt uppbyggd byråkrati med makten 

koncentrerad till ett fåtal personer i toppen av organisationen. Ett försök till en stor förändring 

har varit att göra organisationen plattare, att delegera ned makt och beslutsfattande till lägre 

nivåer. Det handlar således om att decentralisera makten. Det ska ge mer ansvar neråt i 

verksamheten och detta innebär att förvaltningschefen kommer närmare verksamheten.  Men 

samtidigt ställs högre krav på förvaltningscheferna och deras ledarskap. Förvaltningscheferna 

får inte på samma sätt sin ledarskapsställning genom sin position i organisationens struktur 

utan måste istället arbeta aktivt med sitt ledarskap.  

 
En kommunchef i X kommun; 

”… att förvaltningen har varit en traditionell hierarkisk organisation där man inte 
har haft handlingsutrymme längst ut utan man har hela tiden, alltså följt regler 
när man har fattat beslut. Då inför man en ansvarslös organisation kan man säga. 
Man har inte fått ta ansvar men man har heller inte tagit ansvar utan man har 
hela tiden delegerat uppåt. Och det är inte bra. Det kostar pengar och blir dålig 
verksamhet och det blir, framför allt det ger dålig kvalitet till kunden”. 

 
En förvaltningschef i X kommun; 

”Som jag upplever det när jag ser i många kommuner så är det väldigt toppstyrt, 
man sitter i toppen och funderar på framtiden och det funkar inte och har dålig 
verksamhetskoll…”. 
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”Jag tror det blir mer eller mindre så här hierarkiskt så att säga, gamla klassiska 
hierarkier, många chefsled, dom pekar och nu gör vi så här, tar inte så mycket, 
det blir jobbigt. Motsatsen tycker jag är då att man inte kommer med färdiga 
lösningar utan att man låter folk prata och sen måste man ju inte bara låta folk 
prata utan man måste pröva idéer också så att folk har, funkar dom så är det bra 
och gör dom det inte så det får man ta”. 

 
En facklig företrädare i Y kommun; 

”Plattare, jo, och sen också att man inte har samma respekt eller kanske att det är 
då, man är inte rädd för höga tjänstemän som ja vi fyrtiotalister fick lära oss, att 
inte svära i kyrkan eller, ja ni förstår hur jag menar”. 
 

Tema 2: Förändrat ledarskap 

Förändringarna inom offentlig sektor har medfört att kraven på ledarskapet har ökat markant. 

För att genomdriva tuffa besparingar och organisatoriskt förändringsarbete krävs idag ett 

starkt ledarskap. New public management handlar i stora drag om ledarskapsreformer145. 

Ledarskapet har idag fått en central betydelse i kommunerna eftersom det är ledarna som ska 

genomdriva förändringar och generera nytt tankesätt i organisationen. Kommunerna behöver 

numera ledare som visar handlingskraft och inte traditionella administratörer. Av den 

anledningen efterfrågas ledarskap i deras utbildning och att de har kunskap om ekonomi, detta 

på grund av de stora besparingar som görs i offentlig förvaltning idag. Det ska vara en 

förvaltningschef som agerar, som kan ”krympa kostymen” och samtidigt utveckla 

verksamheten och se framåt.  

 
En erfaren f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”… från mitten på sjuttiotalet till mitten på åttiotalet hände det oerhört mycket i 
den sociala sektorn för då bromsades ekonomin… å då hade man ett oerhört stort 
byte av förvaltningschefer från den expansiva ledaren till den dynamiskt ledaren 
med ekonomin för ögonen… å det här ledde till att kanske i slutet av sjuttiotalet 
eller i början på åttiotalet så jag brukar säga när jag är ute å föreläser då föddes 
guru- kulturen… så kommunerna trodde som arbetsgivare att chefen kan fixa allt 
bara vi får tag på rätt person… å man anställde ju då väldigt många som hade 
erfarenhet från den privata sektorn, företagsvetare helt enkelt eller liknande som 
inte alls hade jobbat i en demokratiskt styrda organisationerna…”. 

 
En förvaltningschef i X kommun; 

”Den största förändringen det är nog, tror jag nog är positivt att man försöker få 
in nytt tänk nu, man har övergett det här detaljerarstyret och försöker satsa mer 
och titta mer på privata marknaden, hur gör man egentligen med ledarskap…”. 

 
En rekryteringskonsult; 

”Ja, det är ju att försöka från det här bottenläget, när man har sparat sig försöka 
utveckla, vara en liten trollgubbe som kan utveckla och framför allt då 
personalfrågorna frågor och, och verksamhetsfrågorna”. 
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”Ja, du vet… urvalet blir mycket mycket mindre, mycket mycket mindre än att 
administrera en chef som…en administrativ chef. Det är ju… verksamhetsgraden 
är… är större. Och genom att det är personalintensiv verksamhet är det ju… det 
handlar ju mycket om personalfrågor i slutändan… hur… att man är duktig att ha 
kontakt med sina underställda chefer, att ha bra kontakt med… med… med… 
fackliga organisationer, att man litar på varandra, man måste ha bra kontakt med 
media, man måste ha bra kontakt med de beslutsfattande politikerna i nämnden. 
Så det är en mängd av krav som ska… det innebär att… en administratör, hur 
duktig du än är, klarar du inte av jobbet om man inte är duktig personalledare. 
Det är a och o”. 
 
”Eh, kunskapsmässigt om vi tittar på ja hårdvarumässigt, det måste vara mycket 
mera ekonomi, det måste alla chefer ha. Dom måste kunna ekonomi, det är väl 
det viktigaste. Sen är det på det personliga planet, det är ju att dom ska kunna 
leda andra människor”. 

 
Politikerna vill ha förvaltningschefer som klarar budgetkraven och uppfylls inte dessa kan det 

vara en orsak till att avsätta förvaltningschefen. Det förekommer en övertro att om 

förvaltningen bara tillsätter en stark och duktig ledare så ordnar sig det mesta för 

förvaltningen, en stark ledare genomdriver besparingar och organisationsförändringar. Men 

samtidigt möjliggör detta att politikerna kan slippa undan det ekonomiska ansvaret.  

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”Ja jag tror att dom vill krypa undan sitt ansvar och lägga över det på 
tjänstemännen eller på cheferna, att hade vi haft bättre chefer så hade vi inte 
suttit här. Och ibland, ren alltså, rent oförstående”. 
 

Högre omsättning av förvaltningschefer 

I analysen har vi kunnat se att förvaltningschefer byts ut allt oftare i offentlig sektor. Det har 

blivit vanligare att förvaltningschefer försvinner från sin position utan specificerade skäl till 

deras avsättning och det händer att förvaltningschefer själva väljer att kliva av från sin 

position. Ett steg i riktningen att få en högre rotation på chefer på denna nivå är att ge dessa 

kontrakt på 3-4 år och att de har en tillsvidareanställning i grunden någon annanstans i 

organisationen. Denna placering är inte specificerad och många uttrycker att det finns en 

underförstådd mening att de i så fall ska söka sig vidare. Detta är helt i enlighet med New 

public management som förespråkar omsättning av chefer i offentlig sektor för att på så sätt få 

in nya personer med nya tankesätt i organisationen146.  
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En kommunchef i X kommun; 
”Ja för alla chefer …får kontrakt, det innebär att vi skriver ett kontrakt som säger 
att man har ett fyraårsförordnande till sin tjänst. Och det innebär att han har 
jobbet som förvaltningschef i fyra år men en tillsvidareanställning i botten. Men 
under dom fyra åren så kan man inte avskeda honom, det går inte. Men man kan 
betala, det dom fyra åren om man vill, det kan man alltid göra, men man kan inte 
avskeda honom. Men efter dom fyra åren så tar man ett nytt beslut”. 
 
”Eh max, jag tycker att dom ska, tycker fyraårsperioden är bra för att veta vad är 
det för person. Vi vill gärna att dom är 8 år, inte mer än 8. 12 är alldeles för 
mycket. Därför att då börjar dom bli trötta, dom har sett det mesta, varit med om 
det mesta.  Då behöver dom gå vidare. Det gäller för alla chefer, 6 år är optimalt, 
jag har varit i 7 (skratt). Så att det är…”. 
 
”Det är jättesvårt, alltså rent formellt så har han ju då en tillsvidareanställning 
oftast, då är man skyldig att göra en omplaceringsberedning men att hitta ett nytt 
jobb åt en förvaltningschef är jättesvårt. Det är väldigt svårt att jobba inom en 
organisation som man själv har varit chef i.  Då hjälper man den personen att 
sluta. Antingen att hitta ett annat jobb eller avgångsvederlag”.  

 
Det finns även en känsla av prestige för cheferna som gör det svårt att kliva neråt i en 

förvaltning där de tidigare har arbetat som chef. Kommunerna erbjuder inte 

förvaltningscheferna någon riktig reträttposition inom organisationen. Denna anställningsform 

genom kontrakt är också en indikator att offentlig sektor går mera mot privat sektors sätt att få 

rotation på chefer på höga positioner. En förvaltningschef ska underförstått inte sitta kvar på 

samma position under alla sina yrkesverksamma år. Detta kan stressa ledarskapet, 

förvaltningscheferna ska bara inneha sin position så länge de levererar och utvecklar. Det 

ställs högre krav på förvaltningscheferna att prestera mer under kortare tid.  

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

” … Ja det var väl… alltså det är ju också kopplat till att det har ju hänt en del… 
på det viset att personen inte längre finner nåd inför sina uppdragsgivare så att 
säga det är ju inte ovanligt att man avvecklar förvaltningschefer på olika sätt… å 
det är klart att det gör ju också naturligtvis att inom gruppen förvaltningschefer 
blir ju det en… en grund för att man funderar över sin egen situation när man ser 
att kollegan som man då har umgåtts med under ett antal år bara… försvinner 
genom sandluckan så att säga så att det är väl sånt också som påverkar 
naturligtvis vad man tycker om jobbet i sig…”. 

 
En förvaltningschef i X kommun; 

”Ja, ja men, det finns ju statistik på det alltså förvaltningschefen sitter väldigt 
löst alltså. Nu är ju inte det nåt som bekymrar mig kan jag inte påstå faktiskt. Det 
där, jag är inte, jag menar gör man jobbet så löser det väl sig, men dom som är 
lite äldre kan jag tänka mig att dom blir lite stressade av det. För det är ganska 
stor omsättning och det är klart det är en sån, man klarar liksom inte av och 
hantera dom problem som är och då, det är klart det påverkar”. 
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”Jo då blir det ju så där att efter tre år så antingen är man nöjd med ändå, eller så 
att säga, kommer man överens om att två år till går väl bra och så tecknar man 
ett nytt sånt kontrakt då. Men då skulle det vara tvärtom att man inte har lyckats 
så att säga då får man en annan placering i kommunen i stort sett vad som helst”.  
 
”Nej, kan vara utredningsjobb eller nåt sånt där med andra ord så bör man söka 
sig därifrån”. 

 
En erfaren f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”… man ska erbjuda dom här människorna… kommunerna gör ju det så svårt att 
göra reträtt va i samma organisation det är ju en skam för en viktigare chef att gå 
å sätta sig på en underordnande befattning…”. 

 
En annan anledning som framkommer till att förvaltningscheferna inte sitter lika länge på sina 

positioner idag jämfört med tidigare innan organisationsförändringarna i offentlig sektor ägde 

rum är att många förvaltningschefer mår dåligt och känner att de har svårt att orka med. 

Förvaltningscheferna beskriver att de har en tuff arbetssituation och att arbetsuppgifterna 

stundvis känns omöjliga att klara av. Positionen som förvaltningschef upplevs som ensam och 

utsatt. Cheferna nämner att de är utsatta av media, av olika fack men även av politiken. 

Förvaltningschefen ska ta hänsyn till lagstiftningen och det kräver också en bredare 

kompetens än tidigare eftersom offentlig sektor blivit mer omfattande. Detta medför att de 

ibland upplever att de har en omöjlig arbetsuppgift vilket gör att cheferna har svårt orka 

inneha positionen hela sitt yrkesliv.  

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”Han satt nio år tror jag. Men nu är det alltså det, det finns inte några 
förvaltningschefer som sitter så länge idag, dom kroknar alltså det, det, man får 
nya arbetsuppgifter. Ja alltså det, det är en helt omöjlig uppgift alltså”. 
 
”… man får en roll som att, ja att man är okänslig och man förstår inte och det 
påverkar ju en naturligtvis trots att man vet att det här är ju rätt och så här måste 
man göra, så att så är det ju tufft ändå att genomföra. Och det tror jag att det tär 
ju då på en och när man sitter så länge som tretton år”. 

 
En facklig företrädare i Y kommun; 

”… för det är ju en oerhört ensam roll att vara förvaltningschef. Dom sitter ju 
mitt mellan politikerna och hela verksamheten, tidningar, press, […], det är ett 
tufft jobb och ibland kan det va att dom behöver lätta sitt hjärta lite grann och då 
har vi ställt upp på det”. 

 
En erfaren f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”Ja… eller rättare sagt oförståelse tror jag alltså man har inte insikt i 
problemen… för att dom som söker ett tufft förvaltningschefsjobb å dom flesta 
är tuffa idag dom måste ha klart för sig att det här är ett svårt jobb…”. 
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” … annars tycker jag det här att bli utsatt av media å få skällning av politiker å 
ha trassel med facket ja men det är ju vardag …. Man måste ha klart för sig att så 
ser vardagen ut om du ska sätta dig på en sån här stol man måste räkna med 
det… det här är inte folk som kommer in med färska blommor till dig varenda 
dag å tycker du är underbar… det är jäkla tuffa tag alltså… å media dom söker 
inte det som är bra utan dom söker förklaringar till något som är dåligt för att få 
en rubrik…”. 
 
”… jag är säker på att om ni skulle åka runt bland en hel del utav Sveriges 
kommuner å när ni frågar förvaltningscheferna ja hur mår du då så säger dom ja 
jag mår jättebra… men egentligen mår dom skit invändigt… för man för inte 
dialogen med sina problem”. 

 
Det visar sig även i intervjuerna att personalpolitiken för förvaltningscheferna inte är 

densamma som för övriga anställda i kommunerna. Detta är också ett tecken på att offentlig 

sektor implementerat personalpolitik och tankesätt utifrån New public management147. Högt 

uppsatta chefer är inte skyddade av vanliga anställningsavtal utan får själva utarbeta kontrakt 

med sin arbetsgivare som nämnts tidigare.  

 
En facklig företrädare i Y kommun; 

”… man ska ha en enhetlig personalpolitik och det ska gälla för alla. Man ska ha 
rätt att veta varför du har slutat och vad kommer och göras, får jag behålla min 
lön, får jag inte behålla min lön, alltså det, det är såna här saker som, det verkar 
som att när det är, när det är höga tjänstemän då är det inte samma rättigheter 
tydligen. Då kan man egentligen säga jag har inte förtroende för dig…”.  
 
”Politikerna behöver inte det”.  
 
”Ge nå annat skäl än att dom inte har nåt förtroende eller, ja det är inte så lätt”. 
 

En f. d förvaltningschef i Y kommun; 
”Nej, det har dom inte, det där var ju, alltså det är ju obegripligt egentligen, alltså 
om jag skulle ha avskedat en anställd på det där viset då hade det ju blivit 
skadestånd och gått till arbetsdomstolen och ja alltså, det är ungefär som om jag 
hade kallat upp föreningschefen och sagt åt han att ja nu, nu ska jag ge dig dom 
här två möjligheterna, alltså att du får välja det här eller också säga upp dig, 
alltså det finns ju lagar som talar om, man måste ju följa spelreglerna och 
avtalen, inget av detta följdes”. 

