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Abstract 

This essay studies the relationship between politicians and municipal chief 
officers from the point of view of the bureaucracy and its role in democracy and 
the substance of the chief position. I conducted interviews and observations with 
politicians and senior officials from the local public administration in Bromölla. 
The roles of the chief officer and politicians have certain common characteristics 
which makes it difficult to separate them. Senior officials working full time in 
contrast to part time politicians give them an advantage in the political process. 
Budget cut backs both enhance the role of politicians and chief officers in the 
administrative organisation. The chief officer’s role as expert constitute two main 
problems in a democratic framework both of whom exist in the relationship 
between politicians and senior officials. In the stage of evaluation in the political 
process there is a contradiction between increasing political control by better 
evaluating and the fact that the bureaucracy designs the evaluation. The analysis 
ends with the “alliance relationship” that shows how the relationship between 
politicians and chief officers is constituted by cooperation and common action 
towards different agents. The results from the analysis raises questions about 
responsibility and problems with democratic demanding. 
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1 Introduktion 
 
 
 
 
 

”[Människan] kan själv forma sin framtid. Men det förutsätter att hon känner 

den verklighet, i vilken hon arbetar och vet vad hon vill.” 

Tage Erlander1 

 
Denna studie har ambitionen att öka förståelsen för hur relationen mellan politiker 
och förvaltningschefer fungerar. Dels för att förstå hur politiker och 
förvaltningschefer påverkar varandra i en demokratisk process men även för att 
förstå förhållandet mellan politik och förvaltning inom ramen för demokratin. 
Förståelsen av denna relation är ett sätt att foga en bit till den kännedom om 
verkligheten människan lever i som Erlander syftade på. Relationen mellan politik 
och förvaltning har länge varit ett diskuterat ämne där frågan om vem som 
egentligen styr ständigt varit aktuell. Toppchefer inom offentlig förvaltning har en 
dubbel roll som överordnad förvaltningschef och samarbetspartner till politiker.  
 
Detta är en studie på kommunal nivå där dynamiken som uppstår i mötet mellan 
politiker och förvaltningschefer blir särskilt märkbar. De kommunala 
förvaltningscheferna har en unik ställning i den kommunala organisationen där de 
har en central roll i den politiska processen. De har möjligheter att påverka 
tillsammans med politiker i den kommunala organisationen. Därför är det viktigt 
att studera samspelet mellan politiker och förvaltningschefer2, hur det fungerar i 
den kommunala politiska processen. Chefsrollen är särskilt viktig att förstå i en 
relation till politiker eftersom chefskapet återverkar både på politiken samt 
förvaltningen.  
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte är att analysera hur relationen mellan politiker och förvaltningschefer 
fungerar på kommunal nivå, dels för att förstå hur politiker och förvaltningschefer 
påverkar varandra i en demokratisk process men även för att förstå förhållandet 
mellan politik och förvaltning inom ramen för demokratin. Med utgångspunkt i 
förvaltningens roll i demokratin samt förvaltningschefskapets krav och funktioner 
ska jag analysera dynamiken i relationen mellan politiker och förvaltningschefer. 
Syftet utgår från följande frågeställningar: 
 
Hur fungerar relationen mellan politiker och förvaltningschefer? 

                                                 
1 Erlander, Tage, 1979. Sjuttiotal. Stockholm: Tidens förlag. Sida 21. 
2 Med förvaltningschef syftar jag på de kommunala chefer som inte har någon tjänstemannanivå 
mellan sig och politiker (nämnd). 
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Hur påverkar politiker och förvaltningschefer varandra i en demokratisk process? 
 
 

1.2 Disposition 
 
Uppsatsen är disponerad så att i kapitel 2 behandlas förvaltningen i demokratin. 
Där ges en utförlig definition av offentlig förvaltning samt en generell diskussion 
kring förvaltningen i lagen. Den politiska processen problematiseras med fokus på 
relationen mellan politik och förvaltning. Därefter presenteras ett antal 
förvaltningsskolor och deras syn på förvaltningschefen. 
 
I kapitel 3 ges en teoretisk diskussion kring förvaltningschefskapet och centrala 
begrepp som chef och ledare bearbetas samt det kommunala toppchefskapets 
funktioner. Sedan följer en diskussion om demokratiska krav som riktas mot 
chefen i offentlig förvaltning. Det följs av ett resonemang om problemet i en 
demokrati med förvaltningschefens expertroll. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 
om politikerrollens förhållande till förvaltningschefskapet.  
 
I kapitel 4 redogör jag och diskuterar metodval samt insamling av material. 
Vidare presenteras mina två huvudtekniker intervju och observation samt urval.  
 
I kapitel 5 framförs analysen av det insamlade materialet där jag bland annat 
konstruerar två figurer. Här formuleras svar på uppsatsens två frågeställningar där 
jag bland annat diskuterar förvaltningschefs- och politikerrollens liknande 
karaktärsdrag samt avslutar analysen med en diskussion kring alliansrelationen. 
Uppsatsen avslutas i kapitel 6 med några avslutande reflektioner kring resultat, 
nya frågor och tillvägagångssätt. 
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2 Förvaltningen i demokratin 
 
 
 
 
 

”För den trötta samhällskroppen 

vore kanske bästa boten 

ifall tankarna i toppen 

kom från roten” 

Tage Danielsson3 

 
Tage Danielssons spetsfundiga formulering är intressant därför den innehåller 
relationen mellan beslutsfattare (toppen) och berörda (roten) dock saknas vad som 
ger relationen praktisk innebörd, dvs. verkställare (förvaltning). Bryter man ner 
Tages formuleringar ser man att de berör kärnan i demokratin nämligen 
kopplingen mellan medborgerligt inflytande och politiska beslut, men vilken roll 
spelar förvaltningen i demokratin? Genom att förstå relationen mellan 
förvaltningschefer och politiker ökar vår kunskap om förvaltningens roll i 
demokratin men för att kunna föra analysen av relationen framåt krävs någon 
form av principiell diskussion kring den roll offentlig förvaltning har i 
demokratin. Till att börja med är det intressant att diskutera uppdelningen mellan 
politik (demokrati) och förvaltning (byråkrati). Uppdelningen symboliserar 
tankegångar kring styrformer och styrningsideal, huvudsakligen inom offentlig 
sektor, vilket inte betyder att gränsen mellan offentligt och privat på något vis är 
självklar. Åtskillnad mellan politik och förvaltning återger dessutom ett politiskt 
dilemma där medborgare skall ha lika stort inflytande över allmänna 
angelägenheter, demokratiska värden, samtidigt som den offentliga verksamheten 
ska vara så effektiv som möjligt, ekonomivärden4. Oftast säger olika 
demokratiteoretiska doktriner ingenting om förvaltningen och än mindre om 
förvaltningschefen. I idealsituationen fattar beslutande organ beslut om frågor 
som rör förvaltningen vilken i sin tur genomför besluten i tänkt ordning. 
Förvaltningen (och särskilt centrala aktörer inom förvaltningen såsom toppchefer) 
är en aktör i demokratin och inte endast ett formbart objekt öppet för politiska 
åtgärder5. Ser vi på förvaltningens roll i demokratin med denna utgångspunkt får 
vi ett ytterst komplext studieområde med dynamiska relationer mellan politiker 
och förvaltning sammanvävda med praktiska demokratiska problem.   
 

                                                 
3 Se http://web.telia.com/~u13106607/index.htm om Tage Danielsson. 
4 Jfr. Lundquist, Lennart, 1998. Demokratins väktare. Ämbetsmännen och vårt offentliga etos. 
Lund: Studentlitteratur. Även Premfors, Rune m.fl., 2003. Demokrati och byråkrati. Lund: 
Studentlitteratur. 
5 Jfr. Sannerstedt, Anders i Rothstein, Bo (red.), 2001. Politik som organisation. 
Förvaltningspolitikens grundproblem. Stockholm: SNS Förlag. Även Lundquist, Lennart, 1992.  
Förvaltning, stat och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Särskilt sida 57-60. 
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Inledningsvis kommer en diskussion kring vad som utgör offentlig förvaltning för 
att sedan komma in på vad författningen säger om förvaltningen. Därefter 
fördjupas diskussionen kring förvaltningens inflytande och relation till politiken. 
Avslutningsvis presenteras några förvaltningsskolor och deras syn på 
förvaltningen samt förvaltningschefen i demokratin.  
 
 

2.1 Vad är offentlig förvaltning? 
 
Offentlig förvaltning är en del av den offentliga sektorn. Förvaltning används inte 
som synonym till den offentliga sektorn utan brukar främst beteckna 
administrativa uppgifter inom det offentliga. Offentliga sektorn i sin tur 
representerar all verksamhet som staten, landsting och kommuner driver. Den 
offentliga sektorn och dess funktioner ställs därför i motsats till den privata 
sektorn (marknad eller civilsamhälle)6, men gränsen mellan de båda är inte 
självklar vilket jag återkommer till senare. Att använda begreppet förvaltning som 
en representation av all verksamhet i offentlig sektor är att omöjliggöra all form 
av avgränsad analys. Det ligger dock en viktig poäng i att beskriva förvaltningen 
som offentlig i den bemärkelsen att den kan regleras noggrant i lagar, ägandet och 
finansieringen är offentlig. Spännvidden mellan de två begreppen offentlig sektor 
och offentlig förvaltning ligger i att de på olika sätt betonar skillnaden mellan 
administration och verksamhet där begreppet offentlig förvaltning särskilt betonar 
administration7. En bred definition av förvaltningsbegreppet där stat, landsting 
och kommun ”utgör förvaltningen, ingår tjänstemän, intressenter (t.ex. 
representanter för intresseorganisationer) samt landstings- och kommunalpolitiker. 
I det smalaste begreppet, där förvaltning identifieras med administration, ingår 
enbart tjänstemän av typen allmänbyråkrater”8. Lundquist använder själv ett 
mellanting av dessa ytterligheter där alla slags tjänstemän ingår och det är en 
liknande avgränsning jag kommer att nyttja men med den skillnaden att jag 
specifikt viger mitt intresse åt förvaltningschefen.  
 
Det finns flera karakteristiska drag som specifikt utmärker den svenska 
förvaltningen i förhållande till andra länders offentliga förvaltningar. Premfors 
m.fl. lyfter fram sex huvuddrag som är utmärkande för den svenska förvaltningen. 
Den utmärks för att vara stor, dualistisk, öppen, bottentung, domstolslik och 
korporatistisk9. Med stor menas att den svenska förvaltningen är kvantitativt 
omfattande samt stor i den meningen att den är närvarande i stort sett överallt i 
samhället. Dualistisk i det avseendet att det finns ett förbud mot s.k. ministerstyre, 
dvs. att politiker inte kan ingripa i myndighetsutövande, ämbetsverk och 
förvaltningen har i det hänseendet en stark självständighet. Öppen innebär 

                                                 
6 Jfr. Premfors m.fl. (2003). 
7 Jfr. Lundquist (1992) sida 12-17. 
8 Lundquist, Lennart, 1993. Ämbetsman eller Direktör? Förvaltningschefens roll i demokratin. 
Stockholm: Norstedts Juridik.  Sida 49. 
9 Premfors m.fl. (2003) sida 47-78. Jfr. Pollit, Christopher – Bouckhaert, Geert, 2004. Public 
Management Reform. A Comparative Analysis. New York: Oxford. Sida 285-289. 
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okonstlat den svenska tryckfrihets- och offentlighetslagstiftningen vilket 
möjliggör för insyn i offentlig förvaltning (offentlighetsprincipen). Bottentung 
symboliserar att svensk förvaltning har en relativt sett stark lokal styrelsenivå med 
betydande delar av den offentliga verksamheten (offentlig sektor) på lokal samt 
regional nivå. Domstolslik innebär att svensk förvaltning har en starkt 
strukturerad handläggning och med en betoning att verksamheten bedrivs under 
lagarna. Med korporatistisk avses den nära betydande relationen mellan 
kommuner (och stat) och intresseorganisationer (företag, fackförbund eller 
föreningar etc.). Dessa sex egenskaper gör det synnerligen intressant med 
förvaltningsstudier i kommuner eftersom konsekvenser av dessa drag blir särskilt 
märkbara just här. Politikers relation till förvaltningschefer berörs av den svenska 
förvaltningens karaktär dess struktur och kultur i ett lokalt sammanhang. 
 
