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ABSTRACT 

Ever since the middle of the twentieth century the public sector has expanded greatly with an 

increasing number of civil servants. Politicians however keep getting fewer and fewer with 

less capability of monitoring said public sector. This creates a tension between democracy and 

bureaucracy that begs the question how society should adjust to these changes. How should 

the relationship between politicians and public servants be managed and how should  

responsibilities be divided between them? Too much responsibility given to public servants 

runs the risk of lowering chances of public transparency and accountability. Too much  

responsibility given to politicians may however decrease the efficiency and capability of tend-

ing to the citizen’s needs in the public sector. Regardless of how the issue is approached there 

needs to be a formal division of responsibilities. A lack of or unclear division of responsibility 

will decrease citizen’s possibility of holding politicians and public officials accountable. It 

also helps clarify to what extent crossing the boundaries between politics and bureaucracy is 

allowed. 

 

A prime example of a public servant that is caught in between the opposite sides of politics 

and bureaucracy are city managers, who lead the municipalities along with local politicians. 

They serve as illustrations of how responsibility may be divided and what roles are expected 

of leading public servants. To study this, instructions for city managers has been used as  

material. The method for this study has been quantitative content analysis. The results show 

that city managers firstly are expected to act as “managers” inspired by New Public  

Management. At the same time to a rather large extent they are expected to act as 

“controllers”, a neutral follower of political will like in traditional Weberian models for  

management of the public sector. This creates a contrast between an independent and pro- 

active city manager that prioritizes efficiency with an obedient and passive manager that  

prioritizes political control. Both internal administrative and political arenas become relevant, 

while surrounding arenas and contact with external parties are less prioritized. Political major-

ities and the size of a municipality appear to have none or marginal effects on what role is 

preferred and how responsibility is divided.  

 

Keywords: city manager, bureaucracy and politics, division of responsibility, accountability, 

transparency, efficiency, New Public Management, traditional Weberian model, roles 
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1. INLEDNING 

I Sverige berörs vi dagligen av den kommunala verksamheten på något sätt. Det kan handla 

om allt från sophämtning, besöka ett bibliotek eller omsorg av våra barn och äldre.  

Kommunernas regelbundna kontakt med invånare och kommunala ansvarsområden gör att de 

blir viktiga enheter för att skapa välfärd samt legitimitet för svensk demokrati. Kommunerna  

ansvarar för fler områden än staten och landstingen kombinerat. På så sätt är inte bara den 

kommunala verksamheten en omfattande apparat, det är dessutom en av de största arbets- 

givarna i den offentliga sektorn. Denna omfattning av uppgifter och personal leder till att 

kommunernas utgifter blir betydande och att stora skattesummor hanteras av kommunerna  

(Erlingsson & Wänström 2015, ss. 16-17; Högberg 2007, ss. 5-6).  

 

Ansvariga för dessa viktiga enheter i svenska samhället är lokala politiker och ledande  

kommunala tjänstemän. Hur dessa aktörer relaterar till varandra kan alltså påverka vad det är  

invånarna får möta i sin vardag. Normativt sett är det den parlamentariska styrningskedjan 

som ska prägla relationen. Det innebär att politikerna ska stå för beslut och fördelningen av 

värden i samhället medan förvaltningen ska fungera som ett neutralt redskap samt förverkliga 

politiska beslut (Högberg 2007, ss. 7-8). Flera forskare har dock anmärkt att en sådan upp- 

delning är svår att upprätthålla i praktiken. Vissa ifrågasätter även om det bör vara helt åtskilt  

(se exempelvis Hysing & Olsson 2012, Högberg 2007, Svara 2006a). Detta eftersom arbetet i 

offentlig verksamhet sällan är okomplicerat och fritt från fördelning av värden. Exempelvis 

kan tjänstemän fatta beslut om tilldelning av tillstånd och förbud som påverkar vem som får 

vad, när och hur (Hysing & Olsson 2012, ss. 27-29; Högberg 2007, s. 12) 

 

Detta skapar en spänning mellan politik och förvaltning som leder till den grundläggande  

frågan om vilket förhållande demokrati och byråkrati bör ha i vårt samhälle. Ska förhållandet 

präglas av en tydligare hierarkisk ordning eller bör det finnas en större acceptans för samman-

vävda roller? Hur relaterar samspelet mellan rollerna till folkligt styre? Oavsett hur politiker 

och förvaltningen förhåller sig till varandra blir någon form av ansvarsfördelning nödvändig.  

Dels utifrån att när gränsöverskridanden sker kan någon form av ansvarsfördelning skapa  

åtminstone en medvetenhet kring rollerna. Det blir tydligare vilka befogenheter vardera  
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besitter och i vilken mån gränsöverskridanden ska tillåtas. Dels är det även nödvändigt utifrån 

ett folksuveränitetsperspektiv. Folksuveränitetsprincipen kräver att en ansvarsfördelning finns 

för att folket ska kunna veta vem de ska ställa till svars för att förhindra fortsatta misslyckan-

den eller maktmissbruk. Detta kan då exempelvis ske genom att byta ut politiker vid val eller 

att politiker ställer krav på förvaltningen. Saknas ansvarsfördelning eller om ansvarsfördel-

ningen är otydlig försämrar det folkets förmåga att kontrollera och utkräva ansvar. En otydlig 

ansvarsfördelning kan till stor del betyda inget ansvar alls eftersom det blir lättare att peka på 

någon annan (Ahlbäck Öberg 2014, s. 160-163; Johansson & Lindgren 2013, ss. 15-17).  