 
Samtidigt medför detta en osäkrare anställning eftersom det räcker med att förvaltningschefen 

inte får fortsatt förtroende av sin uppdragsgivare och måste då lämna sin anställning. Det 

krävs således inte mer preciserade skäl för att avsätta en förvaltningschef vilket ökar pressen 

ytterligare för cheferna. Det händer att det inte finns några andra skäl till att en 

förvaltningschef blir av med arbetet än att politikerna vill ha in någon som tänker annorlunda, 

                                                 
147 Pollitt, C m.fl. (1999) 



 56

få in friskt blod i organisationen. Det andra citatet visar att det överhuvudtaget har blivit 

lättare att sparka en förvaltningschef idag.  

 
En f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”…i förhandlingarna som var sen med facket så har dom aldrig presenterat nåt 
om att jag inte har skött mitt arbete utan dom skulle helt enkelt ha in en ny”. 

 
En erfaren f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”…avtalen var ju sådana att man skulle antingen vara alkoholist eller kriminella 
eller någonting annat för att kunna avsättas från sitt jobb alltså det var den 
tolkning som fanns då nu kan man ju till och med avsättas på grund av 
personliga skäl alltså om man ja har gjort något dumt”. 

 

Stöd för förvaltningscheferna i form av mentorskap 

I intervjuerna har vi funnit att förvaltningscheferna uttalar ett behov av stöd på grund av sin 

svåra arbetssituation i form av mentorskap för att orka med sitt arbete. Det framkommer även 

att de helst ser att denna mentor är någon som har erfarenhet av chefsarbete på samma nivå 

som dem själva men att det ska vara en mentor utanför organisationen. Anledningen till detta 

är att förvaltningschefen ska kunna känna tillit, att de fritt kan uttrycka vad de känner utan att 

bli utlämnade och sedan betraktas som svaga ledare i organisationen. Förvaltningschefen 

behöver även stöd från kommunledningen inom organisationen så att de inte ställs inför att stå 

helt ensamma gentemot politiken när det gäller att genomdriva vissa frågor angående 

förvaltningen. Tanem påtalar också vikten av att kommunerna arbetar fram lösningar och stöd 

för cheferna i sin teori om ledarskap i offentliga organisationer148. 

 
En erfaren f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”… du orkar inte med dom hur länge som helst om det är bara negativ negativt å 
du jobbar som bara fan för att komma ur det å då har man inget mentorskap och 
det tycker jag är dumt… så jag har ju rekommenderat dom flesta cheferna som 
blir anställda att förutom dom förmånerna om lön å bostad å vad du ska göra i 
stora drag det är kompetensutvecklingspengar å mentorskap… att du har någon 
helt utanför din egen organisation som har lång erfarenhet av typ ledarjobb…”. 
 
 ”… där du får bolla dig själv det vågar man inte göra i sin egen omgivning helt 
enkelt man är rädd för att bli utlämnad å framstå för sina medarbetare på 
ledningsnivå eller politikerna som svag natur… å ska det vara ett mentorskap då 
måste du ju erkänna till mentorn vad du tycker är problem annars får du ingen 
hjälp… men man vågar inte lämna ut sig i sin egen organisation å det är ett 
bekymmer alltså därför tror jag på mentorskap”. 

 
 
 

                                                 
148 Tanem, B (1989) 
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En förvaltningschef i X kommun; 
”… så är det i regel underskott och så här och förr eller senare så börjar man ju 
undra om man gör fel eller går det och påverka och så. Träffar man då, träffar 
man andra som har mer erfarenhet, har annat kön, tänker annorlunda än jag, vad 
det än är så att säga så, samma problem, då kan man tänka att liksom det hänger 
inte på mig utan det här handlar om andra saker. Det är, man vet ju det där men 
det är skönt att prata av sig med några som har samma lärdom. Sen kan det vara 
nån som har lyckats med nånting och då får man också reda på vad det är, 
erfarenhetsutbyte”. 

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”Vi hade… alltså hela kommunledningsgruppen… vi hade en hel del team 
utvecklings insatser å vi hade också handledning regelbundet då med en konsult 
som då bistod oss så att säga… så att det var väl relativt bra försök på den 
kanten… jag hade inget behov utöver det ja å det här var väl var ungefär en gång 
var sjätte vecka en timme… så det blev lite så här pysa ut stund. Ja alltså det är 
alltid bra att… kunna ventilera funderingar… det uppstår alltid i såna här jobb 
situationer som man måste bearbeta på något sätt å då kan det vara en poäng att 
kunna göra det med någon lite på sidan av och utanför organisationen… så att 
det tyckte jag nog var bra”. 

 

Förändringar vid rekrytering av förvaltningschef 

De förändrade kraven på ledarskapet och den arbetsbördan som förvaltningscheferna i 

offentlig sektor ger uttryck för har satt sina spår i organisationen. Detta har medfört att 

chefspositionen inte är lika attraktiv längre. Det är en utsatt position och färre söker tjänsterna 

på grund av de höga kraven med stora ekonomiska besparingar. Tanem beskriver i sin teori 

om ledarskap i offentliga organisationer att det blivit svårare att rekrytera chefer med de rätta 

fackkunskaperna eftersom arbetet kräver många arbetstimmar och att lönen är sämre jämfört 

med privat sektor149. Att kommunerna byter ut sina förvaltningschefer med allt tätare 

mellanrum är ett tecken på detta men den ökade rotationen på förvaltningschefer har även 

medfört att kommunerna numera börjar få problem att tillsätta dessa chefspositioner. 

Problemet med att positionen som förvaltningschef i offentlig organisation inte är lika 

attraktiv längre har aktualiserat rekryteringsprocesserna i kommunerna. Traditionell 

annonsering till tjänsterna ger få kvalificerade sökande till positionen som förvaltningschef. 

Chefer som söker dessa tjänster har många gånger redan en anställning och vill därför ha 

möjligheten att vara anonyma vilket de inte är när de söker en tjänst som är utannonserad i 

tidningarna. På grund av detta har det därför utvecklats ett annat behov av rekrytering. Det 

förekommer att kommunerna anlitar rekryteringsföretag för att kunna tillsätta chefstjänsterna. 

 
 

                                                 
149 Tanem, B (1989) 
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En facklig företrädare i Y kommun; 
”… att anställa en förvaltningschef idag, det är nåt av det svåraste som finns, 
alltså det är lyckkast om det blir bra och det kan lika gärna bli dåligt så att, det är 
en sån tjänst idag så om man tittar runt i Sverige så finns det hur många lediga 
förvaltningschefstjänster som helst alltså det är ingen som i längden klarar av 
dom för att det är ett så tufft jobb”. 

 
En kommunchef i X kommun; 

”Ja därför att det börjar bli brist på kandidater till toppchefsjobben inom 
kommuner. Man är utsatt medialt, det är ganska tunga villkor ekonom… alltså, 
jobbiga förändringsprocesser och dåligt betalt”. 

 
En rekryteringskonsult; 

”Men sen om vi säger 2001, visst har jag haft offentliga rekryteringar tidigare 
och offentliga myndigheter men senaste tre åren har det nästan varit, ja om jag 
säger 80 % av av omsättningen kommer från kommuner och den typen av 
organisationer”.  
 
”… det är tuffa jobb, ekonomi… ekonomi när man har så att säga sparat inom 
den kommunala världen till exempel så kräver det en annan typ av ledare. Det är 
inte att administrera eh uppgång, utan uppgång på 70- och 80-talet och fall på 
90-talet och det innebär att man har många gånger eh… minskat på den där om 
man ska kalla administrativa kompetensen”. 

 

Tema 3: Demokratisk organisation 

Demokrati är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera men samtidigt ett väldigt 

konfliktfyllt begrepp. Det innebär att några få ska föra flertalets talan det vill säga; vad vill 

medborgarna och vilka önskemål finns inom förvaltningen? Detta kan leda till konflikter 

mellan de som ska ta beslut, konflikter mellan förvaltningschefen och politikerna men även 

konflikter inbördes mellan politikerna. Kommunerna i denna studie är som tidigare nämnts 

demokratiska organisationer och Michels påtalar svårigheterna med att förena demokrati med 

organisation, att organisationen lätt utvecklas till en oligarki där ett fåtal fattar de avgörande 

besluten150. Det framkom i intervjuerna att demokrati ofta är förenat med en kamp om vem 

som har makten.  

 
En kommunchef i X kommun; 

”Ja…jag brukar alltid säga, att det finns gung hela tiden där, det är,  politikens 
dynamik är ju olika viljor. Och är ju mycket konflikt, det är ju det som är 
hörnstenen i demokratin…”.  
 
” Så det är ett elände. Men det är nödvändigt, jag menar om vi inte hade 
demokratin så skulle vi ju bygga förskräckliga samhällen…”. 
 
”… så  att det är ömsesidigt beroende mellan politik och förvaltning.”  

                                                 
150 Michels, R (1983) 
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Intervjupersonen nedan beskriver en frustration över svårigheten att uppfatta krav och 

önskemål som finns inom förvaltningen som sedan ska kunna föras fram till politiken för att 

ett beslut ska kunna tas. Det är en följd av demokratin som även gör att organisationen blir 

trögrörlig. 

 
En f. d politiker i Y kommun; 

”Förvaltningschefen träffar sin ledningsgrupp, ordförande träffar politiken och 
dom två… förstå så jävla smalt, vi har sexton hundra anställda…”. 
 
”…Och allt vad dom tycker ska gå genom förvaltningschefens  öra, genom mitt 
öra och så ska jag få dom andra sex att tycka…”. 
 

Makt – handlingsutrymme och ansvar 

I analysen har det framkommit att makt är ett centralt och vanligt förekommande begrepp som 

vi kommer att utveckla vidare i resultatet. Möjligheten att påverka i sin yrkesroll visar på en 

önskan om innehav av makt. Viljan att påverka ser vi alltså som en indikator på önskan av 

makt. I Webers teori om byråkrati kan vi läsa att politik har ett starkt samband med makt 

eftersom det hela tiden finns en risk att konkurrerande partier ska överta makten. Men även 

positionen som förvaltningschef innefattar makt, vem som har befallningsmakten151. 

 
En facklig företrädare beskriver varför förvaltningschefen vill ha denna position i Y kommun; 

”Så han vill kunna påverka, han har mycket visioner, han tycker att han kan 
påverka”.  
 
”…ja, det är samma med politiker också, man vill kunna påverka”. 

 
En erfaren politiker i Y kommun; 

”…nu är det så här att jag är en sådan person som vill ha inflytande och makt på 
ett… ja ni får ju tolka det som ni vill men på ett positivt sätt om man inte är 
medveten om att när man tar på sig ett politiskt uppdrag så får du makt om du 
försöker att framställa det som om man inte har någon makt då har man inte 
fattat vad det är man gett sig in i och det går att påverka å är man ledare så har 
man ju förutsättningar att styra men du måste alltid göra det tillsammans med ett 
gäng en grupp så man är överens…”. 

 
Möjligheten att påverka och att ha makt är även förenat med det handlingsutrymme som dessa 

personer har. Förvaltningschefens uppdrag är att ge beslutsunderlag till politikerna. De har 

den kompetens som krävs som politikerna saknar och kan på det viset påverka politiken men 

det är alltid politiken som i slutänden har sista ordet. Förvaltningscheferna uppvisar en vilja 
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att kunna påverka besluten men samtidigt är det politikerna som tar besluten och därmed 

besitter den verkliga makten, på så sätt är förvaltningschefernas handlingsutrymme begränsat.  

 
En förvaltningschef i X kommun; 

”Jag som tjänsteman får aldrig det mandatet som politiker får när det gäller 
beslut, jag kan ju manipulera, jag kan ju övertala nån, jag kan göra precis vad 
som helst men det gäller ju för nån som får tycka det man tycker så att säga, 
politikerna”. 

 

En erfaren politiker i Y kommun; 
”… men alltså den ena säger si å den andra säger så va och det går ju inte va utan 
i slutänden är det ju politiken som bestämmer”. 
 

Förvaltningschefernas handlingsutrymme påverkas även av hur politikerna formulerar sina 

mål. Tydliga mål ger mindre handlingsutrymme medan vaga och mer övergripande mål ger 

större utrymme och mer frihet för förvaltningschefen att själv agera.  

 
En förvaltningschef i X kommun; 

”Vi fick ju kritik, det får väl alla nästan, av revisorerna att vi har för luddiga mål 
och ganska politiska mål och det ska man försöka komma åt och göra dom lite 
mer konkreta, men samtidigt får dom ju inte vara för tydliga för då är man ju 
ganska vingklippt också i förvaltningen att jobba med det”. 

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”Nä dom är ju väldigt svävande, det är ju det vanliga och väldigt diffusa. Och 
dom är lite orealistiska också där, alltså dom har ju inte egentligen nå mycket 
manöverutrymme, dom tror ju det, att, alltså det styrs ju nästan via, alltså 
behoven och regelverk alltså. Och det finns ett kanske litet manöverutrymme för 
att göra kommunala mål…”.  

 
Den kommunala organisationens verksamhet är till stor del reglerad i lag vilket också innebär 

att handlingsutrymmet för förvaltningscheferna begränsas. Lagen reglerar vad kommunerna är 

tvingade att bedriva för verksamhet och den tar inte hänsyn till vilka ekonomiska 

förutsättningar som kommunerna har, vilket är specifikt för kommunal verksamhet. 

Intervjupersonerna nedan anser att eftersom verksamheten till stor del är reglerad i lag tvingas 

man att prioritera viss verksamhet för att följa lagen och samtidigt inte överskrida den 

fastställda budgeten. En före detta förvaltningschef beskriver att staten genom en tvingande 

lagstiftning gör att kommunerna blir ansvarig för det som de statligt styrande organen, 

regering och riksdag, har beslutat om och därmed tvingar kommunerna att upprätthålla en viss 

verksamhet oavsett om kommunernas ekonomi tillåter detta. En förvaltningschefs 

handlingsutrymme påverkas alltså inte bara av kommunpolitikerna utan från högsta 

beslutande instans, det vill säga riksdag och regering. 

 



 61

En kommunchef i X kommun; 
”… det lokala handlingsutrymmet är väldigt litet, ungefär 85 % av verksamheten 
regleras i lag”. 

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”Ja alltså man vet att det är annat som styr alltså. Det är, tillsynsmyndigheten 
styr också oerhört alltså och arbetsmiljöreglerna, hur får det se ut på en 
arbetsplats och hur det påverkar bemanningen, lagstiftningen, staten styr ju 
också”. 

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”… så att när man på det viset lyfter fram i lagstiftningen att prioriterar en grupp 
så blir det ju på en annan grupps bekostnad å man har inte ens ansvar för det man 
gör utan det låter man en annan nivå i samhällskroppen ta ansvar för”. 
 

Inom begreppet makt framträder ett annat begrepp, nämligen ansvar. Makt och höga 

positioner inom organisationen är förenat med ett stort ansvar. Politikerna vill inte alltid ta sitt 

ansvar, framför allt inte det ekonomiska ansvaret och detta visar sig genom och resulterar i att 

de inte tar nödvändiga strukturella beslut för organisationen. Detta kan vi koppla till både 

Michels152 och Webers153 teori om att politiska ledare vill stå nära folket och tillfredsställa 

deras önskningar för att få fortsatt förtroende och på så sätt behålla makten. På så sätt 

försvårar politiken för förvaltningschefen att sköta sitt ansvarsområde och leda organisationen 

på ett rationellt och effektivt sätt. Förvaltningscheferna har även de ett stort ansvar i och med 

att de till stor del påverkar de politiska besluten genom att utarbeta underlag som politikerna 

sedan ska fatta beslut på.  