Innan vi övergår till att diskutera vad författningen säger om förvaltningen vill jag 
kort peka på att det finns en avgörande skillnad mellan privat och offentlig, vid en 
analys av (chefer i) offentlig förvaltning, men att gränsdragning inte är självklar. 
Det finns en tydlig ambition att skilja på offentlig och privat organisation vilket 
framhäver olika betoning av värdegrund där det offentliga kan betona 
demokratiska värden som politisk demokrati, rättssäkerhet och offentlig etik 
medan det privata troligen framhåller ekonomiska värden som funktionell 
rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet10. Det utesluter inte att offentlig 
verksamhet kan präglas av en kombinerad värdeuppsättning mellan ekonomiska 
och demokratiska värden11, men värdebetoningen är snävare i den privata 
organisationen. Även om skillnaden mellan värdegrunder är betydande finns det 
problem i att dra organisatoriska gränser mellan offentligt och privat eftersom 
dessa kan kombineras ifråga om arrangör, finansiering och produktion. Trots 
dessa analytiskt svårdragna gränser kan man konstatera att ”det knappast 
förekommer någon motsvarighet till demokrativärdena i företagens [det privata] 
effektivitetsmätningar”12. Ett tydligt sådant exempel är förekomsten av politiker, 
vilket brukar betraktas som en skarp skillnad mellan privat och offentlig. Jag 
återkommer till den analytiska distinktionen mellan offentligt och privat i min 
diskussion kring förvaltningschefskapet. 
 
 

2.2 Generellt om förvaltningen i lagen 
 
Vad står i lagen om förvaltningens roll i demokratin? Denna högst pedagogiska 
fråga har inte ambitionen att i detalj utreda vad lagen säger om förvaltningens roll 
i demokratin utan den ställs för att få en uppfattning om lagens generella innehåll 
gällande förvaltningen. Förvaltningen står omnämnd i svepande ordalag i 
Regeringsformen: ”För rättskipning finns domstolar och för den offentliga 
förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter”13 och att 

                                                 
10 Lundquist, Lennart (1998) sida 63. 
11 Jfr. Lundquist (1998) samt Pollit, Christopher – Bouckhaert, Geert (2004) särskilt sida 159-181. 
12 Lundquist (1998) sida 159. 
13 RF 1:8 
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”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom 
den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen 
samt iakttaga saklighet och opartiskhet”14. Utöver Regeringsformens generella 
reglering finns förvaltningslagen, som reglerar myndigheters handläggning av 
ärenden, exempelvis serviceskyldighet och delgivanderätt. När det gäller 
kommunala myndigheter, deras organisation och arbetssätt, regleras de i en 
särskild kommunallag15. Dock är förvaltningens självständighet gentemot 
politiken när det gäller myndighetsutövning tydligt (jfr. tidigare resonemang om 
dualism) i Regeringsformen: ”Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller 
kommuns beslutande organ får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i 
särskilt fall besluta i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot 
kommun eller som rör tillämpning av lag”16. Den lagstadgade offentlighets-
principen garanterar medborgare rätt att ta del av information om förvaltningens 
verksamhet, enligt RF 2:1 har varje medborgare frihet att inhämta och ta emot 
information gentemot det ”allmänna”.  
 
 

2.3 Politiken, förvaltningen och den politiska 
processen 
 
Det klassiska problemet om relationen mellan politiken och förvaltningen bottnar 
i en misstro mot förvaltningens kunskapsövertag gentemot politiken. En bild av 
valda politiker som fångar av den otämjbara byråkratins kunskap. Det centrala är 
alltså den enskilda tjänstemannens kunskapsövertag som en maktresurs gentemot 
politiker. Ytterligare två omständigheter brukar pekas ut när det gäller förvalt-
ningens maktpotential i relation till politiker utöver förvaltningens kunskap om 
politikens substans och det är förvaltningens storlek som gör den svår att 
överblicka samt att förvaltningen har stabila tjänsteförhållanden där politiker 
kommer och går men tjänstemän sitter kvar17. ”Politikernas beroende av 
tjänstemän med expertkunskaper riskerar att medföra att den politiska makten i 
verkligheten ligger hos experterna”18. Även om vi inte överdriver förvaltningens 
makt över politiker och politiken är det viktigt att kunna identifiera denna 
påverkan.  
 
För att bättre förstå förvaltningens påverkan på politiker i den politiska processen 
är det viktigt att analysera hur förvaltningen agerar i olika stadier19. Enligt Lennart 
Lundquist är det fyra huvudstadier där förvaltningen är en viktig aktör, nämligen 
initiering, beredning, implementering och efterkontroll20. Det är inte ovanligt att 

                                                 
14 RF 1:9 
15 Premfors m.fl. (2003) sida 119-120 se särskilt hur betoningen ligger på generella bestämmelser. 
16 RF 11:7 
17 Lundquist (1992) sida 100-102 samt Premfors m.fl. (2003) sida 39-40 se även Lundquist (1998) 
och särskilt diskussionen kring förvaltningen och begreppet politik sida 23-27. 
18 Bergström, Thomas i Rothstein red. (2001) sida 178. 
19 Jfr. Lundquist (1992) och policyprocessen. 
20 Lundquist (1992) sida 95-100. 
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förvaltningen tar initiativ inom sina verksamhetsområden även om 
demokratinormen utgår från att politiker, samhällsmedborgare eller intressenter 
tar initiativet. Initieringen kan spela en mycket viktig roll i en politisk process. 
”Den som tar initiativet bestämmer nämligen i viss utsträckning inriktningen på 
det fortsatta arbetet både beträffande substans och process”21. Förvaltningen har 
ofta starka förutsättningar, i högre utsträckning än politiker, att initiera eftersom 
den har stor kompetens eller sakkunskap och nära kontakt med samhälls-
utvecklingen genom sin storlek och kontaktytor mot samhället. Innan politiker 
fattar beslut åläggs ofta förvaltningen att bereda ärenden22. Tjänstemän bereder 
ärenden och med hjälp av sin kunskap väger deras attityder tungt. I beredningen 
av politikernas beslutsfattande har förvaltningens tjänstemän ett mycket starkt 
påverkansinstrument. Implementeringen av politikers beslut är den traditionella 
förvaltningsfunktionen. Politiker kan i högre eller lägre utsträckning styra 
förvaltningen i implementeringsstadiet men någon total politikerkontroll är det 
aldrig frågan om. Implementeringen medför att tjänstemännen får betydande 
tillfällen att slutligt påverka utformningen av den förda politiken23. Det slutliga 
analysstadiet i den politiska processen är efterkontrollen (utvärdering) där 
förvaltningens påverkan ofta negligeras där utvärdering uppfattas som ett tekniskt 
problem. ”Om fövaltningen bestämmer evalueringskriterier, indikatorer, metoder 
och tolkar data och utformar evalueringsrapporten kan effekten bli att 
förvaltningen utvärderar huruvida dess egen implementering av en viss styrning är 
bra eller dålig”24. Effekten blir att förvaltningen kan influera den återstyrning som 
blir resultatet av utvärderingen vilket i sin tur påverkar övriga stadier i den 
politiska processen. 
 
 

2.4 Förvaltningsskolor och chefen 
 
Förvaltningschefen har ett förhållande till lagen, överordnade politiker, under-
ordnade anställda eller medarbetare samt medborgare eller intressenter utanför 
förvaltningen. Det finns fyra förvaltningsskolor, idealtyper, som på olika sätt 
väljer att prioritera relationernas betydelse för förvaltningen. De fyra skolorna är 
ämbetsmannaskolan, politikerskolan, expertskolan och intressentskolan25. 
Ämbetsmannaskolan betonar att förvaltningen är underställd lagen inte den 
nuvarande politiska majoritetens. Verkställande av politiska beslut ses som en 
neutral aktivitet, problem löses med lagens hjälp. Förvaltningschefen är därmed 
underordnad lagen för att tjäna ”staten” och det allmännas bästa, dvs. en 
plikttrogen ämbetsman. Politikerskolan ser förvaltningen som ett politiskt 
instrument för implementering av beslut. Förvaltningschefens uppgift är att handla 
i den politiska ledningens anda och ge politiska beslut största möjliga genomslag, 

                                                 
21 Lundquist (1992) sida 97. 
22 Se exempelvis Munters, Lars – Torngren, Håkan, 2002. Kommunal vardagsjuridik- För 
förtroendevalda i fullmäktige, styrelser och nämnder. Svenska Kommunförbundet. 
23 Se Sannerstedt i Rothstein red. (2001) för en utförlig diskussion kring implementering. 
24 Lundquist (1992) sida 100. 
25 Lundquist (1998) sida 106-110 även Lundquist (1993) sida 105-109 och 109-124. 
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dvs. en chef med politisk ideologi som merit, även kallad politruk26. Expertskolan 
ser förvaltningens profession och expertkunskaper som avgörande för att fatta 
beslut. Det är förvaltningschefen som fattar beslut i egenskap av kunskap om 
organisering och ledning. Chefen har en viktig roll för att lösa problem med 
professionens expertkunskaper samt bättre metoder för ledning och styrning, dvs. 
en intresseneutral expert på problemlösning27. Intressentskolan menar att de som 
är berörda av förvaltningsbeslut ska ha en aktiv roll i specificeringen av åtgärder. 
Förvaltningschefens uppgift blir att beakta de involverades intressen och väga 
deras synpunkter mot varandra, dvs. en neutral medlare. Denna tydliga 
uppdelning i fyra förvaltningsskolor utesluter inte att alla fyra roller kan närvara i 
den politiska processen, men i olika situationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Se exempelvis Lundquist (1998) sida 148 för diskussion kring politruker men även Lundquist 
(1993) sida 113-114. 
27 Jfr. Lundquist (1993) sida 114-122 där han använder begreppen teknokrat eller direktör se även 
Blom (1994). 
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3 Förvaltningschefskapet 
 
 
 
 
 
Kommunala tjänstemän och politiker har både en fysisk samt organisatorisk 
närhet till varandra där närheten till förvaltningsapparatens nyttjare, medborgaren, 
är större än hos exempelvis statlig förvaltning. När det gäller de kommunala 
tjänstemännen har i sin tur förvaltningschefen en särskilt intressant position 
eftersom de arbetar i nära relation med politikerna. Agneta P. Blom menar 
dessutom att mycket om diskussionen kring förvaltningens position i 
kommunerna haft chefernas situation som utgångspunkt28. Förvaltningschefen har 
en unik ställning, särskilt i kommunerna, utan motsvarighet i någon annan 
organisation. De har ett ledningsansvar inom den kommunala organisationen 
samtidigt som de har det övergripande tjänstemannaansvaret. Politiker fattar 
besluten varefter förvaltningschefen ansvarar för att tolka besluten, där graden av 
politisk styrning varierar. Förvaltningschefen anpassar och omformar den 
politiska styrningen av förvaltningen och underställda innan genomförandet i 
organisationen. Denna position ger förvaltningschefen möjlighet att kunna 
påverka de politiska beslutens innehåll och deras genomförande29. ”De 
kommunala förvaltningscheferna befinner sig i den absoluta knutpunkten av den 
process där relationerna mellan politik och förvaltning, och den kommunala 
samhällstyrningen formas”30.  
 
Inledningsvis kommer en diskussion kring chefsrollen samt skillnaden mellan 
ledarskap och chefskap. Vidare kommer sedan en funktionsmodell över chef-
skapets två funktioner: ansvar och ledarskap. Därefter följer en vidareutveckling 
av tidigare avsnitt med fokus på de demokratiska krav som riktas mot 
förvaltningschefen. Innan den sista avdelningen om politikerrollen och 
förvaltningschefskapet problematiseras förvaltningschefens expertroll och på 
vilket sätt det utgör ett problem inom en demokratisk ram. 
 
 

3.1 Chef och ledare 
 
En chef ska leda organisationen, åstadkomma resultat och bestämma i frågor som 
påverkar medarbetarna och deras arbetsvillkor. Chefen besitter oftast information 
om andra delar i organisationen och dess omvärld, vilket gör att han/hon31 har 
unika förutsättningar att påverka vad som sker. Även om chefen har en utpräglad 
egenmakt begränsas chefens möjligheter att påverka av demokratiska och etiska 

                                                 
28 Blom (1994) sida 17. 
29 Jfr. Blom (1994), Lundquist (1992) samt Lundquist (1993). 
30 Blom (1994) sida 18. 
31 Jfr. Blom (1994) och Lundquist (1993) som båda använder ett könsmärkt pronomen. 
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normer (och ideal), dessutom av vad som kan motivera medarbetarna. I den 
kommunala organisationen är det ett samspel mellan förvaltningschef och 
medarbetare samt politiker och förvaltningschef. En arbetsorganisation är till för 
att samordna personers handlande, vanligtvis en hierarkiskt uppbyggd 
ledningsverksamhet med chefspositioner på olika nivåer. Viktig i en sådan led-
ningsverksamhet är chefspositionen som tar på sig samordningsuppgifter, 
företrädande av organisationens intressen inåt och utåt. I kommunal förvaltning 
hamnar förvaltningschefen mellan olika stolar eftersom chefen ska företräda den 
egna verksamheten utåt, förvaltningens intressen (medarbetarna), samtidigt som 
han/hon inåt ska representera överordnades viljor och beslut, politikernas 
intressen (överordnade). I förvaltningschefsrollen ingår att få förvaltningen och 
politiker att förstå varandras synpunkter, vilket innebär att han/hon kan hamna i 
motsatsställning till någon grupp. Denna rollkonflikt är både problematisk men 
nödvändig på så sätt att chefen både ansvarar för och leder organisationens 
verksamhet32.  
 
Chefskap och ledarskap betecknas ofta som liktydiga begrepp men det är inte så 
enkelt som att påstå att en chef är en ledare eller vice versa. Det finns en tydlig 
ambivalens mellan begreppen chefskap och ledarskap eftersom det i flera fall kan 
vara uppenbart att en person kan vara en ledare utan att vara chef och en person 
kan vara chef utan att de facto vara ledare33. Chef åsyftar en position inom en 
organisation och ledare är ett begrepp som betecknar en relation mellan personer. 
 
Begreppet chef betecknar en formell position inom en organisation som vanligtvis 
innebär att en chef har underordnade. Det förekommer undantag där en chef 
faktiskt inte har underordnade men enligt min mening är chefskapet en del i ett 
ledningssystem, en definition som utesluter denna form av undantag. Chefen 
ansvarar för att organisationen fungerar och genomför de beslut som tas. Inom 
chefens ansvarsområde ligger även organisationsutveckling och genomförande av 
riktlinjer som styr verksamheten. 
 
Härmed behöver vi en definition av ledarskap för att kunna skilja på chefsrollen 
och andra rollinnehavare. Jag ser ledarskap som ett relationellt fenomen, en 
person ingår i en relation till andra personer34. Att benämna ledarskap som 
relationellt gör att ledarskap inte är begränsat till en särskild roll, exempelvis 
chefsrollen. Lundquist menar att ledare är den som har följare och särskilt 
följarskapet är centralt eftersom det avgör vilken som i praktiken är ledare, dvs. 
den som andra vill följa är ledare35. Förvaltningschefen har en position som chef i 
förhållande till alla underordnade, men strikt bedömt endast ledare för 
underordnade som är anhängare. Vilket inte betyder att chefen hindras från att 
utöva inflytande över underordnade. Det kan variera mellan situationer om chefen 

                                                 
32 Se bl.a. Lennerlöf, Lennart m.fl. i Utbult, Mats (red.), 2004. Ledarskap i kommuner. 
Forskningsfrukter och tankeföda från chefsberättelser. Hämtad från http://www.skl.se den 5 april 
2005. 
33 Jfr. Blom (1994) sida 28-29. 
34 Blom (1994) sida 23.  
35 Lundquist (1993) sida 60, se även 60-67. Jfr. Blom (1994) särskilt sida 26-28.  
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faktiskt är ledare eller inte, dessutom kan olika dimensioner i utövandet av 
ledarskap prägla chefskapet36. Det kommunala chefskapet innehåller två centrala 
funktioner som innefattar distinktionen av chefskap och ledarskap, nämligen 
ansvars- och ledarskapsfunktionen.  
 
 

3.2 Det kommunala toppchefskapets funktioner 
 
Blom använder en funktionsmodell där chefskapet utgörs av två funktioner 
nämligen ansvars- och ledarskapsfunktionen. Ansvarsfunktionen är huvudsakligen 
att chefen i egenskap som tjänsteman har ett mer eller mindre avgränsat ansvar för 
organisationens verksamhet. När ett ansvar åläggs någon är det viktigt att ställa 
frågan: vilken är förvaltningschefen ansvarig mot? Förvaltningschefen är som jag 
närmare kommer in på i avsnittet om demokratiska krav ansvarig inför sina 
överordnade, politikerna, men även andra, exempelvis medborgare. Ansvars-
funktionen kan därmed härledas ur synen på demokratiska krav eller vilka 
ansvaret riktas mot. 
 
Chefens ledarfunktion syftar till ”att få de underordnade att bli villiga och gärna 
entusiastiska följare till sin chef, som i och med detta även blir de underordnades 
ledare”37. Denna definition av ledarfunktionen har starka samband med min 
relationella syn på ledarskap, dvs. en person ingår i en relation till andra personer 
vilket i det här fallet främst betyder en relation chef – underordnade. Uppgiften 
chefen har inom ledarfunktionen blir därmed att påbörja och sporra sina 
medarbetare för att få dem engagerade i det arbete och den utveckling som sker av 
organisationens verksamhet38. Lennart Lundquist menar att en chef inom offentlig 
verksamhet i demokratin karakteriseras av att han/hon ansvarar för en verksamhet 
inför någon, nämligen inför den som givit honom de befogenheter rollen omfattar, 
dessutom att han/hon har underordnade39. Dessa två karaktäristika utgör 
utgångspunkten i diskussionen kring ansvars- och ledarskapsfunktionen. 
 
 
3.3 Demokratiska krav 
 

"En chef som inte fem gånger om dagen berömmer sina anställda bör snarast byta 

arbetsgivare. Sådana chefer har inget företag råd med." 

Jan Carlzon40 

 
När det gäller företag har chefen ett ansvar gentemot ägarna att driva 
verksamheten så effektivt och lönsamt som möjligt. Det Carlzon något ironiskt 

                                                 
36 Se Öhman, Patrik, 2005. Utövande av offentligt ledarskap. Visionär eller praktiker i 
demokratins tjänst. Lunds universitet. Statsvetenskaplig tvåbetygsuppsats. 
37 Blom (1994) sida 47. 
38 Se Blom (1994) sida 22-47 samt Lundquist (1993) särskilt sida 50-65. 
39 Lundquist (1993) sida 50. 
40 http://home.swipnet.se/heidar/svenska/citat/arbete.htm den 15 december 2005. 
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pekar ut är vinstintresset i en privat (företags-) organisation där chefen i egenskap 
av överordnad i ledningssystemet ska forma en lukrativ verksamhet. Vilka 
intressen styr förvaltningschefen i en offentlig organisation eller med andra ord 
vilka demokratiska krav riktas mot förvaltningschefen? Demokratikraven mot en 
förvaltningschef utgörs av två typer av krav, närmare bestämt processkrav och 
substanskrav. Processkraven betyder att förvaltningen organiseras utifrån vissa 
demokratiska idéer eller principer. Substanskraven är krav som betonar innehållet 
i förvaltningens sätt att arbeta och organisera sin verksamhet41. 
 
Processkraven kan enligt Blom och Lundquist sammanfattas, utifrån de 
demokratiska principer förvaltningen organiseras efter, i fyra kategorier42: 
- Allmänna och fria val av representanter, exempelvis kommunpolitiker genom 
kommunala val, utgör indirekt eller direkt legitimeringsgrund för den offentliga 
förvaltningen.  
- Möjligheter till medborgardeltagande i förvaltningsprocesserna. Här blir den 
svenska förvaltningens korporatistiska drag tydliga med inslag av 
brukarinflytande, olika intressentgrupper samt kommunala folkomröstningar. 
- Öppenhet mot omgivningen. Grundlagen fastslår, se RF 2:1, att medborgare ska 
ha rätt till att få och kunna skaffa sig information om förvaltningens verksamhet.  
- Fri- och rättigheter för medborgarna ska beaktas. Dessa utgör ett grundläggande 
inslag i all offentlig verksamhet och därmed även i offentlig förvaltning, se RF.  
 
Förvaltningschefen har en särskild roll vid tillgodoseende av processkraven, 
eftersom de gäller förvaltningens organisation som helhet. Alla anställda i 
förvaltningen är underkastade kraven. I förlängningen har därför förvalt-
ningschefen det övergripande ansvaret för att kraven tillfredsställs. Processkraven 
framhäver en av chefskapets funktioner, nämligen ansvaret. Det gäller särskilt 
ansvaret för att förvaltningen står öppen för insyn (öppenhet) samt att fri- och 
rättigheter beaktas. 
 
Substanskraven kan i sin tur komprimeras till tre typer43: 
- Lagens krav vilka kan vara tydligt preciserade i regelverk eller formulerade som 
allmänn målsättningar i till exempel ramlagar.  
- Politikernas vilja som kan relatera till viljan hos direktvalda politiska 
församlingar som till exempel kommunfullmäktige, till indirekt utsedda kollektiv 
såsom kommunstyrelse och nämnder, eller till individuella politiska 
rollinnehavare som exempelvis kommunalråd. 
- Medborgarnas vilja är en komplex kategori eftersom medborgarna kan utgöras 
av olika grupper eller referera till olika allmänintressen. Dessutom kan det vara 
problematiskt att tillmötesgå krav från medborgare eftersom man måste tolka om 
det ger uttryck för ett allmänintresse eller ett s.k. särintresse.  
 

                                                 
41 Lundquist (1993) sida 86-92 samt Blom (1994) sida 32-34. 
42 Lundquist (1993) sida 87 samt Blom (1994) 32-33. 
43 Lundquist (1993) sida 89-90 samt Blom (1994) sida 33. 
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Dessa krav likt processkraven ger ett särskilt ansvar till förvaltningschefen. 
Förvaltningschefen ska ta hänsyn till krav från politiker, såväl på central nivå som 
riksdag och regering som på kommunal nivå med nämnder och kommunpolitiker. 
Dessutom kommer krav ifrån centrala förvaltningsmyndigheter, lagar, 
förordningar och direktiv samt samhällsmedborgare44. Sammantaget kan de krav 
som riktas mot förvaltningscheferna försätta dem i komplicerade situationer 
eftersom kraven kan vara dels svårtolkade men även motstridiga. 
Förvaltningschefens uppgift blir att tolka och precisera dessa krav och i sin tur 
förmedla dem vidare i sina respektive förvaltningar.  
 
Det är just beaktandet av intressen eller målkonflikter som utmärker den 
offentliga chefen i förhållande till privata chefer. ”Att hantera målkonflikter är 
ofta en huvuduppgift för ledaren i den offentliga organisationen. Det hävdas att 
det är detta som är särarten hos offentligt ledarskap”45. Förvaltningschefen i 
kommuner har därför en särskild roll som inte är jämförbar med andra chefsroller 
i andra organisationer. Jag vill även betona vikten av den offentliga sektorns, dvs. 
även kommunal förvaltnings, tydligt politiserade organisation i den bemärkelsen 
att politiker fattar beslut i anslutning till och som är riktade mot verksamheten. På 
så sätt är förvaltningschefer ”involved in ´politics´, even if they stay clear of 
´party politics´”46. 
 
 

3.4 Expertproblematiken  
 
Tidigare diskuterades hur det klassiska problemet om relationen mellan politiken 
och förvaltningen bottnar i en misstro mot förvaltningens kunskapsövertag 
gentemot politiken. Centralt i denna problematik är den enskilda tjänstemannens 
kunskapsövertag som en maktresurs gentemot politiker, dvs. en roll som expert. 
Men vad utgör problemet med experter i en demokratisk ram? För att 
problematisera förvaltningschefens roll som expert i en relation till politiker 
behöver vi ett koncept kring expertrollen överhuvudtaget. 
 
Stephen Turner identifierar fem slags experter som hjälper oss att förstå hur 
expertproblematiken berör relationen mellan förvaltningschefer och politiker47:  

1. Experter som tillhör en grupp vars expertis är generellt vedertagen, 
exempelvis fysiker. 

2. Experter vars personliga expertis blir prövad och accepterad av individer, 
exempelvis författare till s.k. ”self-help books”. 