 
En kommunchef i X kommun; 

”Och det svåraste för en förvaltningschef och för förvaltningschefen är om 
politikerna inte fattar nödvändiga strukturella beslut. Och som förvaltningschef 
är du beroende av att politiken liksom har, och har dålig ekonomi som i vårat 
fall… då är det nödvändigt att politikerna fattar beslut […]. Gör dom inte det så 
sitter du i en omöjlig situation”.  
 
” …du har ju ett personligt ansvar. Men man ska inte glömma att 
förvaltningschefen påverkar dom politiska besluten till 90 %”. 

 
En f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”Men jag upplevde aldrig att, alltså politikerna som var ute då när vi förde dom 
här diskussionerna med allmänheten, så tog dom sitt ansvar, det gjorde dom och 
dom lastade inte över det där på mig som förvaltningschef utan dom tog det, jo, 
och så är det, tycker jag alltid det har varit när vi har varit ute och fört 
diskussioner, även om jag kan ha fått, varit, som har fått ibland argumentera och 
föra fram men dom har alltid så att säga stått bakom och sagt jo men det är så här 
vi vill ha det, det är inte tjänstemannen som ska ha det så här…”.  

 
                                                 
152 Michels, R (1983) 
153 Weber, M (1987, 1983) 
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Tema 4: Maktkamp  

Maktkamp och strategier för att inta mera makt finns hela tiden närvarande i organisationen 

och i det nära samarbetet mellan ordförande och förvaltningschef. En kamp om att få högre 

och betydelsefullare positioner och om vem som ska bestämma om vad, att utöka sitt 

handlingsutrymme. Vid nytt tillträde av både ordförandepost och chefspost visar på denna 

maktkamp eftersom den mer erfarne motparten då många gånger kliver fram och försöker inta 

mera makt genom sin erfarenhet och kunskap. Ett exempel på detta kan vara vid politiskt 

majoritetsskifte inom kommuner. Detta kan vi koppla till Webers teori om makt och önskan 

av att utöka denna makt154.  

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”Ja, den här, han var ju mycket starkare alltså det, gammal, tung 
socialdemokratisk så att. Så har man suttit då i sextio år här i, alltså makten alltså 
det, man präglas ju av det naturligtvis. Och så kommer det en ny som inte har 
jobbat med […] frågor och, naturligtvis, och inte präglas av den här gamla, tunga 
makten”.  
 
”Ja, hon hade suttit i kommunstyrelsen så att hon kunde, hon hade ju 
övergripande kunskaper men inte om, och det är ju klart då fick jag ju större 
utrymme för…”. 

 
En f. d politiker i Y kommun; 

”Men alla vill åt den här ringen man sitter kring och viskar i varandras öra. Det 
kan bli jävligt i slutändan”. 
 

Makt/beroende paradoxen 

Om vi tittar närmare på begreppen maktkamp och demokrati så ser vi att det finns en 

inneboende paradox som vi benämner makt/beroende paradoxen. De folkvalda politikerna ska 

föra medborgarnas talan, medborgarna har gett dem makten att besluta. Under sig har de 

högutbildade förvaltningschefer som ger underlag för att kunna fatta beslut för förvaltningen. 

På det sättet är politiker och förvaltningschefer beroende av varandra men det pågår även ett 

maktspel mellan dessa. Förvaltningscheferna anser att kunskap ger makt och påverkar också 

många gånger de beslut som tas. Medan politikerna menar att det är de som folkvalda som 

besitter all makt inom organisationen. Vem har egentligen makten? Om båda parter står fast 

vid sina ståndpunkter uppstår ett maktspel, samtidigt är det förvaltningschefens ansvar att 

genomföra politikernas beslut oavsett om de håller med om det eller inte. Om 
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förvaltningschefens inställning istället är att vilja ge politikerna ett bra underlag för att kunna 

fatta bra beslut så fungerar samspelet mellan politik och förvaltning. 

 
En politiker i X kommun; 

”…vi vet ju varandras roller att… det är ju inte dom som bestämmer egentligen 
vad vi ska göra dom ska ju verkställa å vi ska bestämma… men vi har ju ändå 
behovet att få hjälp för att kunna bestämma det är ju det handlar om…”. 

 
 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”…vi hade väldigt bra samarbete men, alltså det, det är ändå en så att säga en 
konkurrens om den här makten och vem som ska så att säga…Ja alltså det blir en 
liten konkurrens mellan förvaltningschef och nämndens ordförande”. 
 

Samma förvaltningschef menar att makten ligger hos förvaltningen; 
”Men politiken är ibland så att det är dom som är, det är vi som bestämmer. Men 
jag brukar säga, ni bestämmer inte, ni har ett uppdrag att jobba för medborgarnas 
bästa, ni har delegerat makten till alltså förvaltningen”. 

 

Arbetsfördelning/roller 

I intervjuerna framkommer betydelsen av en tydlig arbetsfördelning mellan politiker, det vill 

säga nämndsordförande och förvaltning, förvaltningschefen. En otydlig arbetsfördelning 

bidrar till konflikter och maktkamp mellan förvaltningschef och politiker. I analysen kunde vi 

utläsa begreppet roller som visar på denna arbetsfördelning. Arbetsfördelningen eller rollerna 

visar vem som har makt att ta olika beslut. Det är politikerna som sätter upp mål för 

förvaltningen och dessa mål ska förvaltningschefen sedan omvandla och verkställa i 

förvaltningen. Eftersom det handlar om en demokratisk organisation är det väldigt viktigt att 

de folkvalda politikerna sätter upp och bestämmer målen, i annat fall skulle vi ha direktstyre i 

kommunerna. Samtidigt har förvaltningschefen en viktig arbetsuppgift genom att utarbeta bra 

och tillförlitliga underlag för att politikerna sedan ska kunna fatta korrekta beslut. 

Förvaltningschefens och nämndsordförandens roller måste hållas isär, att dessa är väl 

medvetna om vad som är deras arbetsuppgifter och inte. Ordförande ska inte gå in i 

verksamhetsfrågor och förvaltningschefen ska inte intervenera i politiska frågor. De måste ha 

klart för sig vilket som är deras ansvarsområde och vem som beslutar om vad. Samtidigt krävs 

det att dessa två har ett nära samarbete med varandra och att de utåt visar sig enade, att de 

visar en enad front gentemot organisationen och allmänheten. I Mintzbergs155 beskrivning av 

strukturen i organisationen kan vi också se att förvaltningscheferna befinner sig i 

linjeledningen och ovanför dessa finns nämndsordförande som beslutar om politiska mål för 

                                                 
155 Mintzberg, H (1993) 
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förvaltningen. Samtidigt framgår det av New public management att ledare ska kunna ha 

friheten att leda men att politiken ska ha möjlighet att kontrollera vad som sker156.  

 
En erfaren f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”Jo… jag är ju chef för förvaltningen inte politiken… men alltså politiken ska 
bestämma verksamhetens inriktning å mål å den som sitter på det här rummet 
den ska vara proffset som leder den professionella organisationen å dit får inte 
politikerna vara å bestämma in i organisationen det vill säga hur vi gör 
professionellt för att utföra uppdraget hur vi sköter vår personalpolitik å annat 
det ska inte… då har politikerna klivit in i ledarskapet för förvaltningen å det är 
inte demokrati längre då är det ju direkt styre”. 

 
En annan erfaren politiker i Y kommun; 

”… rollen är det himla viktigt att man har klar för sig vad det är för skillnad att 
vara tjänsteman å politiker så att man inte går in i tjänstemanna rollen för det 
finns ju de politiker som gör det så jag har inte med detaljerna att göra utan vi 
har anställda proffs och jag är ju inte proffs utan jag är ju lekman… och gör 
bedömningar utifrån en politisk verklighet då som bygger på det jag företräder 
då som socialdemokrat eller moderat eller vad det nu än är va”. 

 
I intervjumaterialet kan vi alltså se att politiker och tjänstemän ofta har en otydlig 

arbetsfördelning och även när den är tydlig så förekommer det att de går in i varandras 

områden. I teorierna om New public management kan detta också bekräftas av att idag 

engagerar tjänstemännen sig i större utsträckning i politiska processer och att politiker är mer 

involverade i den offentliga administrationen157. Brist på tydliga riktlinjer från politikerna kan 

också göra att tjänstemän fattar politiska beslut vilket bidrar till en oklar rollfördelning mellan 

politikerna och tjänstemännen. 

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”Alltså det borde vara ett mycket tydligt uppdrag alltså för, politiken sysslar med 
och att den inte intervenerar alltså i verksamheten i den utsträckning som man 
gör idag. För man tycker sig ha den rätten därför att man är folkvald och jag 
tycker, man har rätten att vara ute och lyssna men att ge löften på stående fot 
och, och tycka till och säga att ja men det här ska vi ordna och… Det försvårar 
för cheferna framförallt, det slår undan benen för cheferna och politiken måste 
på nåt sätt pyssla med det dom ska göra, vara medborgarnas företrädare och inte 
företräda förvaltningar för det finns en organisation som gör det, det finns en 
chef och en ledningsgrupp och en stab som har den professionella kompetensen 
att leda en organisation…”. 
 
”…Men det är ju väldigt svårt sånt som politiska företrädare att inte så att säga 
hamna i den rollen, för alla säger, du som är politiskt ansvarig, kom och titta 
på…”. 
 

 

                                                 
156 Pollitt, C m.fl. (1999) 
157 Ibid  
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En kommunchef i X kommun; 
”Och bygga strukturer, tydliga strukturer för vem fattar beslut om vad och vem 
har vilket ansvar och se till att, håller sig till spelreglerna, alltid. Jag får aldrig 
någonsin ever never gå förbi nån av mina chefer, aldrig nånsin. Och det är 
jätteviktigt, att börjar jag och gena mot att gå förbi och inte se till att dom är 
informerade, då bidrar jag till den informella maktstrukturen…”. 

 
Det som avgör om det är ett problem eller inte är hur kommunikationen fungerar mellan 

dessa. Kommunikation har visat sig vara ett centralt begrepp i vår studie, något vi kommer att 

återkomma till och knyta samman längre fram i arbetet. Om förvaltningschef och 

nämndsordförande är överens om att de kan intervenera i varandras område så fungerar 

samarbetet bra. Om de däremot går in i varandras områden utan respekt och förståelse för 

varandra så uppstår problem och konflikter mellan politik och förvaltning.  

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”Alltså befattningsbeskrivningar i den här traditionella meningen… hade vi väl 
inte men däremot så hade vi ju klara diskussioner kring uppgifterna å uppdragen 
så att säga…”. 

 
En f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”…man blir ju alltså när man jobbar på den här nivån så blir man egentligen, 
man blir så allierade med varann, nämndsordförande och förvaltningschef, om 
det ska fungera så måste man, i alla fall enligt min uppfattning, man måste, man 
blir helt enkelt så insyltade i varann om jag säger på det sättet, så att, för att man 
ska kunna driva en verksamhet vidare så är det nästan en  förutsättning att man 
har ett sånt nära, förtroendefullt samarbete och då går man in i varandras 
områden…” 
 
”Alltså man går hela tiden i gränslandet och man måste gå över på politikerns 
sida och man måste acceptera att politikern går över på tjänstemannasidan och 
man måste ha det här förtroendet för varandra så att säga och då kan man lösa 
alla de här praktiska problemen som uppstår och vem som har hand om 
visionerna och vem som sköter resten så att säga, jo”.  

 
En kommunchef i X kommun; 

”…Det är det viktigaste att man följer spelreglerna och visar respekt för varann”.  
 

Politisk maktkamp 

Men även inom politiken förekommer kampen för att nå makten och för dessa handlar det om 

att få väljare för att nå majoritet i kommunen, en politisk maktkamp. För att vinna folkets 

förtroende måste politikerna stå nära folket vilket kan medföra att de sätter upp orealistiska 

mål som förvaltningschefen ska verkställa och inför val piskas stora löften fram. Både 

Weber158 och Michels159 påtalar detta fenomen i demokratiska organisationer, att politiker 

                                                 
158 Weber, M (1987, 1983) 
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använder många olika sätt för att behålla makten. Detta påverkar många gånger i sin tur 

förvaltningschefens möjligheter att kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt, 

förvaltningschefen får svårt att göra ett bra arbete och ta nödvändiga beslut om inte denne har 

en fungerande organisation. De politiska målen är luddiga och politikerna glömmer ibland att 

resurserna inte finns till att uppfylla dessa. 

 
En erfaren f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”… det gäller ju att hinna med att vinna förtroenden för att vinna ett val sen hur 
man handskas med det i mellanvals perioderna det är ju en helt annan 
femma…”. 
 
”… man sätter press på organisationen och… dom har inga reella möjligheter att 
göra det man önskar sig få gjort…”. 
”… politiken tror att man kan göra som man gjorde förr fastän man saknar 
möjligheter att göra det…”. 

 

Även oppositionen försöker lägga krokben för den styrande politiska makten vilket också 

påverkar en förvaltningschefs arbete. Politikernas sätt att arbeta påverkar indirekt 

förvaltningschefernas möjlighet att utföra sitt arbete. För att organisation och förvaltning ska 

fungera så måste politiken fungera. De politiska besluten ska vara möjliga att uppnå samtidigt 

som förvaltningen klarar att hålla sin budget. Ett annat problem är att politiken tenderar att 

ändra sig hela tiden medan förvaltningschefen behöver stabilitet för att själv vara tydlig som 

ledare inom förvaltningen.  

 
En kommunchef i X kommun; 

”Och det värsta man vet som förvaltningschef, det är om politiken ändrar sig 
hela tiden. Därför då blir du otydlig som ledare, det är jätteviktigt att personalen 
kan lita på att när du säger såhär är det, dit ska vi. För att det finns en konflikt 
mellan förvaltningens behov av tydlighet och förutsägbarhet och politikens 
behov av att hela tiden få ändra sig. Det är därför dom har sina debatter och 
diskussioner och konflikter”. 

 
En förvaltningschef i X kommun; 

”… ofta jobbar ju oppositionen faktiskt så, att manipulera så att säga, det här 
beslutet som är fattat ska vi se till att ha, bygger en, piskar upp en stämning i 
personalgrupper som inte är bra”. 
 
”… det handlade ju bara om politisk prestige. Och där hade vi ju ingen, ingen av 
oss förvaltningschefer var intresserad av att delta i spelet så att säga eller vara 
med i media kring den frågan”. 
 

 
 
 
                                                                                                                                                         
159 Michels, R (1983) 
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En f. d förvaltningschef i X kommun; 
”Men dom lovar ju mycket därför att dom utsätts ju för tryck av sina, alltså 
partiföreningen alltså som, det kan vara så att nämndens ordförande vet mycket 
väl alltså att vi kan inte göra om nå mer och vi, vi har väldigt bra verksamhet 
men utsätts för tryck av sina partikamrater och vi måste göra det och det och det. 
Och för att bli omvald så måste du så att säga anta, du måste ju leverera mellan, 
vad du vet och vad andra så att säga tycker att du ska göra men dom har ju också 
en svår roll. Och där sitter man i kläm som förvaltningschef tycker jag”. 

 
Det är inte ovanligt att förvaltningscheferna pekas ut som offer i denna maktkamp, de blir helt 

enkelt en syndabock när politikerna misslyckas eller tvingas ta obekväma beslut och på så sätt 

riskerar att förlora folkets förtroende. Detta gör det än svårare för förvaltningschefen att 

kunna göra ett bra arbete och det ger förvaltningscheferna en väldigt utsatt position. New 

public management visar också att även om förvaltningscheferna fått större 

handlingsutrymme så behåller politikerna en viss makt och ingriper gärna när saker går fel i 

allmänhetens ögon160. 