3. Medlemmar av en grupp vars expertis endast är accepterad av särskilda 
grupper, exempelvis katolsk präst vars expertis främst är accepterad inom 
den katolska kyrkan. 

                                                 
44 Jfr. Blom (1994) figur 5 samt Lundquist (1993) figur 3. 
45 Lennerlöf i Utbult, Mats red. (2004) sida 50. 
46 Pollitt, Christopher – Bouckaert, Geert (2004) sida 144. 
47 Turner, Stephen, 2001. What is the Problem with Experts? Social Studies of Science 31/1 sida 
123-149 London: SAGE Publications. 
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4. Experter vars publik är allmänheten men som härleder sitt stöd ifrån olika 
parter eller intressen vilka är intresserade av deras sakkunnighet och 
åsikter. 

5. Experter vars publik är byråkrater med ”oinskränkt makt”, exempelvis 
experter inom offentlig förvaltning vilkas uppfattningar betraktas som 
auktoritativa av tjänstemän. 

 
De två första kategorierna utgör ingen särskild utmaning eller ett problem i en 
demokrati: Turner använder fysiker som exempel men det går även att tänka sig 
läkare som en sådan grupp av experter vars expertis är allmänt vedertagen och 
inget som politiker eller demokratiska församlingar bör ingripa i. Det skulle vara 
osannolikt för en politiker att fatta beslut om hur en läkare ska genomföra ett 
ingrepp på en patient. ”Själv-hjälps” expertisen är en privat angelägenhet och 
inget som staten i någon större utsträckning behöver engagera sig i. Den tredje 
kategorin är inte heller kontroversiell ur en demokratisk synvinkel eftersom stat 
och kommuner i stor utsträckning ska vara neutrala i förhållande till exempelvis 
olika religiösa utövare. Det är den fjärde och femte kategorin som utgör någon 
form av utmaning för demokratin48. Båda är i regel finansierade, i alla fall 
subventionerade via skattemedel, av stat eller kommun. 
 
Denna uppdelning i fem kategorier är inte en komplett taxonomi över 
expertrollen. Uppdelningen innehåller ändå flera betydelsefulla typer av 
expertroller varav några är mer intressanta än andra i förhållande till mitt problem. 
Var hamnar förvaltningschefen i denna expertrollsuppdelning? Förvaltnings-
chefens expertroll ligger i de bägge kategorier som är mest problematiska utifrån 
en demokratisk ram, dvs. kategori fyra och fem. Förvaltningschefen möter 
allmänheten och medborgare som kontaktperson, företrädare för sin förvaltning 
och därmed expert, samtidigt som han/hon företräder politikerna inåt i förvalt-
ningen dels som chef med organisationsansvar samt företrädare för de politiska 
besluten och programmen. Det är två sorters ”expertroll” som dels återspeglar 
förvaltningschefspositionens placering samt ”expertskapets” dimensioner för en 
chef i en demokratisk organisation.  
 
Ur politisk synvinkel är inte problemet själva expertkunskapen utan det faktum att 
en aktör ”oinskränkt” kan använda denna expertkunskap. Då kommer vi åter in på 
diskussionen kring förvaltningens makt, även kallat tjänstemannavälde, där 
förvaltningschefen med sitt kunskapsövertag har maktkomponenter i relationen 
till politiker. Expertrollen som förvaltningschefen ges i dessa två kategorier är 
problematisk ur två aspekter: experter är ett problem om vi menar att deras 
kunskap är neutral och svår att ifrågasätta och om den inte kan anses vara neutral 
är det problematiskt om denna färgade kunskapen ligger bortom räckhåll för 
allmänhetens eller politikers kapacitet49.  

                                                 
48 Se Turner (2001) jfr. även Lundquist (1993), Lundquist (1998) och Blom (1994).  
49 Jfr. Turner (2001) se även Zifcak, Spencer, 2000. From Managerial Reform to Democratic 
Reformation: Towards a Deliberative Public Administration. International Public Management 
Journal. Sida 236-272 se särskilt diskussionen kring “Managerialism´s Limits” sida 259. 
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3.5 Politikerrollen och förvaltningschefskapet 
 
Politikerrollen har andra implikationer i jämförelse med förvaltningschefskapet 
och en helt annan normativ ställning i en demokrati. ”Demokrati innebär att 
medborgarna, eller deras valda företrädare, under fri åsiktsbildning fattar de 
grundläggande politiska besluten, varvid majoritetsregeln gäller”50. Centralt för 
politikerrollen utöver den politiska legitimiteten genom allmänna val är att 
politiker i de flesta fall fattar de ”grundläggande besluten”. Det som är 
grundläggande i offentlig verksamhet och för den politiska styrningen är beslut, 
förbundet med ansvar, om mål och riktlinjer. Politiker drar upp riktlinjer och 
fastställer mål för verksamheten som i sin tur ska verkställas. Detta är en teoretisk 
konstruktion av politikerrollen och dess innebörd i förhållande till förvaltning och 
offentlig verksamhet. Var gränsen för politik och förvaltning går är inte helt 
självklar i praktiken och genom att problematisera förvaltningschefens relation till 
politiker, anser jag att man kan belysa viktiga sidor av relationen mellan 
förvaltning och politik. 
 
Politikern är beroende av den information de får ifrån förvaltningschefen (och 
experter) i flera hänseenden för att kunna definiera problem och besluta i 
ärenden51. Därmed är uppdelningen mellan politiker och ”tjänstemän” både ett  
teoretiskt och reellt problem, teoretiskt för att det ur detta hänseende blir svårt att 
avgränsa politik och förvaltning för att ge innebörd åt begreppet ”politik” 
samtidigt blir det ett reellt problem ute i exempelvis kommuner när gränsen 
mellan politik och förvaltning på en praktisk nivå blir oklar. Det är problematiskt 
ur en ansvars-, lednings- och styrningssynpunkt men samtidigt ger dynamiken 
mellan de två ”sfärerna”, politik och förvaltning, positiva effekter. Den 
iögonfallande mest utpekade risken med ”politikens” gränsdragningsproblem är 
risken att politiker decimeras i sin roll till att endast ”segla med” i utvecklingen av 
verksamheten och inte driva förändring eller utveckling i densamma. 
Avslutningsvis vill jag påminna om att det inte finns en formel för hur politiker 
och tjänstemän ska agera inom ramen demokratin.  
 
 
 
 

                                                 
50 Sannerstedt i Rothstein red. (2001) sida 19. Se även Lundquist (1998) och Blom (1994).  
51 Jfr. Agevall, Lena, 1994. Beslutsfattandets rutinisering. Lund Political Studies 84. Sida 125.  
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4 Metod 
 
 
 
 
 

”Det är bra, man behöver komma ut och se hur vi lever.”  

Conny Svensson 

 
Så svarade Conny Svensson, ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i 
Bromölla kommun, när jag kort presenterat mitt projekt via telefon. Att komma ut 
i verkligheten, möta den sociala vardag som politiker och förvaltningschefer lever 
i, har länge varit ett kännetecken för den kvalitativa metoden. Det som Svensson 
ger uttryck för är precis den ambition att möta en komplex verklighet med 
dynamiska sociala relationer som det kvalitativa tillvägagångssättet ger sig i kast 
med. En kvalitativ forskningsprocess genomgår en ständig omvärdering av 
problem, teori och material. När man går ut på ”fältet” har man en uppsättning 
teoretiska tankar och idéer som till en början inte är färdigformulerade. Denna 
teoretiska ram påverkar, antingen medvetet eller omedvetet, vad man ser och hör 
samt hur man ”tolkar” detta. På samma gång försöker man vara öppen för nya 
idéer och uppslag som vidare kan leda till ny teoretisk förståelse eller 
omvärdering av gamla tankegångar. Analysarbetet är därför ständigt närvarande 
genom hela arbetet och inte något man sysslar med endast i slutet. Därför kan man 
egentligen inte säga att man arbetar induktivt eller deduktivt utan det är en 
interaktion mellan teoretiskt tänkande och den sociala verklighet man möter52. 
 
Studien kan närmast beskrivas som en fallstudie där Bromölla kommuns 
organisation är mitt fall där tre politiker och tre förvaltningschefer deltagit. Den är 
heuristisk på så sätt att den kan stärka läsarens förståelse av det studerade 
fenomenet. Jag har särskilt använt två metoder, nämligen intervjuer och 
observationer. Det insamlade materialet har jag sedan tolkat och jag vill 
understryka att min tolkning inte är någon form av absolut sanning, utan avsikten 
var att finna den mest övertygande tolkningen. Fortsättningsvis kommer jag gå 
igenom mina metodval, intervju och observation, för att sedan motivera urval och 
avgränsningar jag gjort.   
 
 

4.1 Två metodval 
 

När man ska studera sociala relationer finns det två huvudsakliga sätt att gå 
tillväga: att fråga och att iaktta eller i mitt fall att intervjua och observera. Jag har 

                                                 
52 Se Davies, Karen i Sjöberg, Katarina (red.), 1999. Mer än kalla fakta. Kvalitativ forskning i 
praktiken. Lund: Studentlitteratur. Jfr. Alvesson, Mats – Deetz, Stanley, 2000. Kritisk 
samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. Sida 165-166 men även 203-209. 
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använt mig av en semistrukturerad intervjuform med ett antal öppna frågor samt 
genomfört ett flertal observationer av sorten icke deltagande och icke maskerade.  
 
Innan jag övergår till att diskutera mitt val av observationer kommer jag först 
diskutera innehållet i min intervjumetod. Intervjuerna var som sagt semi-
strukturerade vilket innebär att intervjupersonen får ett flertal öppna frågor. De är 
öppna på så vis att det inte finns något rätt eller fel svar utan respondenten har 
möjlighet att reflektera och resonera kring sitt svar. En uppenbar fördel med 
öppna intervjufrågor är att intervjupersonen inte tvingas svara på ett av 
intervjuaren bestämt vis53. Dessutom ger denna typ av öppna frågor möjlighet för 
intervjuaren att interagera under intervjun genom att ställa följdfrågor, nya frågor 
eller be intervjupersonen utveckla ett visst resonemang som dyker upp. Sex 
intervjuer genomfördes med tre politiker och tre förvaltningschefer, vilka jag 
kommer närmare in på senare. Merparten av intervjuerna ägde rum på 
intervjupersonernas arbetsplatser och kontor men även hemma hos vederbörande. 
Fördelen med detta är att intervjupersonen kan känna sig trygg i en bekant miljö. 
Intervjuerna var tjugo till sjuttio minuter långa.    
 
Exempel på frågor som ställdes till förvaltningschefer: 
 

- Vilken är din främsta uppgift som förvaltningschef? 
- På vilket sätt påverkar politiken, politikerna, ditt sätt att arbeta? 
- Vilken roll har du i relation till politiken, politikern? 
- Vad anser du är politikerns främsta uppgift? 
- Känner du att du kan påverka politikerna i deras roll som politiker? 

 
Exempel på frågor som ställdes till politiker: 
 

- Vad ser du som din främsta uppgift som politiker? 
- På vilket sätt påverkar förvaltningen, främst förvaltningschefen, dig som 

politiker? 
- Vilken roll har du i förhållande till förvaltningschefen och förvaltningen? 
- Känner du att du kan påverka förvaltningschefen i hans/hennes roll som 

förvaltningschef? 
- Vad ser du som din främsta uppgift i förhållande till förvaltningen? 

 
Förutom de frågor som formulerades i förväg ställdes ett antal följdfrågor och 
nyuppkomna frågor under de olika intervjuerna. Följdfrågorna och de nya frågor 
som dök upp var av varierat slag, både öppna och konkreta eller motiverande och 
utvecklande. Exempelvis ställde jag frågan ”Vad består det ansvaret av?”54 till en 
nämndordförande för att få intervjupersonen att utveckla ett visst resonemang om 
politikers ansvar. 
 

                                                 
53 Jämför frågeundersökningar och samtalsintervjuer i Esaiasson, Peter m.fl., 2004. 
Metodpraktika:. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik. 
54 Intervju med Kay Stark den 19 december på fritidskontoret i Bromölla. 
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Både förvaltningschefer och politiker har ett späckat schema och särskilt inför 
julhelgen, därför var jag tacksam för de tillfällen jag fick att intervjua och 
observera. När man kommer som s.k. ”outsider” till en organisation finns det inga 
valmöjligheter när det gäller observationstillfällen utan man får ta vara på de 
tillfällen som ges. Jag fick möjlighet att ”sitta med” vid tre nämndmöten och 
dessutom följa en arbetsgrupp i fritidsnämnden bestående av politiker och 
förvaltningschef Mia Persson.  
 