 
En förvaltningschef i X kommun; 

”Jag tror man är som kommunledning då, många kommuner, när det inte går och 
komma åt ekonomin och då byter man ut, det är liksom, förlorat i kronor, den 
nya, skickar man ut, klart. Det är samma pengar. Det tror jag det är så lite grann, 
man vill, och det kanske är bra att man gör det för och få en förändring men då 
gäller det och, då ska man inte sätta dit nån likadan så att säga, då måste det vara 
nåt nytt och som får i uppdrag och organisera om alltihop, gör vad du vill, bara 
det händer nånting inom kommunen”. 

 
En erfaren f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”… å ofta hamnar ju då ledningen när det blir ett riktigt stort glapp mellan 
politikernas löften å önskningar till medborgarna å förvaltningen inte kan 
uppfylla det så åker chefen… alltså det blir ett offer…”.  
 
”… dom blir utpekade som den som inte kan förverkliga det omöjliga”. 
 
”… å nu är det tror jag så i dom flesta kommuner att politiken har ju närmare 
valet man kommer också det här går i cykler man har sparkat upp 
förväntningarna i och med att man har lovat medborgarna å sitt eget parti i olika 
sammanhang… så att egentligen är man orealistiska å tjänstemännen har aldrig 
varit inblandad i det här… dom får bara ta hand om det sen å sen så visar det sig 
att det ni lovade det blev ju bara skit utav det säger man ja men du vet att dom 
där tjänstemännen vi har å chefen han duger ju inte till å få någonting gjort… å 
så inleds den här frontalkollisionen om vem som är vållande till att det inte blev 
som man önskade”. 
 

                                                 
160 Pollitt, C m.fl. (1999) 
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Politisk förändring 

Att politiken ständigt förändras ligger i dess natur och i demokratins natur. 

Förvaltningschefen ska hela tiden anpassa sig till de förutsättningar som gäller för tillfället. 

Den uppfattningen som intervjupersonerna gett oss är att det är friare att arbeta åt en nytillsatt 

politik än åt en makt som suttit länge som är mer tungrodd och inte lika mottaglig för 

förändringar. Det kan vara så att en äldre och starkare makt ovanför en förvaltningschef gör 

det svårare för denne att utöva sin egen makt och handlingsutrymmet minskar. Konflikter 

uppstår lätt vid maktskiftningar då förvaltningschefen ska anpassa sig till den nya ideologin 

och dess politik och vice versa. 

 
En förvaltningschef i X kommun; 

”… om man nu har behov av att ha en väldigt stabil politik och så där då ska 
man kanske söka sig till en kommun som har haft socialdemokraterna i femtio år 
kanske men å andra sidan så kanske det inte händer så mycket i en sån kommun, 
nya tag och så där. Är det allianser och nya majoriteter så brukar det hända mer, 
förnya mer och tänka annorlunda och så där. Det är ju roligare som tjänsteman 
och jobba i en sån kommun än där det bara förvaltas så att säga, det blir ingen 
utmaning tycker jag”. 

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”… och speciellt då vid såna här maktbyten, det blir ju väldigt konfliktladdat i en 
nämnd eller kommitté. Och det, det kan vara jobbigt…”. 
 
”Ja alltså då, för tidigare hade jag ju jobbat mot den gamla majoriteten va, det är, 
det är nästan så att dom tyckte att dom äger ju mig då och då helt plötsligt så 
byter man sida, man måste kritisera den majoritet som man har jobbat med. Så 
dom, jag tyckte att dom hade svårt att förstå det där, det var nästan som att det 
vart personligt…”. 
 
”Det är ju en, den gamla majoriteten som jag hade jobbat så fruktansvärt tätt med 
alltså, hade man dom mot sig och det är ju en, det är klart man upplever samma 
men, alltså du, det blir personligt att, istället för att man i sak att…”. 
 

Tema 5: Kommunikation 

Kommunikation har varit ett återkommande begrepp genom hela analysen och vi kan se att 

kommunikationen är riktad dels mot den egna förvaltningen och dels mot politiken, men även 

mot allmänheten i form av massmedia. 

Kommunikation och ledarskap inom förvaltningen 

Samtidigt som ledarskapet blir mera direkt ställs allt högre krav på att kommunikationen 

fungerar i organisationen. I definitionen av förvaltningschef framgår att denne ska planera, 
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leda och samordna verksamheten161. Ledarskapsteorierna visar även på vikten av relationen 

och interaktionen mellan ledare och medarbetare162. Idag ska ledaren genom 

kommunikationen få sina medarbetare att arbeta för samma mål, de ska öka förståelsen hos 

sina medarbetare genom information. Då makt och beslut decentraliseras är det väldigt viktigt 

att information sprids ut i hela organisationen genom god kommunikation. 

Förvaltningschefernas arbetssituation påverkas härav genom att dessa ständigt förväntas 

finnas tillgängliga.  

 
En facklig företrädare i Y kommun; 

”Jo om man tänker dig, vad heter det nu, tjänsten som förvaltningschef den har 
ju varit väldigt speciell, jag tänker bara när jag började på 60-talet, […], det 
skulle mycket till innan jag skulle ha sökt förvaltningschefen, det gjorde jag ju 
aldrig, hur mycket frågor jag än hade, utan cheferna mellan sa hur det skulle va 
och man vågade aldrig gå vidare och det var ovanligt då. Men idag söker ju 
allmänheten upp, ja personalen […] och, kan ställa sina krav direkt då till 
förvaltningschefen eftersom man inte har fått gehör i mellanchefsläge så att på så 
sätt…”. 

 
”Jo, och då är det ju lättare att också sitta som en hög chef för ingen kommer ju, 
eller kom då, men nu får dom ju bra mycket mer detaljbekymmer än tidigare”. 

 
Förvaltningscheferna får också en tuffare arbetssituation eftersom de arbetar i en så stor 

organisation, att de har så många fler anställda under sig jämfört med privat sektor. Det blir på 

så sätt svårt att nå ut med information till alla underställda utan att informationen stannar upp 

någonstans på vägen och det blir även svårt för cheferna att lyckas se till att underställd 

personal känner sig sedda och delaktiga i besluten.  

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”Så det är ju, det är ju en jättestor organisation att styra och greppa och som 
förvaltningschef så är det ju väldigt svårt att egentligen riktigt veta vad som 
pågår längst ner”. 
 
”För jämför man med privat sektor alltså den, dom har ju aldrig så här stora antal 
underställda alltså. Dom kan ha tio, femton stycken på varje chef…”. 
”Ja för du får inte ut kanske dina idéer och ambitioner alltså dom försvinner på 
vägen ut va”. 
 
”Ja det, det är ju såna diskussioner som pågår, nån sorts övertro på att bara man 
har en plattare organisation så, men jag tror att, alltså att det är ganska farligt att, 
för att till slut så, då blir ingen sedd alltså”. 

 
 
 

                                                 
161 Internetkälla: 2  
162 Se ex Abrahamsson, B m.fl. (2000) 
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En kommunchef i X kommun; 
”Han eh, får ett mycket direktare ledarskap. Att han jobbar ju direkt gentemot 
sina enhetschefer, förut hade han en avdelningschef som han gick igenom. Så 
han får väldigt mycket mer personliga kontakter, det blir mycket mera 
relationsbaserat”.  
 
”… alltså vi har ju ledare som som har 70 personer som han har ansvar för. Och 
det innebär att det tar jättelång tid att få saker förankrade, få människor 
engagerade, plus att vi måste göra, vi måste minska ledningsbanden. Vi borde ha 
maxgräns på 30- 35”.  

 
Kommunikation är alltså en central del i förvaltningschefernas arbetssituation. Offentlig 

sektor efterfrågar numera ett starkt ledarskap i sina förvaltningschefer, men om dessa ska 

lyckas som ledare måste de vara duktiga på att kommunicera med sina medarbetare både 

inom och utanför organisationen. Genom kommunikation ska förvaltningscheferna utöva och 

vara tydliga i sitt ledarskap. Ett steg att förbättra kommunikationen inom organisationen och 

på så sätt få ett öppnare informationsflöde är att göra organisationen plattare. Utvecklingen 

har gått mot att plocka bort led av chefer och att decentralisera makt och handlingsutrymme 

nedåt i organisationen.  

 
En förvaltningschef i X kommun; 

”Jo, det är syftet ja, plattare organisation och en större ledningsgrupp som också 
[…] enhetsgruppen så att säga så man får in dom i besluten”. 
 
”… inga onödiga chefsled det blir bara elände så att säga. För min del blir det 
bara ett filter och ha ett chefsled till under mig så att säga, ja eller i 
organisationen då”. 
 
”… jag har försökt köra ganska hårt med det där, ganska mycket träffar nu och 
mycket information i och med att det är mycket som händer va, organisationen 
ska ju förändras här nu och det är fackliga förhandlingar kopplat till det, så att nu 
sen jag har börjat har det varit ganska intensivt, informationskanaler kan man väl 
säga och det har jag försökt och bygga in i den nya organisationen också, att det 
blir väldigt bra informativt och när man tar bort ett chefsled så blir det ju direkt 
information också, det är ett av syftena”. 

 
En kommunchef i X kommun; 

”Tidigare så har förvaltningschefen väldigt mycket regler, hierarki, fattade 
beslut. Nu vill vi ha mycket mera ledare än beslutsfattare”.  
 
”Och så genomför vi hur en, en rejäl rotering, flyttar ut makt och befogenheter 
längst ut till… väldigt mycket plattare”. 

 
 
Det optimala är att få ett öppet kommunikationsflöde som går fritt genom hela organisationen. 

Kommunikation sker främst med den egna organisationen. Brist på information och dialog 

neråt i organisationen leder till oförståelse inför organisationsförändringar och besparingar. 
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Teorin om kommunikation visar även att motstånd mot organisationsförändringar hos 

underställda kan ha sin grund i oförståelse och svårigheter att ta in förändringarna i den egna 

referensramen163. Personal och allmänhet är oftast inte insatta i problematiken kring sådana 

beslut. Michels164 talar om att massan, med andra ord folket, har ett stort behov av att ledas 

men idag är allmänheten mera kritiskt granskande och har därför ett stort behov av 

information. 

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”… man har ju kontakt med båda riktningarna… så det… men alltså man jobbar 
ju genom sina medarbetare i första hand å sen är det ju… är det ju så att när det 
gäller kommunikationen med överordnade är det ju snarare för att säkra 
villkoren på ett så bra sätt som möjligt för verksamheten så att… det är två sidor 
som inte riktigt ser lika ut va”. 
 

En f. d förvaltningschef i Y kommun; 
”… och personligen så har jag då den inställningen att jag tycker att man ska se 
till att alla är så välinformerade som möjligt och väl insatta i olika frågor därför 
att det är så oerhört mycket lättare att genomföra det när folk är med och får 
tycka till och ge sina synpunkter, sen kanske det inte alltid blir som de har tyckt 
men de har fått vara med i den här processen……utan engagemang och 
kunnande hos folk, att veta vad som ska ske det är alltså oerhört betydelsefullt 
om man ska kunna nå framgång i sitt arbete”. 
 

Kommunikation mellan förvaltningen och politiken 

För att samarbetet med nämndsordförande och politiken ska fungera så måste 

kommunikationen fungera. En öppen dialog bidrar till en tydligare arbetsfördelning och det 

bidrar till en ökad förståelse vilket medför att det blir mindre konflikter och maktkamp mellan 

politik och förvaltning. Heide som skriver om kommunikation i organisationer menar också 

att kommunikationen har en arbetskoordinerande funktion165. 

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”Ja det kan nog förstås vara många saker men… men alltså den största orsaken 
är väl kommunikationssvårigheter tror jag… alltså det är ju viktigt när man 
jobbar i en politiskt styrd organisation att man har en väldigt bra dialog med 
framförallt sin ordförande men naturligtvis hela politiker toppen i vad som är… 
mitt ansvar å uppdrag som operativt ansvarig för verksamheterna och vad som är 
då politikerns ansvar å uppdrag… och att man inte går in på varandras områden 
utan att man faktiskt sköter sina respektive ansvarsområden å sen måste man 
naturligtvis… det är inte alltid enkelt att se var gränsen går då måste man ha en 
bra dialog som gör att man håller varandra informerade”. 

 

                                                 
163 Heide, M (2005) 
164 Michels, R (1983) 
165 Heide, M (2005) 
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Ett annat problem som kan uppstå mellan politiker och tjänstemän är att politikerna många 

gånger är och ska vara ett genomsnitt av folket medan tjänstemännen som lägst har en 

akademisk utbildning. I fråga om utbildningsnivån på politiker och tjänstemän uttrycker en 

del tjänstemän att det ibland kan uppstå problem i kommunikationen, de talar helt enkelt inte 

samma språk. Samtidigt förekommer en divergerande åsikt, en del tjänstemän anser att 

politiker inte ska ha någon utbildning inom området utan helt enkelt vara en företrädare för 

sina väljare.  

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”Ja, nä alltså det kan, det kan vara problem därför att man, till slut så förstår man 
inte varann, man pratar inte samma språk, man lever i helt andra miljöer men 
framförallt kunskapsmässigt alltså är det där ett problem tycker jag”. 
 

En politiker i X kommun; 
”Nä jag tycker inte det utan nog har vi väl ibland som inte tyckt lika det har vi 
gjort men inte är det nå… vi diskuterar saken å… det är ju ofta att man inte 
tycker lika det beror ju på att man ser det från olika håll… så att egentligen 
tänker man väl lika fast man… tänker från olika sätt å när man då börjar att 
diskutera dom där så är man ju inte… det som är att man använder olika ord det 
känns som det… att det är inte som själva det man ska göra som man tänker 
olika utan mera att man använder ett annat språk”. 

 
En erfaren f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”Politiker ska inte ha någon utbildning nödvändigtvis dom ska ju vara ett 
genomsnitt av folket… det är ju medborgarnas företrädare å så men det får vi 
acceptera…”. 
 
”Ja har faktisk upplevt väldiga problem med andra…”. 

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att om en förvaltningschef och en nämndsordförande 

ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt och effektivt sätt och fungera på sina 

positioner krävs att dessa har ett fungerande och nära samarbete. Även om dessa måste vara 

på det klara över sina roller och arbetsuppgifter måste de ibland kunna gå in i varandra 

områden. För att samarbetet ska fungera krävs att kommunikationen fungerar på ett 

tillfredsställande sätt mellan chef och ordförande. Men kommunikationen måste även fungera 

inom förvaltningen, mellan förvaltningschef och anställda i organisationen samt mellan 

ordförande och övriga politiker.  

    
I begreppet kommunikation kunde vi utläsa tre underliggande begrepp, öppenhet, ärlighet och 

tillit. Förvaltningschefen och nämndsordförande måste kunna ha en öppen, rak och ärlig 

kommunikation med varandra men även inom övriga organisationen. Kommunikationen 

mellan dessa bygger på öppenhet mellan politiker och tjänstemän, det handlar om att ha ett 
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öppet informationsflöde. Detta grundas på ärlighet och att chef och ordförande känner tillit 

och förtroende för varandra.  

 
En f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”Alltså för mig var det centralt att ta upp och föra diskussionerna med 
ordföranden om hur vi skulle driva ett ärende vidare därför att den dagen som 
det här stötte på problem om det gjorde det och det hände ju naturligtvis, så var 
det för mig viktigt att ha det här förankrat hos ordföranden för att kunna få det 
här stödet att fortsätta driva det här vidare och där kommer man naturligtvis in i 
gränslandet mellan förvaltning och politik och där gick vi mellan dom här 
områdena, alltså ordföranden och jag, ordföranden gick ju naturligtvis in i 
förvaltningen eller resonerade och i övrigt men vi enades alltid om nåt slags 
dokument att nu driver vi det så här så att säga och jag tror att man, när man 
arbetar inom en politisk organisation och då som tjänsteman på den nivå som jag 
gjorde så kommer man alltid emellan alltså det är ofrånkomligt och då är det 
viktigt att man kan ha ett sånt här förtroendefullt samarbete med sin ordförande”. 

En f. d politiker i Y kommun; 
”Men alltså, har du god kommunikation och diskussion jag menar det är 
mobiltelefoner, det är telefoner och det är mail, herregud man surrar med 
varandra per telefon. Utan det är förtroende, det är snarare det så att säga. Det är 
det det handlar om, att man litar på varandra, att det är ömsesidigt. Då funkar 
det”.  

 
En annan politiker i X kommun; 

”…vi är väldigt ärliga mot varandra vi pratar liksom om allt utan att man… man 
behöver inte sitta å väga sina ord utan man kan pladdra på jämt för man har ju 
tankar å så här som man…”. 

 

Kommunikation och media 

Media har stor makt i vårt samhälle och deras ambition är i första hand att sälja tidningar. 

Många gånger upplever förvaltningschefer att media inte tar hänsyn till vem som skadas av 

vad som skrivs i tidningarna. Som vi redan påtalat har media en viktig funktion genom att föra 

ut olika gruppers budskap och att ge information om händelser. De flesta politiker och 

förvaltningschefer anser att de inte ska diskutera genom media utan istället kommunicera och 

komma överens med varandra. De ska helt enkelt inte lämna ut varandra i media.  

 
En rekryteringskonsult; 

”…du får inte sälja ditt folk inför andra eller nåt sånt men, är det nåt som går 
tokigt så tar man det på tu man hand. Inte personera ute i tidningarna…”. 
 

 
Trots detta förekommer det att både politiker och tjänstemän använder media i sina maktspel, 

samtidigt är de politiska partierna beroende av massmedia för opinionsbildning. På samma 

sätt finns en fruktan att bli uthängd i media. Det förekommer även att politiker viker sig för 

media just för att genom media nå ut till sina väljare och stå nära medborgarna i kommunen. 
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Om politikerna för en dialog med allmänheten och media utan att kommunicera med 

förvaltningschefen leder det naturligtvis till att dennes arbetssituation försvåras.  

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”Då blir det ett problem och det är ju övergående men det, det dyker upp då och 
sen kanske han till och med går ut i massmedia och uttalar sig om det, som är 
nästan indirekt kritik alltså, det finns ju såna politiker, bortser från ledningen. 
Man kan säga, ja det här måste vi ta itu och det här har inte ledningen förstått 
kanske”. 

 
En erfaren politiker i Y kommun; 

”… media har en himla otrevlig makt alltså dom media styr ibland politiker som 
är lite svaga… alltså när man börjar huka sig för media det är livsfarligt alltså… 
å nu låter jag kanske som om jag är väldigt hårdhudad men om du börjar och 
styras av media… det är ju livsfarligt för media är ju inte något renhårigt utan de 
ska ju sälja tidningar…”. 

 

Tema 6: Förvaltningschefernas arbetssituation 

Hur förvaltningschefen upplever sin egen arbetssituation beror på vilken inställning denne har 

till de olika kraven som ställs. De yngre förvaltningscheferna som inte arbetat så länge ser sitt 

arbete som positivt och utmanande medan de äldre upplever att de har svårare att hantera 

kraven. I början av karriären har förvaltningscheferna stora drömmar och visioner men när de 

arbetat ett antal år börjar orken ta slut eftersom positionen är så pass krävande. Det 

förekommer att förvaltningschefer idag blir utslitna i förtid på grund av den svåra 

arbetssituationen. Tanem påtalar denna situation, att chefernas arbetsuppgifter och 

arbetssituationer resulterar i att energiska och produktiva chefer inte klarar av att arbeta 

många år på tjänsten166. 

 
En yngre förvaltningschef uttrycker sig så här i X kommun; 

”… jag är ju van, jag har ju aldrig varit med i nån annan organisation men haft 
väldigt dåligt om pengar så att det ser ju inte jag som ett problem utan det är ju 
min verklighet, så är det. Och då får man jobba därefter, jag är ju inte så att säga 
trött på det än så att säga utan det är, men det blir ju intressant om det vänder sen 
nån gång”. 

 
En f. d förvaltningschef som arbetat en kortare tid som förvaltningschef i X kommun; 

”… det fanns ju där hela tiden… som en belastning men det till trots så kände 
jag inte egentligen att jag blev… så där helt negativt påverkade jag hade ju 
många kollegier som kanske gav uttryck för den där frustrationen på ett lite 
mera… uppenbart sätt så att säga men å men andra sidan så om jag tänker 
framåt… sju åtta år ytterligare så är det möjligt att jag också kanske hade hamnat 
i  en så där lite mera… ja om inte desperat så i alla fall besvärad situation men 
jag hann aldrig få liksom den… dom känslorna för det här”. 

                                                 
166 Tanem, B (1989) 
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En f. d förvaltningschef som arbetat många år inom positionen i X kommun; 

”… alltså det är arbetstrycket, man klarar det inte. Det är min upplevelse, alla 
som jag har träffat, dom är helt alltså, helt slutkörda”. 
”Men i och med att det var så tungt runt omkring mig så tyckte jag att, för att jag 
ska ha, inte helt tappa greppet så måste jag ju sätta mig in i kanske det som tog 
för mycket tid och det ledde ju till att det blev en utmattning. Hjärnan klarar bara 
av en viss, man tror ju att den är obegränsad men den har sin begränsning”. 

 
En f. d förvaltningschef i X kommun; 

”… det var väl ingen tillfällighet att min företrädare blev sjuk för han hade ju 
också slitit och haft svårt i många år att liksom skapa en utveckling i 
förvaltningen å det hade ju… vi hade ju haft en underskotts situation flera år 
innan jag började å hade det även dom åren jag var där så att säga… hans trötthet 
som då landade i sjukdom den hade satt sina spår”. 

 

Som förvaltningschef är du ytterst ansvarig för verksamheten och eftersom det är ständiga 

besparingar tar förvaltningschefen det på sitt eget ansvar, de yngre i mindre utsträckning än de 

äldre. Yngre förvaltningschefer har en förhoppning och tro på att de kan rätta till den 

ekonomiska situationen. Efter många år med sparkrav kan situationen upplevas som 

övermäktig. Om en förvaltningschef vägrar verkställa politikernas beslut så riskerar denne att 

avskedas. 

 
En yngre förvaltningschef i X kommun; 

”… så att få ordning på hela organisationen och få ekonomin i balans det är ju ett 
övergripande mål som jag ser”. 

 
En äldre f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”… då jag alltså det går ju inte att göra neddragningar längre och att jag då fick 
betala ett högt pris på det här i och med att jag blev av med mitt jobb så att säga, 
vilket ju inte ens fanns i min tankevärld, bara för att man talar om sin 
uppfattning så blir man avskedad”. 

 
Det ställs alltså väldigt höga krav på förvaltningschefer i offentlig sektor och det är viktigt att 

inte glömma bort att dessa chefer inte är mer än människor. Det framkommer i intervjuerna 

att förvaltningscheferna ska ha ett genuint intresse för människor, för att fungera som ledare 

måste de vara duktiga på att föra öppna kommunikationer samtidigt som de hela tiden ska 

finnas tillgängliga för organisationen och för allmänheten. Här återkommer vikten av 

kommunikation för förvaltningscheferna, för att vara en duktig ledare måste de ha en god 

kunskap om kommunikation. Detta gör att övrig personal i organisationen känner en tillit och 

trygghet i sin chef.  
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Två fackliga företrädare i Y kommun; 
Person 1: ”Det måste jag säga att jag har varit väldigt nöjd med […], just att hans 
dörr har alltid stått öppen, han har alltid varit villig att diskutera, han har haft 
visioner och…”. 
Person 2: ”Han brukar inte skylla på annat heller…”. 
Person 1: ” Och han är inte den som har varit ute i tidningarna och diskuterat…”. 
Person 2: ”Nej han gillar inte det”. 
Person1: ”Nej han skyller inte på nån annan och det är skönt om man har en 
förvaltningschef som står bakom sina egna beslut och säger att, ja men jag har 
jag fattat det här beslutet och så är det. Inte ja men det är politiken eller jag 
kunde inte påverka eller det blev så här eller…”. 

 
En rekryteringskonsult; 

”Önskebilden som jag ger, om man hittar en person som har genuint intresse för 
människor, det är det viktigaste, absolut viktigaste i ett sånt här sammanhang. 
Och om dom har intresse för att utveckla dom här människorna. Det är dom två 
viktigaste. Sen bortser jag, eller tar inte med duktig, skolad människa som kan 
ekonomi och allt det här men alltså att kunna fungera i en organisation där man 
kanske måste spara. Det här med hårda nyporna kan se ut på så många olika sätt, 
det bero vilket budskap. Alltså, kommunikation, det är viktigt. Hur du 
kommunicerar med omvärlden och…”. 

 
En f. d förvaltningschef i Y kommun; 

”Det var att göra förvaltningen öppen och medarbetare skulle vara väl insatta 
och man skulle kunna föra diskussioner om verksamheten, det har varit en 
central fråga alltid för mig att alla ska få så långt det är praktiskt möjligt kunna 
ge sin syn på hur man ser på olika frågor alltså hur förvaltningen ska förändras 
alltså naturligtvis utifrån de politiska visionerna, det är egentligen bygger på min 
ledstjärna det här med öppenhet, öppenhet och ärlighet och att folk ska få säga, 
tycka och vad de känner”. 

 
Cheferna ska känna ansvar för förvaltningen och sin arbetsuppgift och inte lägger över hela 

ansvaret på politikerna, samtidigt ska de kunna hantera de hårda ekonomiska kraven. I 

förvaltningschefens uppdrag ingår att stå bakom de beslut som tas, att ta ansvar för dem även 

om det innebär att de måste hålla tillbaka sina egna åsikter. Gör de det så följer de spelets 

regler.  

 
En förvaltningschef i X kommun; 

”Ja det är två lägen, antingen så tar man diskussionen att det här är så fel så att 
jag vägrar och göra det och då antingen så, vilket jag, vilket vore fel. Antingen 
så skulle dom ändra beslutet som jag sa, jag tycker inte det vore rätt utan dom 
skulle nog ta och avveckla mig från min tjänst. Är man riktigt seriös så går man 
till kommunstyrelsen och säger att jag klarar inte av och ber att få bli befriad helt 
enkelt. Då följer man spelreglerna”. 

 
En erfaren politiker i Y kommun; 

”… är man chef va då ska man också vara lojal till sin arbetsgivare då kan inte 
förvaltningschefen stå på ett möte å säga så här ja det är politikerna som har 
bestämt… utan han på det mötet ska naturligtvis förklara och ta ansvar för 
beslutet även om han inte tyckte om det… annars är han illojal och då ska han ut 
va…”. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den beskrivning intervjupersonerna gett oss av 

förvaltningschefernas arbetssituation har varit att den är väldigt utsatt, kanske till och med 

ibland omöjlig. En förvaltningschef har många olika krav att förhålla sig till och står mitt 

emellan politiken och den egna förvaltningen och ska ta hänsyn till båda komponenter. 

Kommunernas strävan efter balans i ekonomin samtidigt som medborgarnas behov och 

rättigheter ska tillgodoses har medfört att förvaltningscheferna upplever ökade krav och det 

ställs också helt andra krav på att förvaltningscheferna idag ska agera som ledare. 

Förvaltningschefen ska ta hänsyn till lagstiftningen och det kräver också en bredare 

kompetens än tidigare eftersom offentlig sektor blivit mer omfattande. Det som alltså 

påverkar en förvaltningschefs arbetssituation idag är de omfattande förändringar som skett 

inom offentlig sektor de senaste åren. Men även den problematik som finns inom en 

demokrati med växelverkan mellan makt och beroende mellan en förvaltningschef och den 

politik som råder. Flertalet av de intervjuade förvaltningscheferna uttrycker därför en önskan 

och ett behov av stöd i form av mentorskap för att kunna hantera sin arbetssituation.  

    
Avslutningsvis vill vi även benämna könsperspektivet i denna studie. Enligt syfte och 

frågeställning fokuserar vi inte på könstillhörighetens betydelse för hur förvaltningscheferna 

upplever sin arbetssituation. Däremot kan vi konstatera att samtliga förvaltningschefer som 

deltar i studien är män något som visar på att förvaltningschef av tradition är en manlig 

position. Samtidigt påpekas det i intervjuerna att det blir vanligare med kvinnliga 

förvaltningschefer och att kommunerna börjar ta jämställdhetsaspekten på allvar, speciellt vid 

nyrekryteringar.  

 
En rekryteringskonsult; 

”Önskemål… önskemål kan man… om möjligt… hittar du två stycken duktiga 
så… så… så föredrar vi kvinnan i så fall. Det… det… är … jag måste säga att 
jag har upplevt de senaste åren att kommunerna tar faktiskt det på allvar”. 
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V Diskussion 
I det här avsnittet kommer vi att knyta an vår teoretiska referensram till den empiri som 

framkommit av analysen. Slutligen sammanfattar vi det i en avslutande diskussion och efter 

det ges även förslag på fortsatt forskning inom området. 

Förändringar och reformers verkan i offentlig sektor 

Offentlig sektor har under de senaste tio - femton åren genomgått stora förändringar i form av 

reformer. Teorin New public management beskriver och förklarar dessa förändringar, 

offentlig sektor ska idag drivas effektivt till en lägre kostnad och detta förverkligas främst 

genom förändrat ledarskap. New public management handlar främst om nytt offentligt 

ledarskap. Genom ledarskapsreformer i kommunerna ska organisationerna förändras och 

omstruktureras för att anpassa sig efter övriga samhällsförändringar och på så sätt förbli 

effektiva. Organisationerna i offentlig sektor ska bli plattare och därmed mera demokratiska, 

med andra ord ska ansvar och beslutsfattande decentraliseras inom organisationen167.  Dessa 

förändringar beskriver även våra intervjupersoner och det framgår att offentlig sektor idag 

handlar mycket om att effektivisera verksamheten. Det blir även tydligt i våra intervjuer att 

fokus idag ligger på ledarskap, att rätt ledare ska kunna omstrukturera förvaltningarna och 

göra dessa effektivare.  

Ekonomins betydelse – effektivitet och rationalitet 

Enligt våra intervjupersoner förändrades den ekonomiska situationen under åttiotalet och 

nittiotalet när offentlig sektor fick minskade resurser och verksamheten skulle effektiviseras 

för att minska utgifterna. Organisationen ska vara rationell och effektiv till en betydligt lägre 

kostnad vilket ställer högre krav på förvaltningschefen. Gustafsson beskriver även hur den 

offentliga sektorn skärs ned och decentraliseras, detta ger ledarna ett ökat ansvar och det 

ställer därmed större krav på att ledarskapet är framgångsrikt168. Av analysen anser vi att det 

är tydligt att en strävan efter en ekonomi i balans och planering för hur man kan effektivisera 

inom organisationen har blivit en stor del av förvaltningschefernas arbetsuppgifter. Analysen 

visar även att det finns ett rationellt tänkande som genomsyrar organisationen.  

 
Även Berg menar att ekonomin fått större betydelse under 1990-talet och kommunernas 

strävan efter att hålla budgeten med mindre resurser men med bibehållen servicenivå kan 

                                                 
167 Pollitt, C m.fl. (1999) 
168 Gustafsson, A-M m.fl. (1998) 
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liknas med ett rationellt målmedeltänkande169.  Detta resonemang får stöd av Weber som 

menar att det målrationella handlandet blivit vanligare, att rationaliseringen spreds och 

utökades till politiken och andra områden. Han menar att rationaliseringen fanns inom olika 

nivåer, inom tänkandet, handlandet, i auktoritetens legitimering samt i organisationers 

utveckling170. Här kan vi se att Webers teori fortfarande är användbar och har betydelse för 

vårt samhälle. Det rationella tänkandet som nu förekommer i offentlig sektor präglar 

individernas handlingar och organisationens utveckling. En förvaltningschef ska föra ned sina 

idéer i förvaltningen och detta bidrar till att det rationella tänkandet även påverkar de övriga i 

organisationen. Och det anser vi har bidragit till att offentlig sektor idag utvecklats till en 

rationell organisation. 