Mina observationer kan som sagt beskrivas som icke deltagande och icke 
maskerade. Icke deltagande eftersom jag inte deltog i mötena mer än som 
iakttagare och var inte heller aktiv i det pågående arbetet. Icke maskerad därför att 
de som observerades vet att jag är närvarande och i viss utsträckning varför. Mina 
kontaktpersoner, främst ordförande i nämnden samt respektive förvaltningschef, 
hade störst kunskap om syftet med min närvaro vilket i sig problematiserar 
förhållandet till de andra personerna vid observationstillfället.  
 
 
4.1.1 Det givande samtalet 
 
När bandspelaren är avstängd, den spända förväntan över en givande intervju har 
lagt sig, börjar ett annorlunda förhållande mellan intervjuare och intervjuperson. 
Det finns exempelvis ingen omedelbar förväntan på intervjupersonen att ge någon 
form av ”korrekt” svar ur respondentens eller intervjuarens synpunkt, utan det 
som händer är att forskarens samt informantens subjektivitet färgas av det 
informella samtalet55. En intervju är ett ypperligt tillfälle att få närhet till det man 
studerar och öka förståelsen för problemet. I takt med att närheten ökar, växer 
förståelsen för det formulerade problemet, men är intervjun den mest givande 
metoden för att komma nära problematiken och öka förståelsen? En kombination 
av intervju, observation och eventuell enkät är ett grundligt sätt att öka förståelsen 
men samtidigt finns där en nästintill en anonym metod som i själva verket är lika 
givande som de nyss nämnda.  
 
Det informella samtalet mellan forskare och studiedeltagare är utomordentligt 
spännande och givande. Ur ett strikt metodologiskt perspektiv kan det vara 
tveksamt om det kan räknas som en metod överhuvudtaget, men faktum är att 
förståelse och närhet uppnås i hög grad under det informella samtalet. Det kan i 
sig varken kategoriseras som intervju eller observation, utan innehåller element 
ifrån båda men utan det givna motivet bakom en observation eller en intervju. 
Som metod är det svårt att dokumentera och återge informella samtal som pågår 
efter, före, mellan intervjuer och under observationer. Samtalet ger dock en annan 
känsla för det empiriska, i vissa fall även teoretiska, material man har samlat in. 
Känslan för materialet i kombination med samtalet ger en annan typ av förståelse.  
 
 

                                                 
55 Jfr. Davies, Karen i Sjöberg  (1999). Sida 134-143 och diskussionen om subjektivitet. Se även 
Widerberg, Karin,2002. Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
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4.2 Urval och avgränsningar 
 
Alla forskare tvingas göra prioriteringar p.g.a. bristande resurser främst i form av 
tid och det är ingen slump att valet föll på Bromölla kommun. Bromölla är en 
relativt liten kommun med i runda tal 12 000 invånare, kommunen sysselsätter ca. 
1 000 medarbetare. Bromölla har styrts av socialdemokrater mer eller mindre 
oavbrutet sedan efterkrigstiden. Kommunens storlek och dess politiska färg 
påverkar förvaltningsstruktur och organisering vilket i sin tur inverkar på 
relationen mellan politiker och förvaltning i stort. Det korta geografiska avståndet 
från Sölvesborg var en medveten aspekt i valet av kommun att studera. Ett kort 
avstånd har flera uppenbara fördelar som att jag inte begränsades av mötestidernas 
placering samt sparade tid till följd av den korta restiden till olika mötesplatser, i 
de flesta fall Bromölla kommunhus eller fritidskontor. Dessutom har jag tidigare 
genomfört en studie med kommunchefen Gudrun Rönnertz som deltagare, vilket 
underlättade kontakten med övriga förvaltningschefer samt politiker.  
 
Den goda kontakten med Gudrun Rönnertz medförde att jag hade en i 
organisationen etablerad referens när jag tog kontakt med intervjupersoner. I 
studien deltog sex intervjupersoner, tre förvaltningschefer och tre politiker. De tre 
förvaltningscheferna respektive politikerna tillhör samma förvaltningsavdelning 
och har därmed en kontinuerlig kontakt i förvaltningens arbete. De sex som deltog 
är uppdelade enligt position och gemensam förvaltningsavdelning i följande 
tabell: 
 

 Position: Förvaltningsavdelning: 

Åke Hammarstedt (s) Kommunalråd  

Gudrun Rönnertz Kommunchef Kommunledningen 

      

Kay Stark (s) Ordf. Fritidsnämnden Kultur- och 

Mia Persson Förvaltningschef fritidsförvaltningen 

      

Conny Svensson (s) 
Ordf. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskydds- 

Öjvind Hatt Förvaltningschef förvaltningen 
      

Figur 1. Tabell över intervjupersoner uppdelade efter position och gemensam förvaltnings-

avdelning.  

 
Två av intervjupersonerna var kommunalråd Åke Hammarstedt och kommunchef 
Gudrun Rönnertz vars gemensamma förvaltningsavdelning är kommunlednings-
förvaltningen som har till uppgift att vara ett stöd åt den politiska ledningen och 
medborgarna samt samordna övriga förvaltningar. Ordförande i Fritidsnämnden 
Kay Stark intervjuades liksom förvaltningschef Mia Persson vilkas gemensamma 
förvaltningsavdelning är Kultur- och fritidsförvaltningen vars huvudsakliga 
ansvarsområde är bibliotek, fritid, turism och allmänkultur. Ordförande i Miljö- 
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och hälsoskyddsnämnden Conny Svensson samt förvaltningschef Öjvind Hatt 
intervjuades vars gemensamma förvaltningsavdelning är Miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen, vilket är en myndighet och därmed är nämnden en myndighets-
nämnd. Mitt urvalsförfarande är ett typiskt kvalitativt snöbollsurval, dvs. att man 
via en kontaktperson kommer i kontakt med ytterligare personer och dessa 
personer i sin tur förmedlar andra kontakter56. Den uppmärksamme märker att jag 
inte ägnat något utrymme till att diskutera könsaspekten och det faktum att två 
intervjupersoner är kvinnor och fyra är män.  
 
Könsaspekten är väsentlig i all forskning men skillnaden med tanke på kön mellan 
olika projekt ligger i problemets fokus samt språkanvändningen. När man inte 
beaktar kön i analysen, skulle några hävda, befäster man den rådande 
könsordningen och legitimerar den57. En mildare variant av detta resonemang är 
att när man som forskare bortser från kön i analysen antyder man implicit att kön 
inte spelar någon roll. Först ska jag understryka att kön är en central aspekt vid 
förvaltnings- och organisationsstudier. Min studie öppnar de facto upp för studier 
med ett tydligt könsperspektiv i lika stor utsträckning som den bortser ifrån kön. 
Dessutom ser jag som en nästintill kompromisslös regel att språkanvändningen 
oavsett problemets fokus eller syfte i största möjliga mån ska vara könsneutralt. 
Ett språk som exempelvis könsmarkerar chefskapet är i grunden sexistiskt58.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Se Esaiasson  m.fl. (2004) särskilt sida 212 men även 286.  
57 Jfr. Wahl, Anna m.fl., 2001. Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Lund: 
Studentlitteratur. Sida 191. 
58 Till skillnad mot exempelvis Lundquist (1993) och Blom (1994) använder jag ett könsneutralt 
pronomen för chef. 
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5 Analys 
 
 
 
 
 
Grunden för min analys är de intervjuer och observationer jag genomfört med 
politiker och förvaltningschefer i Bromölla kommuns förvaltning. Bromölla 
kommun är en relativt liten kommun i nordöstra Skåne med ungefär tolv tusen 
invånare tillhörande Skåne län. Bromölla kommun bildades år 1942 och genom 
kommunsammanslagningar ingår nu även de tidigare kommunerna Ivetofta och 
Näsum59.  
 
De tre politiker jag intervjuat är Åke Hammarstedt (s), Kay Stark (s) och Conny 
Svensson (s). Bromöllas kommunalråd Åke Hammarstedt har sedan han flyttade 
till Gualöv 1987 varit aktiv politiker. Innan han blev kommunalråd i Bromölla var 
han facklig ombudsman inom TCO men är nu tjänstledig från det uppdraget p.g.a. 
sitt politiska uppdrag. Ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Conny 
Svensson har suttit med i flera nämnder som representant för socialdemokraterna 
bland annat i den tidigare taxeringsnämnden. Ordförande i Fritidsnämnden Kay 
Starks politiska engagemang började vid 19 års ålder i Näsum där han bor. Innan 
han blev nämndordförande i fritidsnämnden i Bromölla kommun var han med i 
Näsum kommuns fritidsnämnd samt den gemensamma fritidsnämnden efter 
kommunsammanslagningen.  
 
Tre förvaltningschefer intervjuades nämligen Öjvind Hatt, Mia Persson och 
Gudrun Rönnertz. Öjvind Hatt förvaltningschef över miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen är utbildad biolog med en fil.kand. i historia. Tidigare arbetade Hatt 
inom Skurups kommun som kommunekolog och miljöinspektör. Mia Persson 
förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen är utbildad socionom och 
beteendevetare. Persson har varit anställd i kommunen som avdelningschef för 
individ- och familjeomsorgen och var tidigare ordförande och politiker i 
kulturnämnden. Kommunchef Gudrun Rönnertz arbetade tidigare som personal-
chef i kommunen men övergick under en tid till att kombinera kommunchefs- och 
personalchefspositionen men är nu odelat kommunchef.  
 
Inledningsvis kommer en diskussion kring politikers och förvaltningschefers syn 
på varandras roller där jag konstruerat en figur över hur rollernas karaktärsdrag 
gränsar till varandra. Därefter diskuteras tidsaspekten, heltid och deltid, i 
förhållande till relationen mellan politiker och förvaltningschefer vilket sedan 
övergår till ett avsnitt om krympande ekonomiska ramar och hur det påverkar 
deras roller. De två följande avsnitten handlar om expertproblematiken samt den 
demokratiska processen med ett särskilt fokus på utvärderingen. Avslutningsvis 
diskuteras vad jag kallar alliansrelationen som följs av en kort slutsats. 

                                                 
59 Se www.bromolla.se för ytterligare information. 
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5.1 Förvaltningschefskapet 
 
Ett led i att förstå en relation mellan politiker och förvaltningschefer är att belysa 
hur de ser på varandras uppgifter i organisationen. Hur ser politiker på 
förvaltningschefens funktion och hur ser förvaltningscheferna själva på sin egen 
uppgift? Det som tydligt betonas är chefens ansvarsfunktion, exempelvis svarar 
Öjvind Hatt på en fråga om vilket inflytande han har över förvaltningen att: 
 

Ja, det har jag ju ganska stor i och med att jag har ansvar för och driver 

verksamhetsplanering. Sen är det klart, på det enskilda handläggningsområdet så är 

det den enskilda handläggaren som måste bestämma sig för om det är den ena eller 

andra som är viktigare att ta sig an. Där förväntas ju den enskilda handläggaren ha 

den kompetensen. Min uppgift blir där att stödja dom i dom avgörande de fattar och i 

den mån de behöver bollplank.60 

 
Hatt understryker först att han har ett ansvar för verksamheten i stort när det gäller 
verksamhetsplanering och sedan hur han som överordnad dessutom har ansvar 
gentemot medarbetare. I ansvarsfunktionen ligger att ”förmedla de politiska 
besluten och omsätta dom i verkställighet” där Gudrun Rönnertz menar att hon är 
”länken mellan den övergripande politiken, kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges politik, ut i förvaltningarna. Sen har ju varje förvaltnings-
chef samma roll mot sin nämnd. Det är den ena viktiga uppgiften”61. Mia Persson 
beskriver på ett liknande vis hur hon är en kontaktyta mellan verksamheten och 
politikerna. Persson understryker också ansvarsfunktionen som något centralt i 
förvaltningschefskapet: 
 

Det innebär dels att hålla koll på ekonomin, budgetansvaret, jag har det övergripande 

personalansvaret, arbetsmiljöansvar, utvecklingsfrågor. Det är jag som har ansvaret 

för helheten så att säga.62 

 
Ansvarsfunktionen är central i chefskapet men den beskrivs på olika sätt och man 
ser innehållet i chefskapet ur olika perspektiv. Den andra funktionen som 
chefskapet innehåller, ledarskapsfunktionen, är en mer subtil funktion men nog så 
viktig. Mia Persson menar att det är en stor skillnad på att vara chef och vara 
ledare: 
 

Jag har ett stort ansvar över förvaltningsapparaten och en stor påverkan. Sen att vara 

chef utifrån sin delegation är ganska lätt, men det svåra är att vara ledare i en 

organisation, sätta sin prägel på arbetsgruppen och verksamheten. […] Det som 

begränsar mig är i så fall om jag inte får mina medarbetares mandat. Det är en otrolig 

begränsning, för då är det mer eller mindre kört. Sen kan jag få mer eller mindre 

mandat. Får jag fullt mandat av alla så är det en otrolig tillgång, för då har man en 

tilltro till mig som ledare. Då har jag outtömliga möjligheter att påverka som ledare.  