 
Den privata organisationens strävan efter kostnadsbesparingar och effektivisering av 

verksamheten för lönsamhet kan vi numera även se tendenser till i offentliga organisationer 

och därmed i de kommuner som deltar i studien. Detta är något som Hagström kritiserar 

eftersom den offentliga organisationen ansvarar för verksamheter som exempelvis skolor och 

socialtjänst171. Weber beskriver att rationaliseringen bidrar till att människan upplever en brist 

på mening, sökandet efter mening försvinner och att byråkratin trots sin effektivitet tar död på 

traditioner och personlig hänsyn, människan blir fast i rationalitetens järnbur172. Vår analys 

visar också att personal och förvaltningschefer upplever att de är trötta på alla besparingar och 

effektiviseringar.  

 
När vi kopplar Webers teori om rationalitet till förändringarna i offentlig sektor får vi också 

en tydlig bild av hur förvaltningscheferna upplever sin arbetssituation. Ekonomiska 

besparingar inom verksamheterna tvingar förvaltningschefen att välja mellan olika 

prioriterade områden. Detta är något som vi anser kan resultera i att förvaltningschefen finner 

svårigheter i att utföra sina arbetsuppgifter. Ett nödvändigt rationellt tankesätt tillsammans 

med politikernas vilja att tjäna medborgarna menar vi kan innebära ett dilemma för 

förvaltningschefen som relativt snabbt kan finna sig i en situation som känns obekväm och 

motstridig till personliga värderingar. 

 
Pollitt skriver att stora förändringar fokuserade på budgetering har genomförts i Sverige och 

resultatorienterad budgetering har präglat ledarskapsreformprocesserna. Pollitt menar också 
                                                 
169 Berg, E (2000) 
170 Weber, M (1978)  
171 Hagström, B (1990) 
172 Weber, M (1978) 
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att användandet av ramar för budgetering ökat i Sverige men att det kan ta flera år innan 

organisationerna fullt ut kan praktisera de nya procedurerna. Ansvaret för budgetarbetet 

delegeras sedan till lokala politiker eller ledare173. Enligt våra intervjupersoner har den 

kommunala budgetstyrningen övergått till rambudgetering efter statligt beslut vilket har gett 

förvaltningschefen större handlingsutrymme men det har samtidigt gett politikerna en 

möjlighet att undgå sitt ansvar. Detta genom att politikerna kan delegera budgetansvaret till 

förvaltningschefen. Pollitt menar också i sin teori om New public management att det blir en 

delegering av opopulära beslut om prioriteringar vilket pekar på att politikerna undgår 

ansvaret för dessa beslut174. Detta menar vi är ett skickligt sätt av politikerna att undvika den 

kritik som förr eller senare uppstår. Vi anser dock att det är ett tufft ansvar för en person att 

bära samt att det kan resultera i att förvaltningschefen hamnar i en obekväm arbetssituation.  

 
Enligt våra intervjupersoner blir förvaltningschefer och politiker ofta mötta av oförståelse 

eller motstånd från personal och allmänheten när de ska genomdriva förändringar och 

besparingar. Den ekonomiska situationen gör att förvaltningscheferna tvingas ta många 

obekväma beslut som påverkar personalen. De som arbetar inom förvaltningarna är trötta på 

att ständigt behöva effektivisera och de känner att de inte får någon arbetsro när 

organisationen ständigt förändras. Gustafsson påtalar också om hur förändringar innebär oro 

och ängsla för alla som tillhör organisationen175. Det framkommer av våra intervjupersoner att 

personal och allmänhet oftast inte är insatta i problematiken kring sådana beslut. Våra 

intervjupersoner beskriver att kommunikation är viktigt för att personal i organisationen ska 

få större förståelse för förändringar som ska ske.  

Kommunernas utvidgade ansvarsområden 

Kommunerna har fått större och bredare ansvarsområden efter statliga beslut vilket leder till 

en förändrad arbetssituation för förvaltningscheferna som kan uppleva en frustration på grund 

av det ökade ansvaret och den allt större verksamheten. Detta ger ytterligare stöd för det vi 

nämnt tidigare att organisationen blir större och mer komplex vilket leder till att personal och 

allmänhet blir allt mindre insatta i den problematik som ledningen handskas med. En del 

kommuner i Norrland har även en problematik med utflyttning som gör att skatteintäkterna 

minskar vilket ger ytterligare ekonomiska problem.  
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Pollitt menar även att besparingar, specialisering och decentralisering visar på att offentlig 

sektor reduceras och att det optimala är att offentlig sektor är platt och ganska liten enligt 

New public management176. Vårt material visar istället att offentlig sektor blivit alltmer 

omfattande och har fått större ansvarsområden. Vi anser att en förklaring till detta kan vara att 

det inte genomförts privatisering i någon större omfattning i Norrland vilket hade kunnat bidra 

till mindre ansvarsområde för kommunerna och därmed förvaltningarna. Pollitt skriver också 

att privatisering inte varit speciellt utbrett i Sverige överhuvudtaget177.  De kommuner vi 

studerat har också haft väldigt liten erfarenhet av privatisering. Anledningen till detta 

förmodar vi främst beror på den tradition som finns inom regionen samt den politiska 

ideologin. Vi vill dock påpeka att detta är något som bör studeras separat.  

Strukturell förändring i en trögrörlig organisation 

Offentlig sektor är en organisation under ständig förändring. Men eftersom organisationen är 

demokratisk och även väldigt omfattande blir den trögrörlig. I en demokratisk organisation tar 

det lång tid innan förändringar ”sätter” sig. Ferlner menar att den nya kommunallagen som 

innebar att kommunernas organisationsstruktur inte skulle regleras på samma sätt som tidigare 

skulle medföra att kommunerna fick större frihet att anpassa sig efter lokala behov178. Enligt 

vår analys är det ofta förvaltningschefens ansvar att göra omorganiseringar och det visade sig 

också vara viktig för att chefen ska känna att denne äger sin organisation. Offentlig 

ledarskapsreform innebär förändring i struktur och processer i offentlig sektors organisationer 

för att få dem att fungera bättre179. Analysen visar att en nytillsatt förvaltningschef ofta inleder 

sitt arbete med att omorganisera verksamheten för att få en tillfredsställande organisation. En 

hög omsättning av förvaltningschefer gör däremot att organisationen stannar av och det 

förekommer att förändringarna inte fullgörs. Detta menar vi kan resultera i minskad stabilitet 

inom hela organisationen samt ineffektivitet i förvaltningens arbete.   

 
Enligt Pollitt associeras offentlig ledarskapsreform med det nya som är bra medan byråkrati 

associeras med det gamla och dåliga. Det har även visat sig att hierarkiska centraliserade 

byråkratier inte fungerar lika bra i snabbt förändrande samhällen180. Offentlig organisation har 

traditionellt varit hierarkiskt med makten koncentrerad till ett fåtal i toppen av organisationen.  
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En förändring som till viss del skett i de studerade kommunerna har varit att försöka göra 

organisationen plattare, att delegera ned makt och beslutsfattande till lägre nivåer, att 

decentralisera makten. Detta har gjorts för att föra ner mer ansvar i verksamheten och det 

innebär även att förvaltningschefen kommer närmare verksamheten.  Enligt Pollitt innebär 

decentralisering av organisationen bättre och snabbare offentlig service som är bättre 

anpassad till individuella behov. Pollitt menar också att decentralisering inom offentlig sektor 

i Sverige varit politisk och har skett inom organisationen181. Som det blivit idag så har 

förvaltningscheferna fått mer makt och ansvar men blir samtidigt väldigt utsatta när 

politikerna inte vill ta ansvar för beslut som tas. Vi anser att detta i sin tur gjort att det ställs 

högre krav på förvaltningscheferna och deras ledarskap. Samtidigt menar Michels att 

decentralisering alltid leder till mindre oligarkier, där ett fåtal styr, vilket gör att den 

centrerade makten kvarstår182. Webers183 byråkratiska idealtyp, som vi redogör för i 

teoriavsnittet, anser vi beskriver den offentliga organisationen på ett bra sätt därför att även 

om det skett en förändring och uppluckring av strukturen inom offentlig sektor så är denna 

förändring väldigt tidskrävande och organisationen är fortfarande hierarkisk och byråkratisk. I 

avsnittet om demokrati kommer vi att utveckla den diskussionen.  

Ledarskapsreform 

Förändringarna inom offentlig sektor har även medfört att ledarskapet förändrats, något som 

Hagström, Berg och Pollitt nämner. Det behövs ett starkt och tydligt ledarskap för att kunna 

genomföra ekonomiska besparingar och förändringsarbete inom organisationen. En ledare 

inom offentlig sektor ska idag vara en handlingskraftig visionär och inspiratör, inte endast en 

traditionell administratör. Genom sitt ledarskap ska förvaltningschefen motivera, förklara och 

informera sina medarbetare. Det ställs därmed även andra krav på utbildningen som en 

förvaltningschef ska inneha idag. En utbildningsbakgrund med ekonomi är dessutom att 

föredra om personen ska kunna bedriva en ekonomiskt rationell verksamhet. Pollitt nämner 

bland annat att ledarskap handlar om att genomföra saker så snabbt, billigt och effektivt som 

möjligt och att få andra att genomföra vad man önskar får gjort184. Eftersom ledaren för ner 

sina idéer i hela organisationen så sprids det rationella tänkandet till övriga i organisationen 

som vi tidigare talat om.  
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Genom analysen kan vi se att det finns en övertro på ledarskapet från politikernas och 

kommunledningens sida. Det förekommer en tro och förhoppning om att ledare med rätt 

egenskaper kan genomdriva de besparingar och förändringar som krävs. I intervjuerna 

framkommer det också att förvaltningscheferna ibland känner sig utpekade som syndabock 

när de inte lyckas förverkliga det omöjliga.  

Utbytbara förvaltningschefer i en rationell organisation 

En tendens som New public management medfört har varit att göra tjänstemannaarbeten mera 

lika andra arbeten. En förändring bygger på att göra karriärer mer osäkra. En tjänsteman ska 

inte sitta på samma post hela yrkeslivet. Pollitt185 menar att Sverige inte följt denna utveckling 

i så stor utsträckning, något som vi inte är riktigt beredda att hålla med om. Enligt vår analys 

tenderar utvecklingen att gå mot att förvaltningschefer byts ut allt oftare inom offentlig sektor.  

Det har överhuvudtaget blivit enklare att avsätta en förvaltningschef idag. Då ett underskott i 

budgeten hamnar på förvaltningschefens ansvar kan detta tolkas som om chefen inte klarar av 

sin arbetsuppgift men det förekommer även att förvaltningschefer blir avsatta utan att 

speciella skäl anges. Det händer att förvaltningschefer avsätts för att politikerna inte har 

förtroende för chefen eller att de helt enkelt vill ha in någon som tänker annorlunda. Samtidigt 

förekommer det att förvaltningschefer själva väljer att avträda från sin position. Detta kan vi 

även koppla till det Weber talar om, att en byråkrati ofta saknar personlig hänsyn och 

mänskliga värden. Det rationella tänkandet och handlandet har gjort att chefer byts ut för att 

hitta någon som är än mer rationell och som kan vara bättre för organisationen.  

 
Personalpolitiken skiljer sig alltså för förvaltningscheferna i jämförelse med övriga anställda i 

kommunerna, cheferna ska själva förhandla fram sina anställningskontrakt med sin 

arbetsgivare.  I analysen framkommer även att det blivit vanligare att förvaltningschefer får 

kontrakt på 3-4 år vilket också gör att rotation av personer på positionen ökar. Detta är helt i 

enlighet med hur Tanem beskriver utvecklingen av chefsförsörjningen i offentlig 

förvaltning186. Även Pollitt menar att befordran har ändrats till att grundas på resultat och 

ansvar efter kontrakt och prioriteringar istället för antalet tjänsteår187. En del av 

intervjupersonerna menar att det finns en underförstådd mening att de sedan ska söka sig 

vidare om inte kontraktet förlängs. Vi anser att anställning genom kontrakt även visar på att 

offentlig sektor går mera mot privat sektor med att få rotation på chefer på höga positioner. 
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Intervjuerna visar att det finns en uppfattning om att förvaltningschefer bara ska sitta på sin 

position så länge de levererar och det uppstår ett stressmoment i och med att de ska kunna 

prestera mer under kortare tid. Kommunerna erbjuder inte heller förvaltningscheferna någon 

riktig reträttposition inom organisationen utan det kan vara en anställning var som helst i 

organisationen. Tanem påtalar samtidigt vikten av att organisationen har en väl utarbetat 

arbetsplan för förvaltningscheferna om de inte får fortsatt förtroende till sin position i 

organisationen188. Detta har medfört att en förvaltningschefs anställning blivit mycket mer 

osäker.  

 
Tidsbestämt chefskap kan enligt vår mening översättas som en konstant prövotid. 

Konsekvensen kan vara att detta inte skapar en bra grundsats för ett starkt ledarskap som 

förvaltningscheferna förväntas utöva. Traditionellt anställningsavtal, tillsvidareanställning i 

organisationen på förvaltningschefstjänst, kan tilldela förvaltningschefer en styrka och 

trygghet vilket kan leda till säkrare och tydligare ledare, något som medarbetarna kan behöva 

i denna förändringens tid. Förvaltningschefer med fullt förtroende från organisationen att 

driva en verksamhet anser vi borde ha större möjligheter att lyckas med sina arbetsuppgifter 

och leva upp till organisationens krav och förväntningar. Vidare menar vi att den övertro på 

ledarskapet som återfunnits kombinerat med förvaltningschefens utsatthet och lättheten att 

rotera på förvaltningscheferna är olycklig. Främst för förvaltningschefen men även för 

organisationen i sin helhet. Denna personifiering av de kommunala organisationernas problem 

anser vi försämrar möjligheterna att komma till rätta med organisationens problem som 

helhet, anpassning till det nya. 

 
Förvaltningscheferna beskriver en känsla av prestige vilket gör det svårt att kliva neråt i en 

förvaltning där de tidigare har arbetat som chef. Enligt Weber är makt sammankopplat med en 

önskan om prestige. Den sociala ordningen utgörs av hur den sociala prestigen eller anseendet 

fördelas mellan grupper av medlemmar i en exempelvis politisk samfällighet189. Det framstår 

därför som naturligt för oss att en förvaltningschef som förlorar sin position även förlorar sin 

makt och därmed sitt anseende om denne kliver ner i organisationen.   

 
En annan anledning till att förvaltningscheferna inte sitter lika länge på sina positioner idag 

jämfört med tidigare är att många förvaltningschefer mår dåligt och känner att de har svårt att 

orka med. Enligt förvaltningscheferna har de en tuff arbetssituation och arbetsuppgifterna 
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känns ibland omöjliga att utföra på ett tillfredsställande sätt samtidigt som positionen upplevs 

som ensam och utsatt. De är utsatta av media, fack men också av politiken. 