                                                 
60 Intervju med Öjvind Hatt den 12 december 2005 i kommunhuset Bromölla. 
61 Intervju med Gudrun Rönnertz den 13 december 2005 i kommunhuset Bromölla. 
62 Intervju med Mia Persson den 13 december 2005 på fritidskontoret i Bromölla. 
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Hon sammanfattar chefskapet på två sätt: dels att man är chef och har ansvar inför 
någon och dessutom att man är ledare i en organisation. Även politikerna ser 
förvaltningschefernas uppgift som dels bestående av ansvar men även ledarskap. 
Conny Svensson menar att deras uppgift är att leda, styra förvaltningen och ta 
hand om personalen63. Åke Hammarstedt ser som en viktig uppgift för 
förvaltningschefen att utveckla verksamheten och driva på utvecklingen i 
organisationen. Ledarfunktionen i chefskapet tillsammans med ett bra samarbete 
med politiken är enligt Hammarstedt avgörande uppgifter64. Förhållandet mellan 
chefskapets funktioner är beroende dels av vilken typ av förvaltning man är chef i 
men även var man är placerad i organisationen. Hatt är exempelvis 
förvaltningschef över en myndighetsförvaltning vilken är tungt reglerad av 
direktiv och lagar vilket gör att chefskapet får ett annat innehåll än för t.ex. 
kommunchef Gudrun Rönnertz. Oavsett position i organisationen och typ av 
förvaltning är det chefen som ledare som är en demokratisk utmaning eftersom 
den sätter relationen till politiker i centrum. Om förvaltningschefen driver 
utvecklingen, leder, var går då gränsen för förvaltningschefen att vara politiker 
eller chef? 
 
 

5.2 Politikerns uppgift 
 
Politikernas uppgift och deras funktion i en förvaltning är av ett annat slag än 
förvaltningschefen, men det finns ändå beröringspunkter som påminner om 
förvaltningschefskapet. Politikerna ska först och främst dra upp de övergripande 
riktlinjerna vilket i flera fall innebär att göra en principiell prioritering av 
förvaltningens åtaganden: 
 

I miljö och hälsa så är det mycket lagreglerat. Vi har jämnt att göra med att uppfylla 

de krav som åläggs oss. Vi gör dels upp en tillsynsplan sen en planering utifrån den 

och vi får ju planera väck mycket tillsyn som man egentligen skulle göra som man 

inte hinner med. Där är man delaktig i och ta ställning till vilket vi ska skippa och 

inte skippa.65 

 
Politikerna ur förvaltningschefens synpunkt ger förvaltningen, tjänstemännen och 
framförallt chefen en legitimitet när det gäller ansvarsfunktionen i chefskapet. 
Politikerna med det yttersta ansvaret levererar genom principiella beslut 
ansvarslegitimitet till förvaltningens verksamhet: 
 

Det är just att ta de här besluten där det ofta kan finnas motstridiga syften eller 

prioriteringshänvisningar i lagstiftningen, olika lagar som säger olika saker. Man kan 

lägga fram ett antal förslag som i och för sig allihopa är rätt men du ska ha ett beslut 

                                                 
63 Intervju med Conny Svensson den 15 december 2005 i Svenssons bostad. 
64 Intervju med Åke Hammarstedt den 15 december 2005 i kommunhuset Bromölla. 
65 Intervju Conny Svensson. 
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att jobba med och då är det den politiska nämndens uppgift att bestämma vilket av de 

alternativen man ska jobba med.66 

 
Det går en gräns mellan politiker och förvaltning vid beslutens utformning och 
konsekvenser. Detaljstyrning tillhör inte politikens uppgift utan de ska dra upp 
mål för verksamheten och ta övergripande beslut eller som Rönnertz uttrycker det 
att politiker ska ”jobba med mål och visioner. Jobba med utveckling och inte 
detaljstyra, det är mycket enklare att detaljstyra”67. Mål och riktlinjer betonar Mia 
Persson när hon beskriver politikers uppgift: 
 

Det är att dra upp målen och riktlinjerna för verksamheten, det är det dom ska syssla 

med och det är inte bara för detta året utan det är i ett långt perspektiv. Ta det här 

med biblioteket, hur ska Bromölla huvudbibliotek se ut om tre år? Vad vill vi 

innehållsmässigt sett till de här stora dragen? Ska vi satsa på den tekniska 

utvecklingen när det gäller tillänglighet? Ska vi satsa på nya utlåningstekniker, på 

nya media som dyker upp hela tiden eller ska vi bara syssla med dom fysiska 

böckerna? […] Det är dom stora frågorna. 

 
Även om det ligger på politikernas bord att ta övergripande beslut, är det ändå den 
politiska viljan som ska genomsyra utförandet av de fattade besluten. Det 
övergripande ansvaret över förvaltningen och verksamheten har politikerna. Kay 
Stark betonar ett övergripande ansvar för politiker: 
 

Jag vet på andra ställen i andra kommuner där det är tjänstemännen som styr, men 

det är det inte här. Anser vi att tjänstemännen inte har utfört det jobb vi tycker de ska 

göra så säger vi till bara. Det är ändå nämnden som har ansvaret.68  

 
Här är gränsen mellan politiker och förvaltningschef lite suddig, det yttersta 
politiska ansvaret och förvaltningschefens ansvarsfunktion liknar varandra. Jag 
kommer in på en gränsdiskussion mellan politik och förvaltning i nästa avsnitt 
men oavsett gränsdragning handlar det om ansvar utifrån två olika roller där 
politiker har det yttersta ansvaret och makten. 
 

De kan skriva tjänsteskrivelser, tycka och tänka hur som helst men i slutändan är det 

ändå politiken som avgör. Där är de oerhört beroende, alltså vill dom göra någonting 

på ett visst sätt så är det upp till politiken att avgöra besluten. Kan du inte som 

förvaltningschef sälja idén till nämnden, att det här är jättebra, det här måste vi göra 

då är det ju kört.69 

 
Liksom förvaltningschefskapet är politikerrollen beroende av vilken förvaltnings-
avdelning man tillhör. En nämndpolitiker i en myndighetsnämnd, exempelvis 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, har en annan roll än politiker i exempelvis 

                                                 
66 Intervju Öjvind Hatt. 
67 Intervju Gudrun Rönnertz. 
68 Intervju Kay Stark. 
69 Intervju Åke Hammarstedt. 
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Fritidsnämnden men oavsett nämnd har de det yttersta ansvaret och uppgiften att 
ta principiella beslut.  
 
 

5.2.1 Gränsen mellan två roller 
 
Förvaltningschefen har ansvar för verksamheten men politiker har det yttersta 
ansvaret för verksamhetens inriktning. Politiker har uppgiften att ta övergripande 
beslut, göra principiella prioriteringar och besluta om riktlinjer för verksamhetens 
utveckling. Förvaltningschefen har en ledarfunktion där han/hon ska driva 
utvecklingen av organisationen, komma med förslag och göra förändringar. 
Politikerrollen och förvaltningschefsrollen gränsar till varandra vilket Åke 
Hammarstedt kommer in på när han diskuterar relationen mellan förvaltnings-
chefer och politiker: 
 

För att det är ju ändå vi som styr i slutändan. Går vi på tjänstemännens uppfattningar 

så förhoppningsvis tycker vi det är bra idéer och då är det inget fel. För det är ju ändå 

vi som får ta beslutet i slutändan och vi som får stå för beslutet även om det kommer 

någon annanstans ifrån. När jag satt i barn och utbildningsnämnden sa jag ofta till 

förvaltningschefen där att du inte ska vara rädd för att lägga fram förslag på hur man 

skulle kunna göra saker och ting, för det är ändå inte ditt beslut i slutändan. Kan du 

övertyga nämnden då är det ändå ett politiskt beslut och det är de som får ansvara för 

det. Tjänstemännen är rädda ibland för att de ska bli politiker och då är de rädda för 

att komma med någonting.70 

 
Hammarstedt pekar på en viktig aspekt för tjänstemännen som är högst aktuell för 
en förvaltningschef nämligen att rollen som förvaltningschef ibland tar över vissa 
aspekter av politikerrollen. Det betyder inte att förvaltningschefen i en 
handvändning blir politiker, utan snarare att rollen som förvaltningschef gestaltar 
sig på liknande sätt som politikerrollen.  
 

 
 
Figur 2. Hur förvaltningschefs- och politikerrollens karaktäristik såsom krav, förväntningar, 

uppgifter och funktioner gränsar till varandra.  

                                                 
70 Intervju Åke Hammarstedt. 
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Figur 2 visar på hur förvaltningschefs- och politikerrollen gränsar till varandra. 
Beroende på vilken situation och förvaltning m.m. varierar rollernas 
gränsöverskridande område där exempelvis krav, förväntningar, uppgifter och 
funktioner är lika för politiker- och förvaltningschefsrollen. Demokratiska krav 
mot rollinnehavarna är i flera fall samma för politiker som för förvaltningschefen. 
Efter vårt tidigare resonemang kan man även säga att det finns liknande 
förväntningar av varierande sort på dessa två roller. Uppgifter och funktioner för 
politiker och förvaltningschefer är av samma sort på flera vis. Exempelvis menar 
Gudrun att det är politik att göra förändringar när hon diskuterar bildandet av ett 
förbund mellan Sölvesborgs kommun och Bromölla kommun. Hon säger att ”även 
om det inte är frågor som har med politik att göra så är det ändå politik att bilda 
det här förbundet”. Det är inte endast en fråga om vad som är politik och 
verkställighet utan det handlar om chefsrollens karaktärsdrag vilka inte är 
självklara i en politisk organisation. Persson förklarar exempelvis hur hon 
troligtvis kommer ändra på bibliotekets försäljning, för som hon säger ”att vi 
säljer enskilda privata näringsidkares alster tycker inte jag är okej”71. Jag vill dock 
poängtera att det inte är två konkurrerande roller utan de kompletterar varandra: 
 

De kommer när de känner att de är i gråzonen innan de gör upp förslag till beslut och 

så här, om de känner att de behöver det. […] Det är i delegationen, det finns vissa 

uppgifter som är delegerade till tjänstemännen. Men det är alltid svårt att ha de där 

knivskarpa gränserna.72 

 
Utan tvekan är det så att politiker och förvaltningschefer har olika arbetsuppgifter 
men deras roller kan ge dem en kompletterande funktion till varandra. En stor 
portion av den kompletterande funktionen och deras behov av varandra i en 
politiskt styrd organisation ligger i förvaltningschefs- och politikerrollens 
karaktäristik. Hammarstedt menar att han skulle kunna lägga sig i verksamheten i 
detalj men det ser han inte som ett bra alternativ. ”Jag kan inte gå in i 
förvaltningen, för då plötsligt sitter förvaltningschefen utan mandat 
överhuvudtaget”73. Politikerna ger legitimitet åt förvaltningschefen i hans/hennes 
roll, utan att för den skull avsäga sig det yttersta ansvaret. De kompletterar 
varandra samtidigt som deras roller gränsar till varandra.  
 
 

5.3 Deltid mot heltid 
 
En viktig aspekt i relationen mellan förvaltningschefer och politiker är 
tidsaspekten eller närvaron. Förvaltningschefen är heltidsanställd och ständigt 
närvarande i verksamheten medan de flesta politiker är deltidspolitiker vid sidan 
av andra uppdrag eller heltidsjobb. Det ger förvaltningschefen ett övertag 
gentemot politiker, Hammarstedt ger en målande bild av problematiken: 
 
                                                 
71 Intervju Mia Persson. 
72 Intervju Conny Svensson. 
73 Intervju Åke Hammarstedt. 
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Jag tror kanske att jag påverkas mindre än vad de andra gör, nu pratar jag om 

nämndsledamöter och nämndsordförande. Jag är ändå på plats hela tiden och har tid 

och möjlighet att sätta mig in i saker och ting. Få lite grunder om varför det är så här, 

så att jag kan bilda mig en uppfattning. En lite klarare uppfattning om vad vi behöver 

göra. Men problemet för kommuner av denna storlek är att här sitter ordföranden i en 

nämnd och har ett heltidsjobb i botten och har det här som någon 

fritidssysselsättning. Det är ju inte rimligt att tänka sig, utan att de här personerna 

den här nämnden blir styrda utav förvaltningschefen och förvaltningen givetvis. För 

hur ska de kunna sätta sig in i verksamheten i detalj, det går ju inte. […] Jag tror att 

förvaltningscheferna har en väldigt stor påverkan på politiken, även om de inte är 

politiker så har de det. Det är just det här med tiden som spelar in där. […] Det blir 

då indirekt även en påverkan på politiken.74  

 
Det innebär inte att det är en fråga om tjänstemannavälde med en styrande 
förvaltningschef i spetsen, utan det handlar om möjligheter till påverkan i 
relationen som är till fördel för chefen. De politiska företrädarna är inte i lika stor 
utsträckning närvarande i förvaltningen, exempelvis är Åke Hammarstedt den 
enda heltidsanställda politikern i Bromölla kommun. Större kommuner har fler 
heltidsanställda politiker än en liten kommun men en större kommun har 
dessutom en större förvaltning, den grundläggande relationen mellan en 
omfattande förvaltning och heltid eller deltidspolitiker kvarstår även om den 
skulle kunna variera i viss grad med kommunstorlek. Deltidspolitikern kan med 
de förutsättningar som det innebär inte överskugga förvaltningschefen i den 
politiska processen (se om processtadierna nedan) mer än i beslutsstadiet där 
politikerrollens ”ansvarsfunktion” framträder. I beslutsfasen avgörs relationen 
mellan politiker och förvaltningschefer där chefen starkt influerar andra 
processtadier ”men å andra sidan så tar politiken de beslut som de vill, oavsett vad 
de tycker så är det politiken som avgör i slutändan”75. Svensson menar att 
”nämnden är ju nämnden, vi tar vilka beslut vi vill och det får de finna sig i”76. 
Avslutningsvis innan vi övergår till att diskutera krympande ekonomiska ramar 
och dess effekter kan man konstatera att det är sällan det rör sig om 
konfronterande konflikter mellan beslutande politiker och förvaltningschef vilket 
jag tar upp senare. 
 
 

5.4 Krympande ekonomiska ramar 
  
Många kommuner är tvungna att skära ner på verksamhetsområden för att klara de 
ekonomiska ramarna. Konsekvensen blir att många förvaltningsavdelningar får 
göra svåra prioriteringar i sina verksamhetsområden. De krympande ekonomiska 
ramarna ger politiker och förvaltningschefer en viktig roll i prioriteringsarbetet 
men det förändrar även förutsättningarna för deras roller. Grovt sett förstärks både 
förvaltningschefs- och politikerrollen i förvaltningen vid krympande ekonomiska 
                                                 
74 Intervju Åke Hammarstedt. 
75 Intervju Åke Hammarstedt. 
76 Intervju Conny Svensson. 
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ramar. Kay Stark anser att friheten att välja, som politiker, vilka satsningar 
kommunen ska göra är större när de ekonomiska möjligheterna är större men att 
politikerrollen mer ställs på sin spets när de ekonomiska ramarna krymper. ”Det 
är svårare vilket vi ska prioritera”77. Här blir politikerrollen avgörande och de 
principiella prioriteringarna förstärkande av det politiska inflytandet i 
förvaltningen. Trots att politikerrollen stärks, förstärks även förvaltnings-
chefsrollen vid en krympande ekonomisk ram. Hatt ser det som ett problem med 
minskade resurser på så vis att de inte hinner med allt de borde göra men 
samtidigt ökar det förvaltningschefens inflytande i förvaltningen eftersom han är 
den som inleder prioriteringsprocessen i förvaltningen. Emellertid skulle Hatt 
”gärna se att vi har mindre valfrihet och mer resurser så att vi hinner göra allt vi 
ska göra”78. Perssons resonemang har samma drag där chefsrollen förstärks i 
förvaltningen eller som hon säger att ”sen är det alltid det här med fördelning av 
pengar, vi får inte mer pengar, utan snarare så krymper vår ram. Vi får inte alltid 
kompensation för prisökningar och inte alltid heller för löneökningar och då får vi 
ta från verksamheten. Man får hela tiden titta på var ska vi lägga pengarna”79. 
Förvaltningschefen har ansvar för verksamheten och när den ekonomiska ramen 
krymper är chefsrollen central i förvaltningens prioriteringsprocess, vilket även 
stärker politikers inflytande genom deras principiella prioriteringar.  
 
 
5.5 Expertproblematik? 
 
Mycket av diskussionen kring förvaltningens makt ligger i kunskapsövertaget. I 
vårt fall är det förvaltningschefen som gestaltar förvaltningens kunskap i 
förhållande till politikerna, en expertroll. Problemet med experten ligger i synen 
på kunskapen som de tillskrivs, om den ses som objektiv är det problematisk på så 
sätt att politikerna inte har någon egentlig uppgift mer än att godkänna det som 
”experten” lägger fram till beslut. Om kunskapen inte betraktas som neutral är det 
problematiskt om denna färgade kunskap ligger bortom räckhåll för politikers 
kapacitet, exempelvis utifrån tidsaspekten. Båda utmaningarna förekommer till 
viss del i relationen mellan politiker och förvaltningschef: 
 

Det är klart att förvaltningen påverkar eftersom det är dom som är sakkunskapen, vi 

är fritidspolitiker och vi har inte den kunskapen i lagar och avtal som 

förvaltningsfolket har, så det är klart de påverkar när det gäller dom delarna. Men det 

är ju deras kunskaper som ligger till grund för det.80 

 
Här ger Svensson uttryck för utmaningen med expertrollen i en politiskt styrd 
organisation, nämligen synen på kunskapen. I en tungt reglerad myndighetsför-
valtning, som t.ex. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, kan förvaltningschefens 
kunskaper väga tungt men det finns ändå ett visst utrymme för diskussion. 

                                                 
77 Intervju Kay Stark. 
78 Intervju Öjvind Hatt. 
79 Intervju Mia Persson. 
80 Intervju Conny Svensson. 
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Svensson menar att man kan diskutera och ”det händer ofta att de tar upp ett 
ärende och diskuterar det”81. Båda ”expertutmaningarna” förekommer samtidigt i 
relationen, men det är en avgörande omständighet som existerar i relationen: 
 

Kunskap är ju makt. Så visst kan man påverka men det handlar inte att föra dom 

bakom ljuset på något sätt. Det är en skillnad, för jag kan inte förneka utan att jag 

kan påverka genom den kunskap som jag besitter som kanske inte dom har och inte 

ska ha heller i alla frågor. […] Det bygger på ett förtroende att de litar på den 

kunskap jag har och de bedömningar jag gör. I alla ärenden finns det någon grad av 

subjektivitet i de bedömningar man gör.82 

 
Det finns en medvetenhet om maktpotentialen i det kunskapsövertag som 
förvaltningschefen tillskrivs. Denna medvetenhet är ett viktigt inslag i relationen 
eftersom det lägger grunden för hanteringen av de två ”expertutmaningar” vi 
identifierade i en politiskt styrd organisation. Rönnertz menar att ”det är klart att 
visst sjutton påverkar vi, det är fel att säga någonting annat. Alla tjänstemän 
påverkar på grund av att vi gör utredningarna, vi är experterna […] sen är det 
frågan hur duktiga politikerna är på att använda de redskap de får av oss och tolka 
in partipolitiken i det” hon säger dessutom att politiker och förvaltningschefer 
”pratar om det [expertrollen]”83. Medvetenheten om ”kunskapens makt” i 
relationen är viktig för det möjliggör en diskussion om politikens praktiska 
innehåll, även i en myndighetsförvaltning. På så sätt blir förvaltningschefens 
kunskap en tillgång i större utsträckning än ett hot för politiker. Samtidigt är det 
chefen som kontrollerar denna tillgång, som det finns ett behov av, eller som 
Persson säger att det finns en subjektiv dimension i expertrollen. Problemets kärna 
pendlar mellan synen på expertkunskapen och räckvidden för politikers kapacitet.  
 
 

5.6 Den politiska processen och utvärderingen 
 
De fyra stadier där förvaltningen är en viktig aktör i den politiska processen är 
enligt Lundquist initiering, beredning, implementering och efterkontroll. Den 
politiska processens femte fas, beslutsfasen som sker efter beredning innan 
implementeringen av beslut, domineras naturligt av politiker. Uppdelningen av 
den politiska processen i dessa stadier är en analytisk konstruktion. I en politisk 
praktik flyter de olika stadierna ihop och blir svåra att analysera enskilt. 
Beslutsfasen kan mycket väl fungera som initiering till nya beslut och 
beredningen kan även innebära utvärdering eller initiering. Exempelvis när jag 
närvarade vid ett beredningsarbete i en arbetsgrupp från fritidsnämnden angående 
synpunkter på kommunens strategi med fokus på boendet, ”Bromölla 2025 – Bo 
bra i Bromölla”84, uppkom initiativ till nya framtida beslut. Även om de olika 
stadierna tenderar att flyta ihop i en politisk praktik kan man ändå konstatera 

                                                 
81 Intervju Conny Svensson. 
82 Intervju Mia Persson. 
83 Intervju Gudrun Rönnertz. 
84 Se www.bromolla.se för mer information. 
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utifrån resonemanget ovan att förvaltningschefen, förvaltningen, spelar en viktig 
roll i alla faser av den politiska processen förutom beslutsfasen. Beslutsstadiet är i 
och för sig beroende av de andra stadierna och särskilt beredningsarbetet eller som 
Hatt säger att ”vi tar fram beslutsunderlaget”85. 
 
Efterkontrollen är särskilt intressant eftersom det indikerar på vilket vis övriga 
stadier i den politiska processen fungerat. Stark säger exempelvis att han är på 
förvaltningen nästan dagligen och kollar upp hur arbetet går, om det är något som 
behöver diskuteras. Vid efterkontrollen eller utvärderingen blir relationen mellan 
förvaltningschef och politiker central för utvecklingen av förvaltningen. Det är 
också en problematisk situation i sig att utvärdera: 
 

När man gör en utvärdering som förvaltningschef så vill man naturligtvis komma så 

nära målen som möjligt. Kanske sakligheten, objektiviteten, man utvärderar ju sig 

själv. […] För när vi sitter och summerar året, försöker vi komma så nära målen som 

möjligt. Det är mänskligt. […] Men det finns ju ingen annan som kan göra det.86  

 
Rönnertz tar upp den kanske viktigaste problematiken med utvärderingen, 
nämligen att förvaltningen utvärderar sig själv. Politiker har en viss del i 
utvärderingen av verksamheten men i stort ligger det på förvaltningen. Svensson 
menar att politikerna genom utvärderingen kan ”följa upp hur vi har levt upp till 
verksam-hetsplanen. Det är en typ av uppföljning, men det ligger mer på 
förvaltningen”87. Utvärderingen ligger inom förvaltningschefens ansvarsområde, 
enligt Persson, sedan görs en analys utifrån utvärderingen88. För att återknyta till 
diskussionen ovan, om förvaltningschefs- och politikerrollens konvergens, kan 
man återigen se hur rollernas karaktärsdrag är införlivade i varandra. 
Utvärderingen är den del av den politiska processen som i hög grad präglas av 
motsättningar. Det ligger en motsättning i att politikerna skulle kunna styra 
verksamheten bättre med en tydlig återkoppling och utvärdering av beslut 
samtidigt som förvaltningen till stor del konstruerar utvärderingen. Exempelvis tar 
både Persson och Rönnertz upp att man i förvaltningen arbetat mycket med att få 
fram mätbara mål att kunna utvärdera. I en idealsituation skulle motsättningen 
mellan politikers kontroll och förvaltningens konstruktion av utvärderingen inte 
vara någon motsättning, men det troliga ute i en politisk praktik är att det är någon 
form av köpslående dem emellan eller som Rönnertz uttrycker sig: det är 
mänskligt. 
 