Förvaltningschefen ska även ta hänsyn till lagstiftningen vilket idag kräver en bredare 

kompetens eftersom offentlig sektor blivit mer omfattande. Som vi tidigare nämnt ställs det 

idag helt andra krav på ledare inom offentlig sektor i och med de förändringar som skett och 

det förvaltningscheferna uttrycker ser vi som en följd av detta. Hagström har pekat på att det 

finns en diskussion kring huruvida ledarskapsfilosofier från privata sektorn kan överföras till 

offentliga sektorn. Han menar att privat och offentlig organisation skiljer sig helt vad gäller 

förutsättningar, struktur och mål. Hagström anser också att en alltför lång anpassning mot 

marknaden kan leda till att offentliga organisationer inte kan uppfylla sina förpliktade 

samhällsuppgifter190. Vi har tidigare talat om det att offentlig sektor, som främst handlar om 

människor och de mål som finns, utgår från ett rationellt tänkande samt att det är en väldigt 

omfattande organisation där förvaltningscheferna har många fler anställda under sig än inom 

privat sektor. Inte heller vi kan undgå att ställa oss frågande till om näringslivets idéer går att 

föra över direkt på offentlig sektor som drivs av helt andra mekanismer.  

 
Behovet av stöd i form av en mentor för förvaltningscheferna uttrycks tydligt i intervjuerna. 

De upplever ett behov av att få prata och ventilera anonymt med någon utomstående som har 

liknande erfarenhet från samma nivå. Detta är en faktor som även Tanem påtalar, vikten av att 

organisationen upprättar stöd runt förvaltningscheferna191. Detta ser vi som en konsekvens av 

det allt hårdare arbetsklimatet kring förvaltningschefen. 

Färre sökande vid rekrytering 

Enligt våra intervjupersoner har den tunga arbetsbördan för förvaltningschefer medfört att det 

blivit svårare att tillsätta en förvaltningschefsposition. De ökade kraven har även synliggjorts i 

och med att kommunerna byter ut förvaltningscheferna allt oftare. Eftersom positionen inte 

längre är lika attraktiv har det medfört att rekryteringsprocessen förändrats. Vid annonsering 

har kommunerna svårt att få sökande som är kvalificerade för arbetet och det har därför blivit 

vanligare än tidigare att kommunerna använder sig av rekryteringsföretag där de sökande 

även kan erbjudas anonymitet vid rekryteringen. Användande av rekryteringsföretag är något 

som inte är specifikt byråkratiskt. Enligt Weber sker rekrytering i en byråkrati genom att en 

ämbetsman förflyttas från lägre till högre betalda positioner, det vill säga internrekrytering192. 
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Det vi kan se är att internrekrytering blir allt mindre vanligt förekommande i och med att 

bristen på sökande gjort att kommunerna ibland använder rekryteringsföretag. Detta menar vi 

påvisar att den nödvändiga kompetensen för tjänsten inte alltid anses finnas inom 

organisationen samt att det är att föredra utomstående personer med nya idéer och 

möjligheter. 

Demokrati 

Som nämnts är demokrati ett konfliktfyllt begrepp. Det framkommer att det uppstår en 

maktkamp mellan förvaltningschefer och politiken men även inom politiken som en följd av 

demokratin. Vi kom fram till att en önskan om att påverka också är en önskan om makt och 

att utöka sitt handlingsutrymme. Enligt vår analys begränsas förvaltningschefens 

handlingsutrymme i och med att det är politikerna som har makten att fatta det avgörande 

beslutet även om det görs utifrån det beslutsunderlag som förvaltningschefen arbetat fram. 

Handlingsutrymmet påverkas även av hur politikerna formulerar sina mål. Tydliga mål ger 

mindre handlingsutrymme medan vaga och mer övergripande mål ger större utrymme vilket 

medför mer frihet för förvaltningschefen att agera. En förvaltningschefs handlingsutrymme 

påverkas inte bara av kommunpolitikerna utan även från högsta beslutande instans, det vill 

säga riksdag och regering. Den kommunala organisationens verksamhet är till stor del 

reglerad i lag vilket också innebär att handlingsutrymmet för förvaltningscheferna begränsas.  

En förändring av byråkratin 

I en kritisk analys av nytt offentligt ledarskap anser författarna att den traditionella byråkratin 

inte fungerar i dagens samhällen som står för snabb förändring, rationalitet och effektivitet 

och att vi rör oss från direkt byråkrati mot nätverksorganisationer. De menar även att det sker 

ett maktskifte från byråkrater till invånare i och med New public management med 

marknadsbaserad offentlig administration och fokus på resultat, delegering av makten och 

ökad auktoritet193. Författarna menar vidare att byråkratin idag kommit att bli både lösning 

och problem. En apparatur som ger struktur och kontinuitet men som samtidigt utgör ett hot 

mot demokrati. Helt klart är att offentlig sektor förändrats och även den gamla byråkratin men 

vi förmodar att detta bara är början på denna process och att det kommer att dröja många år 

innan förändringarna tagit form på allvar, först då kan vi egentligen utvärdera dessa och se de 

slutgiltiga effekterna. Men som Trydegård även menar så har New public management haft 
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effekt inom de flesta kommuner men på olika sätt och i olika omfattning men oberoende av de 

politiska majoritetsförhållandena i kommunerna194.  

 
Även Hagström menar att eftersom offentliga organisationer kännetecknas av oklara mål och 

brist på överrensstämmelser kan detta skapa svårigheter för offentligt ledarskap. 

Handlingsutrymmet begränsas eftersom ekonomiska begränsningar och 

organisationsstrukturen fungerar som gränser för vad chefen kan göra. De arbetar efter ställda 

krav från politiska mål men även givna instruktioner195. Detta är helt i överensstämmelse med 

vad även Abrahamsson skriver, att en offentlig ledares handlingsutrymme begränsas av 

strukturen i en organisation eftersom strukturen bestäms utifrån auktoritets- och 

arbetsfördelning196. En förvaltningschefs handlingsutrymme är alltså begränsat utifrån den 

arbetsfördelning som råder i offentlig sektor och vem som innehar auktoritet eller makt. När 

vi placerar förvaltningscheferna i organisationsstrukturen enligt Mintzbergs197 

organisationsmodell ser vi att dessa placeras i linjeledningen. Ovanför sig har 

förvaltningscheferna kommunfullmäktige och kommunstyrelse men även nämndsordförande i 

förvaltningen som också befinner sig i linjeledningen. Weber menar också att de som tillhör 

ledningen i en politisk organisation är bärare av prestigeanspråk och en känsla av makt. Att 

det finns en vilja att utöka makten och därmed handlingsutrymmet198. I en kritisk analys av 

offentligt ledarskap menar man att det är just strukturella problem som inspirerar till reformer 

och att lösningar som främst ledarskap är centrala. New public management förändrar 

styrandet men problem med byråkratin kvarstår199. Vi menar att även om reformerna 

inspireras av problem med strukturen så skapar det nya ledarskapet nya strukturella problem i 

en organisation som fortfarande är byråkratisk. Förvaltningscheferna har idag fått utökat 

handlingsutrymme och konkurrerar alltså på ett annat sätt med politikerna om makten än 

tidigare, något som även accelererar med den otydliga arbetsfördelningen. 

 
Pollitt skriver att offentliga tjänstemän måste engagera sig i politiska processer för att 

exempelvis förhandla om resurser. Han menar även att politiker idag är mer involverade i 

offentlig administration samtidigt som offentligt ledarskap börjat ta sig an mer och mer av de 
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frågor som tidigare rörde politiker200. Det framkommer även av vårt material att det finns en 

otydlig arbetsfördelning mellan tjänstemän och politiker vilket bidrar till att det blir problem 

för förvaltningschef och nämndsordförande att veta vilken roll de har i organisationen. Pollitt 

menar att det behövs en tydligare och mer realistisk modell över vilken roll politiker kan och 

bör spela. De traditionella modellerna är inte nödvändigtvis felaktiga men de är otillräckliga 

för dagens omständigheter201. De förvaltningschefer som vi intervjuat har upplevt att 

politikerna intervenerat i verksamheten vilket inte hör till deras arbetsområde och Pollitt202 

menar även att politikerna behållit viss makt och ingriper ofta när allmänheten anser att något 

går fel. Vi anser att en klar och uttalad arbetsfördelning skulle underlätta detta samarbete 

vilket är nödvändigt för förvaltningens arbete och ledarskap. Som det ser ut idag har politiker 

och förvaltningschefer inga klara direktiv gällande arbetsfördelningen och detta borde i allra 

högsta grad påverka arbetssituationen till det sämre när det gäller vem som har behörighet att 

fatta beslut och hur makten ska fördelas mellan dessa.  

 
Som vi ser det har själva förvaltningarna till viss del blivit plattare men dessa är fortfarande 

bara en del i en väldigt byråkratisk och hierarkisk organisation där besluten tas av ett fåtal i 

toppen. Detta kan vi koppla till Michels teori om oligarki som innebär att alla demokratiska 

organisationer utvecklas till fåtalsvälden. Eftersom makten är koncentrerad blir demokrati en 

omöjlighet då det utvecklas en oligarkisk kärna där alla beslut fattas. Michels menar att det 

inte är maktbegär eller ledares egenskaper som leder till oligarki utan organisationens 

struktur203. Ur vårt perspektiv har decentraliseringen av makt och ansvar, det vill säga 

förändringar i strukturen, lett till problem för tjänstemän och politiker när det gäller frågan om 

vilka roller de ska ha och det kan leda till en kamp om makten.  

 
Mot bakgrund av detta kan vi konstatera att förvaltningschefernas handlingsutrymme i den 

nya byråkratin är utökat men fortfarande synnerligen begränsat. Då fokus legat på att cheferna 

har fått utökat handlingsutrymme och större frihet att leda genom budgetreformer anser vi att 

det kan bidra till att det uppstår en maktkamp gentemot politikerna. Vi menar att 

förvaltningscheferna har frihet men denna frihet har begränsningar. Förvaltningschefer som 

tar saker i egna händer och inte följer politikernas direktiv avskedas och våra intervjupersoner 

är också eniga om att de i så fall ska avskedas omgående. Trots detta förekommer det att 
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förvaltningschefer glömmer vem som har makten, att de inte kan gå förbi politikerna. Den 

otydliga arbetsfördelningen som finns mellan politiker och tjänstemän bidrar även till att 

denna situation försvåras, att veta vem som får ta vilka beslut. 

En kamp om makten 

Eftersom reformerna inom offentlig sektor inneburit ett tydligare och starkare ledarskap anser 

vi att det bidrar till att arbetsfördelningen blir otydligare vilket i sin tur bidrar till att 

maktkampen blir mer påtaglig. Förvaltningschefen ska idag vara mer en visionär än 

administratör och har fått mer ansvar och makt vilket gör att denne kommer in mer på 

politikens område. Samtidigt försöker politikerna hålla kvar den makt de har. Pollitt beskriver 

att de politiska motiven ofta är att göra populära uttalanden om nya initiativ, ingripa då något 

går fel, följa den populära opinionen och ta upp enskilda frågor. Den politiska dimensionen är 

inget som New public management kan förändra och vid organisationsförändringar vill 

politiker ofta skydda sitt område eller vinna territorium204.  

 
Heide beskriver också den nya rollen som ledare inom offentlig sektor har fått, att de idag ska 

fungera som visionär och att de ska skapa gemensamma mål och förståelse. Han menar därför 

att kommunikationen blivit mer betydelsefull205. Vi vill också påpeka att det framkommer av 

analysen att i de fall där konflikten och maktkampen inte blivit lika påfallande har det skett ett 

samspel och ett väl fungerande samarbete med respekt och tillit, men även att det funnits en 

fungerande kommunikation mellan förvaltningschef och nämndsordförande och med 

politiken. Detta anser vi är av största vikt för möjligheten att bedriva ett utvecklande arbete. 

    
Enligt den hierarkiska ordning som råder inom offentlig sektor idag har förvaltningscheferna 

politikerna ovanför sig och dessa tar således alltid de slutgiltiga besluten. Som vi ser det 

utifrån vårt intervjumaterial kan de problem som uppstår kring makten accelerera i och med 

de omfattande förändringar som genomförts inom offentlig sektor. Fördelningen av makten 

har förändrats. Makten har decentraliserats och förvaltningschefen har fått mera ansvar och 

därmed blir också konflikten mer påfallande. Offentlig sektor har ursprungligen varit 

hierarkiskt och byråkratiskt uppbyggd men strävan har varit att göra organisationen plattare 

och mer demokratisk. Vi ställer oss dock frågande till om det är möjligt att genomföra i en så 

stor organisation där de ursprungliga besluten kommer från regering och riksdag. Gustafsson 
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beskriver också att den statliga styrningen genom lagar och reformer begränsar kommunerna 

när det gäller att fatta självständiga beslut206.  

 
Det framkommer också att det pågår en maktkamp mellan olika partier och Weber menar att 

syftet med partier är att få makt till ledarna och få fördelar till medlemmarna207. Pollitt skriver 

att politisk aktivitet handlar om maktutövning, att mobilisera olika resurser för att uppnå visst 

resultat i en situation där de olika partiernas intressen kan komma i konflikt208. Webers teori 

styrker detta genom att påtala att partier använder sig av alla slags medel för att nå makten209. 

Av vårt intervjumaterial framkommer att politikerna kan ta beslut som förvaltningscheferna 

sedan ska kunna förverkliga. Ibland fungerar oppositionen så att de manipulerar beslut som är 

fattade och piskar upp en stämning bland personalgrupper som försvårar för 

förvaltningschefen att utföra sitt arbete. 

 
I intervjumaterialet kan vi se att politikerna ibland använder sig av media för att påverka och 

vinna medborgarnas förtroende eller för att skapa problem för andra partier. Men det finns 

samtidigt en åsikt om att man inte ska använda sig av media på det sättet. Trots detta kan vi 

konstatera att det förekommer trots att de personer vi intervjuat anser att media ställer till 

problem för både politik och förvaltning. Som vi ser det har media blivit det politiska spelets 

arena och eftersom media inte alltid ger en rättvis bild av de inblandade personerna så 

försvårar det för allmänheten att få en tydlig uppfattning om den politik som råder inom 

kommunen.  Det försvårar även för förvaltningschefen att kunna utföra sina arbetsuppgifter på 

ett tillfredsställande sätt då denne hela tiden måste förhålla sig till det som skrivs i media.  

 
Weber menar att den som utövar befallningsmakt ser sig själv som en tjänare åt de styrda och 

därmed kan makten uttryckas anspråkslöst210. Det skulle kunna förklaras av den maktdynamik 

som Weber menar finns inom politiken där det ständigt finns underliggande hot av andra 

partier, något som även Michels211 nämner. Därför blir det nödvändigt att använda sig av 

media för att uttrycka sin makt och påverka väljarna. Petersson menar också att media blir en 

maktfaktor när det används som påtryckningsmedel och för att skapa opinion men även att det 

fungerar åt det andra hållet, att medborgarna påverkar politiken genom media212. Det visar sig 
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också i intervjumaterialet att det förekommer att politiker viker sig för media på grund av 

väljarnas opinion. Hagström menar att offentlighetsprincipen medför att det råder en öppen 

insyn i offentliga organisationer och att det kan få olika följder för den interna ledningen och 

dess styrning.  Centraliseringen kan öka inom organisationen och kritiken mot organisationen 

riktas främst mot personerna i toppen av organisationerna213. Detta bekräftar samtidigt 

förvaltningschefernas upplevelse av att känna sig utsatta av massmedia när de tvingas fatta 

opopulära beslut. 

    
Det framkommer också att det vid politisk förändring sker en anpassning till de nya 

förutsättningarna för förvaltningscheferna. Här blir maktdynamiken som Weber214 talar om 

mer framträdande och det uppstår lätt konflikter. En makt som suttit länge gör det svårare för 

förvaltningschefen att utöka sitt handlingsutrymme men om makten byts ut ger det 

förvaltningschefen en möjlighet att utöka sitt handlingsutrymme.  

Kommunikationens betydelse 

Vårt intervjumaterial visar att det är viktigt för förvaltningschefen att ha en väl fungerande 

kommunikation både med underställda och med politiken vilket är helt i enlighet med vad 

Hagström215 också menar, att kommunikationen är viktig för ett framgångsrikt ledarskap. 

Förvaltningschefer har även ett större ansvar och andra krav på sig idag i sitt ledarskap, makt 

och handlingsutrymme har decentraliserats, vilket också gör att kommunikationen blir 

viktigare enligt Heide216. Enligt de förvaltningschefer vi intervjuat ligger också stor del av 

fokus på just information och kommunikation i deras dagliga arbete.  

 
I en plattare organisationsform menar Heide att det blir viktigare att kommunikationen mellan 

medarbetare fungerar217. Samtidigt kan vi se att kommunerna fortfarande är relativt 

byråkratiska även om byråkratin börjar luckras upp. Vår analys visar att om kommunikationen 

fungerar nedåt i organisationen så ökar det förståelsen för förändringar och besparingar. Den 

plattare organisationsformen ska medverka till att informationen når ut till hela 

organisationen, ge ett bättre flöde och öka förståelsen. Problemet här har varit att 

organisationen inte har blivit mindre utan snarare större vilket gör det svårare att få 

informationen att nå fram. Heide menar också att det blir viktigt med kommunikation i en 
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komplex organisation för att få alla att arbeta mot samma mål, något som även 

förvaltningscheferna påtalar218. Förvaltningschefer menar att kommunikationen främst sker 

med den egna förvaltningen och de underställda.  

 
Det är som sagt även viktigt att politiken och förvaltningschefen har en bra kommunikation. 

Eftersom nämndsordförande och förvaltningschef har ett nära samarbete och är beroende av 

ett sådant samarbete, är det speciellt viktigt anser vi att kommunikationen fungerar mellan 

dessa. Om de har en dialog om arbetsfördelningen och deras respektive roller så bidrar det till 

att konflikter inte uppstår lika lätt och det minimerar även risken för att det ska uppstå en 

maktkamp mellan dem. Heide menar att kommunikation innehåller makt och att 

kommunikationen begränsas av en ojämn fördelning av kunskap och makt219. Eftersom 

nämndsordförande och förvaltningschef ofta har en otydlig arbetsfördelning blir det även 

otydligt vem som innehar makten och då kan det även uppstå problem i kommunikationen 

mellan dessa.  

 
Weber menar att endast de med fackkunskaper kan ha kontroll över byråkratin och oftast är 

den högsta ämbetsmannen överlägsen ministern som saknar fackkunskaper, kunskapen ger 

makt220. I analysen framkommer det också att det kan uppstå kommunikationssvårigheter på 

grund av att det är finns skillnader i utbildningsnivå mellan förvaltningschefer och politiker, 

att de inte talar samma språk. Heide skriver att jämlikar kommunicerar lättare eftersom de har 

gemensamma referensramar221. Eftersom förvaltningschefer och politiker oftast har skilda 

utbildningsnivåer ser vi även att de har olika referensramar vilket kan medföra att det blir 

svårare att förstå varandra.  

Förvaltningschef, en utsatt position 

En förvaltningschef står mitt emellan förvaltning och politik. Hagström222 beskriver att 

förvaltningschefer kan uppleva svårigheter i relationen mellan politikerna och den egna 

förvaltningen vilket också framkommer av vårt intervjumaterial. Förvaltningscheferna 

upplever att de ofta kommer i kläm eftersom de ska vara lyhörda för förvaltningens behov och 

möjligheter samtidigt som de ska uppfylla politikernas ideologier. En förvaltningschef ska 

inte endast vara lyhörd för förvaltningen utan även för allmänheten.  Enligt New public 
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management har politiker och invånare olika behov och preferenser och det ligger därför en 

motsägelse i hur förvaltningschefen ska kunna tjäna dessa samtidigt, det vill säga en 

motsägelse mellan att öka den politiska kontrollen och att låta ledare leda samt att ge makt till 

allmänheten223. 

 
Vi upptäckte en skillnad i hur förvaltningscheferna upplevde sin arbetssituation beroende på 

vilken inställning de har till de krav som ställs på dem. Den yngre förvaltningschefen som inte 

arbetat så länge såg sitt arbete som positivt och utmanande medan de äldre ibland upplever att 

de har svårare att hantera kraven. Vi tolkar det som att den yngre har andra referensramar, 

personen har inte varit med att bygga upp offentlig sektor utan har bara erfarenhet av 

besparingar och effektiviseringar. Nyrekryterade förvaltningschefer har en annan kompetens 

eftersom de inte längre är traditionella administratörer som rekryteras. Det visar sig också att 

förvaltningschefer har det yttersta ansvaret för verksamheten och tar ekonomin på sitt eget 

ansvar, speciellt de som var äldre. Den yngre tror sig kunna ordna upp den ekonomiska 

situationen. I längden anser vi att detta kan det leda till att de upplever kraven som 

oöverkomliga och avgår självmant eller rent av blir sjukskrivna.  

 
Michels menar att press på ledarskapet i form av att cheferna när som helst kan avsättas 

medför att dessa ställer sig likgiltiga för sin arbetsuppgift224. Detta är något som vi definitivt 

inte noterar i våra intervjuer utan tvärtom visar förvaltningscheferna ett stort engagemang 

inför sin arbetsuppgift och anser sig ha en viktig uppgift i att erbjuda medborgarna en bra 

service. Men detta engagemang kan även förklara varför många förvaltningschefer mår dåligt 

när verksamheten präglas av rationaliseringar och besparingar. 

Avslutande diskussion 

Sammanfattningsvis kan vi efter analysen konstatera att det finns två övergripande teman som 

påverkar en förvaltningschefs arbetssituation. Det första är de förändringar och reformer som 

ägt rum inom offentlig sektor med nytt ledarskap och en förändrad ekonomisk situation i och 

med att organisationen ska rationaliseras. Det andra har att göra med de mekanismer som 

finns invävda i demokratin, det vill säga makt och arbetsfördelning. Det vi kan se är att dessa 

två teman går in i varandra och påverkar varandra, det nya möter det gamla. I ett försök att 

införa ledarskapsreformer och att göra organisationen plattare påverkas den gamla demokratin 

med hierarkisk struktur och maktstruktur vilket gör att det kan uppstå problem. Då är det 
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viktigt att kommunikationen fungerar framförallt mellan förvaltningschef och 

nämndsordförande men även mellan förvaltning och övriga politiken, mellan förvaltningschef 

och personal och allmänheten.   

 
Vi är överens om att massmedias rapportering om bland annat förvaltningschefer som tvingas 

lämna sin tjänst abrupt och utan större förvarning inte är överraskande. Som en konsekvens av 

förvaltningschefernas ”lösa” ställning inom organisationen tror vi arbetssituationen påverkas 

negativt samt möjligheten att utöva ledarskapet. Den otydliga arbetsfördelningen och 

förvaltningschefers starkare ställning i organisationen ger upphov till konflikter om vem som 

har makt att ta beslut vilket kan vara en orsak till att förvaltningschefer sitter löst idag.  

Förslag på fortsatt forskning 

Efter att ha gjort denna studie kan vi konstatera att de förändringar och reformer som skett i 

offentlig sektor påverkat förvaltningschefernas arbetssituation. Samtidigt måste vi vara 

uppmärksamma på att det tar många år innan dessa reformer kan utvärderas korrekt och se 

dess genomgripande verkningar i organisationerna. Som tidigare nämnts tror vi att detta bara 

är början av processen och att det kommer att ta många år innan förändringarna tagit form 

fullt ut. Denna studies begränsning medför även att vi inte har möjlighet att uttala oss om 

generella förändringar i förvaltningschefernas vardag. Införandet och omfattningen av New 

public management i kommunerna varierar inte bara mellan olika länder utan även mellan 

olika kommuner. Därför anser vi att det är viktigt och betydelsefullt att fortsätta studera dessa 

reformer och förändringar, det vill säga utvecklingen i Sveriges kommuner.  

 
Den offentliga sektorn ansvarar för viktiga samhällsuppgifter och förvaltningschefer inom den 

kommunala organisationen har ett viktigt arbete som ledare för delar av denna verksamhet. 

Med bakgrund av detta anser vi att det är av betydelse att fortsätta bedriva forskning inom 

området. Vi vill poängtera att det är förvaltningschefernas arbetssituation vi har studerat men 

övriga i organisationen påverkas säkerligen också av de faktorer vi nämnt i studien.  Det vore 

intressant att mer ingående studera hur förvaltningschefernas arbetssituation påverkar 

personalen i organisationen och vilka konsekvenser en hög omsättning av förvaltningschefer 

har för dessa eftersom vi endast ytligt berört det i den här studien.  
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Bilaga      

     Intervjuteman
    
Politiker samt kommunchef     
Bakgrund  

– Berätta om din utbildningsbakgrund. 

– Vad har du arbetat med tidigare? 

– Berätta om dina politiska uppdrag (dina arbetsuppgifter). 

 
Förvaltningschefens ledarskap 

– Beskriv hur du anser att förvaltningschefens arbetssituation ser ut. 

– Vilka egenskaper bör återfinnas hos en förvaltningschef? 

– Beskriv organisationens krav och förväntningar som kan finnas till en förvaltningschef. 

 
Rekrytering/uppsägning av förvaltningschefer 

– Beskriv tillvägagångssättet vid rekrytering respektive uppsägning av förvaltningschefer.  

– Vilka faktorer beaktas vid rekrytering exempelvis organisationsstruktur, politiken, 

arbetsplatsklimat och kön. 

– Berätta om förvaltningschefers anställningsförhållande. 

– Vilka krav och mål har organisationen vid en rekrytering av förvaltningschefer? 

– Vilka konsekvenser kan rekrytering ge i verksamheten/organisationen? 

 
Politikerna – förvaltningschefen 

– Berätta om politikernas uppgifter och ansvar i kommunen. 

– Berätta om förvaltningschefens arbetsuppgifter och ansvar i kommunen. 

– Berätta hur du anser att dessa ska samarbeta. 

– Beskriv arbetsfördelningen mellan politikerna och förvaltningschefen.  

 
Förändringar i offentlig sektor 

– Vilka förändringar har ägt rum inom denna kommun? 

– Vilka är dina egna åsikter om de förändringar som ägt rum i offentlig sektor och vilka 

effekter/konsekvenser har du upplevt?  

– Anser du att kraven på förvaltningschefer förändrats? På vilket sätt? Varför? 

 



Förvaltningschefer 
Bakgrund 

– Berätta om din utbildningsbakgrund. 

– Vad har du arbetat med tidigare och varför valde du detta yrke? 

 
Ledarskap 

– Beskriv dina egna arbetsuppgifter och din arbetssituation. 

– Beskriv organisationen omkring dig. 

– Hur trivs du med ditt arbete? (Svårigheter, otillfreds med, nöjd över) 

– Förekommer det en informell struktur? Ledare/grupper 

– Berätta om kraven som riktas mot dig (informella, formella). 

– Hur självständig, fri eller bunden är du att påverka ditt arbete? 

 
Rekrytering/uppsägning 

– Berätta om hur du blev rekryterad till förvaltningschefstjänsten. 
– Vilka mål och visioner hade du vid tillträdandet respektive idag? 
– Vilken information fick du vid tillträdandet? 
– Berätta om ditt anställningsförhållande i organisationen. 
– Vilka konsekvenser får dessa situationer i verksamheten/organisationen? 

 
Förvaltningschefen –politikerna 

– Beskriv politikernas uppgifter och ansvar. 

– Berätta hur samarbete mellan förvaltningschefen och politikerna fungerar. 

– Beskriv politikernas och organisationens riktlinjer och mål.  

– Beskriv arbetsfördelningen mellan förvaltningschefen och politiken.  

 
Förändringar inom offentlig sektor 

– Vilka organisationsförändringar har förekommit, varför? När? Konsekvenser?  

– Vilka är dina egna åsikter om de förändringar som ägt rum i offentlig sektor och vilka 

effekter/konsekvenser har du upplevt? 

– Berätta om hur du anser att dessa påverkat din arbetssituation. 

 

 



Rekryteringskonsult 
Bakgrund 

– Berätta om din utbildningsbakgrund. 

– Vad har du arbetat med tidigare? 

– Berätta om ditt arbete som rekryteringskonsult. 

 
Förvaltningschefens ledarskap 

– Berätta om förvaltningschefernas arbetssituation. 

– Hur anser du att organisationens påverkar förvaltningschefens arbetssituation? 

– Beskriv vilka egenskaper som förvaltningscheferna bör inneha? 

 
Rekrytering/uppsägning av förvaltningschefer 

– Berätta om tillvägagångssättet vid rekrytering av förvaltningschefer (fördel/nackdel). 

– Vilka faktorer beaktas exempelvis organisationsstruktur, politiken, klimatet, kön? 

– Vilka lagar och regler beaktas vid rekrytering av förvaltningschefer? 

– Påverkas rekryteringen av att det är en politisk organisation? 

– Berätta om organisationens krav och mål med rekrytering av förvaltningschefer. 

– Beskriv förvaltningschefernas anställningsförhållande. 

– Vilka konsekvenser kan dessa två situationer ge för verksamheten/organisationen? 

 
Förvaltningschefen – politikerna 

– Beskriv arbetsfördelningen mellan förvaltningschefen och politikerna. 

– Berätta om deras samarbete. 

 
Förändring i offentlig sektor 

– Vilka är dina egna åsikter om de förändringar som ägt rum i offentlig sektor och vilka 

effekter/konsekvenser har du märkt av? 

– På vilket sätt kan förändringarna ha påverkat rekryteringen av förvaltningschefer? 

– Anser du förändringarna påverkat tillvägagångssättet vid rekrytering? 

– Hur kan förvaltningschefernas arbetssituation ha påverkats av förändringarna? 

 

Fackföreningsrepresentanter 
Bakgrund 

– Berätta om din utbildningsbakgrund. 



– Vad har du arbetat med tidigare? 

– Berätta om dina fackliga förtroendeuppdrag. 

 
Förvaltningschefens ledarskap 

– Beskriv din kontakt med förvaltningschefen? Områden? 

– Beskriv hur du anser att förvaltningschefens arbetssituation och arbetsklimat är?  

– Vilka egenskaper anser du att förvaltningschefen bör inneha? 

– Hur anser du att organisationens påverkar förvaltningschefens arbetssituation? 

 
Rekrytering/uppsägning av förvaltningschefer 

– Beskriv det fackliga deltagandet vid rekrytering respektive avskedande av 

förvaltningschefer. 

– Berätta om organisationens krav och mål vid rekryteringen av förvaltningscheferna. 

– Vilka faktorer anser ni bör beaktas vid rekrytering exempelvis utbildning, kön? 

– Vilka lagar och regler måste följas vid rekrytering respektive uppsägning av 

förvaltningschefer?  

– Vilka konsekvenser i verksamheten/organisationen kan sådana situationer medföra? 

– Beskriv förvaltningschefens anställningsförhållande. 

 
Förvaltningschefen – politikerna  

– På vilket sätt bör samarbetet mellan förvaltningschefen och politiker ske? 

– Beskriv arbetsfördelningen mellan förvaltningschefen och politiker. 

 
Förändringar i offentlig sektor 

– Vilka förändringar anser ni har ägt rum?  När? Varför? Förhandling?  

– Vilka är dina egna åsikter om de förändringar som ägt rum i offentlig sektor och vilka 

effekter/konsekvenser har du upplevt? 

– Vilka konsekvenser har förändringarna haft för verksamheten samt för 

förvaltningschefens arbetssituation? 

 
 
 