 

5.7 Alliansrelation och tango 
 
För att knyta ihop säcken vill jag återgå till mina inledande frågeställningar. Hur 
fungerar relationen mellan politiker och förvaltningschefer? och Hur påverkar 

                                                 
85 Intervju Öjvind Hatt. 
86 Intervju Gudrun Rönnertz. 
87 Intervju Conny Svensson. 
88 Intervju Mia Persson. 
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politiker och förvaltningschefer varandra i en politisk process? En tänkbar analys 
med dessa frågor som utgångspunkt skulle kunna präglas av en diskussion kring 
maktkamp, egenmakt och påverkansmöjligheter. Efterhand som mina 
observationer samt intervjuer genomfördes förstod jag att det centrala i relationen 
mellan politiker och förvaltningschefer inte var påverkan eller maktkamp dem 
emellan, utan de utgör någon form av allians i den kommunala politiska 
organisationen i förhållande till olika aktörer89.  
 

 
 
Figur 3. Politiker och förvaltningschefens alliansrelation i förhållande till olika aktörer i en 
kommunal politisk organisation.  

 
Figur 3 visar hur relationen präglas av en allians mellan politiker och 
förvaltningschef i den kommunala politiska organisationen snarare än en 
maktkamp dem emellan. I den kommunala politiska organisationen har politiker 
och förvaltningschefen en alliansrelation till andra aktörer, exempelvis berörda, 
anställda, kommunens organisationer, kommunstyrelsen eller kommunfull-
mäktige. Alliansrelationen gäller i första hand politiker och förvaltningschefer 
som har en tät kontakt, t.ex. nämndpolitiker och förvaltningschef gentemot olika 
aktörer däribland även andra politiker eller förvaltningsavdelningar i kommunen. 
För att förtydliga resonemanget kan vi återknyta till fritidsnämndens arbete med 
kommunens strategi för boende, ”Bromölla 2025 – Bo bra i Bromölla”, där de 
enades om synpunkter de skulle driva mot vissa av förslagen i programförslaget 
och strategin. Det är ett tydligt exempel på när relationen mellan politiker och 

                                                 
89 Jfr. Lundquist (1998) sida 170 där han menar att kommunala förvaltningschefer har en så tät 
kontakt med politikerna att det kan medföra autonomiproblem. 
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förvaltningschef liknar en form av allians mot i det här fallet främst tekniska 
förvaltningen men även kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Alliansen 
aktualiserar det tidigare resonemanget om de två rollernas likartade karaktär, 
vilket gör det lättare att ”ingå allians”. Politiker och förvaltningschefer agerar 
gemensamt, vilket inte innebär att de under alla omständigheter behöver vara 
eniga eller överens. Det ses som en fördel om båda är överens, men inget 
självändamål90. Alliansrelationen problematiserar gränsen mellan politik och 
förvaltning, på ett liknande sätt som rollkaraktären. Hammarstedt betonar att 
gränsen mellan politik och förvaltning inte är schematisk: 
 

Men jag uppfattar det som att vi har ett bra samarbete och jag tycker det är samarbete 
det handlar om. Den här gränslinjen emellan, jag har svårt för att se den. Jag går inte 
in och lägger mig i något enskilt personalärende men jag tycker ändå att jag behöver 
vara med i hela processen på något sätt. Alltså se till att puscha på lite grann, 
diskutera och stödja. […] Ge lite råg i ryggen till dem som ska utföra det.91 

 
Vidare diskuterar även Hammarstedt relationen till berörda utanför förvaltningen, 
där Hammarstedts relation till förvaltningschefen kan tolkas som en 
”alliansrelation”: 
 

Ibland blir det så här att folk kan ringa hit till exempel inom hemtjänsten och säga att 

de är inte kloka, det är så här och så här och nu vill vi träffa dig. […] Jag skulle 

kunna åka dit där och få en massa applåder och säga att den här förvaltningschefen är 

helt knäpp så här kan vi inte göra, nu måste vi göra så här i stället. Och så kör jag 

över förvaltningschefen, det skulle jag rent teoretiskt kunna göra men det vore idioti. 

[…] Jag menar att gå ner och stödja en enskild arbetsledare i förhållande till 

förvaltningschefen det går ju inte. Man kan inte gå ner i förvaltningen, börja forska 

och snacka, ge löften hit och dit. Min samarbetspartner är förvaltningschefen.92 

 
Han går inte ”bakom ryggen” på en förvaltningschef utan de är samarbetspartners 
och det är tillsammans som de agerar i förhållande till olika aktörer exempelvis 
berörda eller anställda, ”man är beroende av varandra, [politiker och 
förvaltningschefer] man styr ingenting själva”93. Det blir ännu tydligare om vi tar 
Hammarstedts relation till den mest närstående förvaltningschefen, nämligen 
kommunchef Rönnertz, hon reflekterar kring relationen och menar att: 
 

Vi måste dansa tango så att säga, om inte han därinne [Hammarstedt] och jag kan 

dansa tango då kan vi inte ha våra roller. Jag måste kunna följa honom fullständigt. 

[…] Jag kan inte dansa i motsatt riktning. Alla är vi människor och det som inträffar 

är att man får oftast ett väldigt bra parförhållande så att säga, förvaltningschef och 

nämndsordförande. Återigen alla vi måste kunna dansa med varandra. Det gör också 

att man lyssnar på varandra och lyssnar man på någon så påverkas man av den 

personen.94   

                                                 
90 Se särskilt intervju med Åke Hammarstedt och Öjvind Hatt. 
91 Intervju Åke Hammarstedt. 
92 Intervju Åke Hammarstedt. 
93 Intervju Åke Hammarstedt. 
94 Intervju Gudrun Rönnertz. 
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Tangometaforen ger en tydlig bild av relationen att den inte handlar om egenmakt 
och påverkansmöjligheter utan om ett samarbete och en ”allians” i förhållande till 
olika aktörer. Slutligen kan man konstatera att alliansrelationen mellan politiker 
och förvaltningschefer innebär att de i den kommunala politiska organisationen 
samarbetar och gemensamt agerar mot olika aktörer. Alliansrelationen ska ses 
som en form av analytiskt verktyg eller en idealtyp alltså inget som har en absolut 
motsvarighet i verkligheten utan den ger en renodlad bild av relationen mellan 
politiker och förvaltningschef. 
 
 

5.8 Slutsats 
 
Förvaltningschefskapet utmärks av att ett ansvar för verksamheten inför någon 
och att man som chef förväntas vara ledare. Ansvaret, ledarfunktionen och ett gott 
samarbete med politiken betraktas som viktiga ingredienser i förvaltningschef-
skapet. Ledarfunktionen gör det svårt att dra en gräns för när förvaltningschefen är 
chef eller politiker. Politiker i sin tur har det yttersta ansvaret i förvaltningen och 
ska dessutom ta principiella beslut för verksamheten. Politikerrollen och 
förvaltningschefsrollen har vissa gemensamma drag som gör det svårt att separera 
rollerna. Båda har en ansvarsfunktion som påminner om varandras, förvaltnings-
chefens ledarfunktion gränsar till politikerrollens principiella beslutsfattande. 
Deras roller ger i sin tur en kompletterande funktion till varandra. 
 
Tidsaspekten är central i relationen och ger förvaltningschefen en avgörande roll i 
den politiska processen. I Bromölla kommun finns det bara en heltidsanställd 
politiker vilket ger förvaltningscheferna fördel i förhållande till politiker i den 
politiska processen. Förutom tidsaspekten inverkar de krympande ekonomiska 
ramarna både på förvaltningschefs- och politikerrollen. Politikerrollen blir 
ledande och de principiella prioriteringarna ökar politikers inflytande i 
förvaltningen. Förvaltningschefens ansvarsfunktion förstärker oväntat nog även 
chefsrollen genom inflytandet över prioriteringsprocessen. 
 
Båda expertutmaningarna i en demokrati närvarar i relationen men det finns en 
tydlig medvetenhet om förvaltningens/chefernas kunskapsövertag. Medvetenheten 
möjliggör en diskussion kring politikens praktiska innehåll, även i en 
myndighetsförvaltning. Kärnan i problemet med kunskapsövertaget svävar mellan 
synen på ”expertkunskapen” och räckvidden för politikers kapacitet. 
 
I en politisk praktik flyter de olika analytiskt uppdelade stadierna av den politiska 
processen ihop. Även om de flyter ihop spelar förvaltningschefen en viktig roll i 
alla processtadier förutom beslutsstadiet. I utvärderingen ligger en motsättning 
mellan ökade möjligheter för politiker att styra samtidigt som förvaltningen till 
stor del konstruerar utvärderingen.  
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Vad alliansrelationen säger om relationen mellan politiker och förvaltningschefer 
i stort är inte att den förekommer ständigt i relationen, men den ifrågasätter 
nidbilden av en mekanisk maktkamp mellan politiker och förvaltning över 
kontrollen av den politiska praktiken. Alliansrelationen visar i stället att relationen 
handlar om samarbete och gemensam handling där de kompletterar varandra i 
större utsträckning än maktkamp, de dansar tango så att säga. Det förhindrar inte 
att politiker och förvaltningschefer på egen hand kan agera i den kommunala 
politiska organisationen.  
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6 Avslutande reflektioner 
 
 
 
 
 
I analysen svarar jag på mina frågeställningar och har därmed uppnått mitt syfte 
med studien. Utifrån resultatet av min analys vill jag ställa några övergripande 
frågor att fundera över. Man kan exempelvis fråga sig vad politiker- och 
förvaltningschefsrollens liknande karaktärsdrag får för konsekvenser när det gäller 
ansvarsutkrävning? Vilken eller vilka blir ansvariga i en organisation där två 
ansvariga roller, politiker och chef, har liknande karaktäristik? Likaså ser jag 
alliansrelationen som ett sätt att överbrygga motsättningen mellan expertrollen i 
chefskapet och politikers inflytande i den politiska processen. Samtidigt blir det 
svårt för medborgare eller intressenter att rikta sina krav och anspråk gentemot 
politiker och förvaltningschefer i en sådan relation. Mot vem eller var ska de 
riktas? Under tiden studien pågått har även normativa och konstruktiva 
frågeställningar uppkommit som kan vägleda kommande studier. Hur bör 
relationen mellan förvaltningschefer och politiker se ut i den politiska processen? 
Hur skulle den kunna se ut? Dessa frågor är intressanta därför att de öppnar upp 
för eventuellt nya tankesätt att organisera politiska kommunala organisationer95 
men jag lämnar svaret på dessa frågor till vidare studier. 
 
Avslutningsvis tänker jag kort diskutera mitt tillvägagångssätt. Mitt val att arbeta 
med både observationer och intervjuer hjälpte mig i tolkningsfasen där jag 
behövde intervjuerna för att tolka intrycken ifrån observationerna96. Vid en 
intervju eller en observation kan oväntade händelser inträffa som att telefonen 
ringer under en intervju eller att man hamnar i situationer som inte går att 
förutsäga. En form av spontanitet i det sociala, men det betyder inte att allt som 
sägs i en intervju eller under en observation är giltigt. Det är en karikatyr att tro att 
forskning utgörs av en strävsam forskare vilken möter välvilliga informanter. En 
bättre bild av relationen mellan forskare och informant är den av en 
utbytesrelation fylld av förhandlingar under resans gång. Det är inte en fråga om 
att intervjupersoner hittar på utan det innebär snarare att man vid olika situationer 
väcker olika subjektiviteter hos intervjupersonen och forskaren97. På så sätt måste 
man vara medveten om att både politikerna och förvaltningscheferna under 
intervjuerna riskerat att projicera andras föreställningar på sig själva och använda 
en diskursiv röst. Därav frågan många intervjuare fått av intervjupersoner: Var det 
vad du tänkt dig? eller Var det rätt svar?  
 

                                                 
95 Se Petersson, Olof, 1998. Kommunal politik. Stockholm: Norstedts Juridik. Särskilt 
diskussionen kring förvaltningen sida 137-138. 
96 Jfr. Liedholm, Marianne i Sjöberg (1999). 
97 Jfr. Alvesson – Deetz (2000).  
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