 

Detta blir i synnerhet problematiskt för kommunchefer som befinner sig i gränslandet mellan 

politik och förvaltning. Problematiken kring kommunchefsrollen ledde till att ett lagförslag 

om en formalisering av kommunchefers uppgifter upprättades. Förslaget blev verklighet i  

januari 2018 och följande står nu inskrivet i kommunallagen: ”2 § kap. 7: Styrelsen ska i en 

instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska 

också fastställa direktörens övriga uppgifter.” (SFS 2017:725).  

 

Otydligheten kring ansvarsfördelningen och kravet på instruktioner i den nya kommunallagen 

är det som har föranlett denna uppsats. Hur ansvarsfördelningen är utformad och hur det på-

verkar kommunchefer kan bidra till en förståelse för deras roll som makthavare och relation 

till politiken. Kommunchefer och politiker ska trots allt gemensamt ansvara för och leda våra 

kommuner. Tidigare finns det flertals studier och undersökningar gällande kommunchefer (se 

exempelvis SKL 2012; SKL 2017b; Högberg 2007; Nilsson, Jonsson, Wänström, Helström & 

Ramberg 2012; Lennqvist Lindén 2010; Cregård & Solli 2011; Bergström, Magnusson & 

Ramberg 2008; Cregård & Solli 2008; Jusek 2014). På grund av att kravet på instruktioner är 

relativt nytt saknas det däremot studier kring kommunchefers roll i efterhand. Det är för tidigt 

att studera instruktionernas effekter på kommunchefer men den formella ansvarsfördelningen 

blir synlig direkt vid upprättandet av instruktionen.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Utifrån dessa utgångspunkter kommer uppsatsen att studera hur lagkravet har motiverats samt 

vilket ansvar och vilken roll kommunchefen får i förhållande till politiken. Hänsyn har tagits 

till kommuners storlek och politiska majoriteter.  

 

Frågeställningarna har varit följande:  

1. Varför infördes lagkravet på instruktioner för kommunchefer? 

2. Hur fördelas ansvaret i instruktionerna samt hur formaliserar detta kommunchefs-  

rollen? 

3. Skiljer det sig mellan kommuner med olika politiska majoriteter och storlekar?  

 

1.2 Disposition 

Det andra kapitlet kommer att redovisa tidigare forskning kring kommunchefsrollen och relat-

ionen till politiker. I det tredje kapitlet behandlas teorier samt visar hur det analytiska ramver-

ket har konstruerats utifrån rolltyper, centrala sammanhang, kommunstorlek och politisk  

majoritet. I det fjärde kapitlet redovisas uppsatsens metod med kvantitativ innehållsanalys, ur-

valsstrategier samt diskuterar resultatens validitet och reliabilitet. I det femte kapitlet redo- 

visas och analyseras resultaten i kommunchefsinstruktionerna utifrån det analytiska ramver-

ket. Till sist rundas uppsatsen av med slutsatser och en avslutande diskussion i det sjätte  

kapitlet.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I denna del kommer tidigare forskning i relation till kommunchefsrollen, samspel med politi-

ker och ansvarsfördelning att redovisas. Eftersom studien fokuserar på kommunchefer i 

svensk kontext kommer mindre fokus att läggas på internationell forskning, även om det kan 

leda till intressanta jämförelser. Syftet med den historiska överblicken gällande kommunche-

fer är att kartlägga hur rollen och ansvarsfördelningen har utvecklats genom tiderna.   
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Historisk överblick gällande kommunchefsrollen  

Till en början var det politiker som skötte kommunerna och förekomsten av tjänstemän var 

begränsad ända fram till mitten 1900-talet. Då skedde en expansion av den kommunala verk-

samheten som ledde till att politiker inte längre kunde styra kommunerna på egen hand. Kom-

munchefsrollen började ta form som en allmän administratör. Kommunsammanslagningar och 

mer storskaliga verksamheter ledde till fortsatt ökade behov av tjänstemän på 1970-talet. 

Kommuncheferna började få en roll som samhällsplanerare. När kommunernas effektivitet 

hamnade i fokus på 1980-talet kom den offentliga sektorn att alltmer jämföras med det privata 

näringslivet. Idéer om exempelvis ”management” importerades. Detta ledde till att kommun-

chefer förväntades alltmer likna företagsdirektörer med en övergripande ledande roll. Rollen 

skulle särskilt präglas av effektivitetstänkande och god ekonomisk styrning. Under 1990-talet 

kom en ny kommunallag som gjorde att kommunerna fick bestämma mer kring organisation-

ens utformning. I kommunledningen ansågs det numera naturligt att ha kommunchefer och 

förvaltningschefer, något som tidigare inte var en självklar lösning. Kommunchefens roll var 

att hålla samman och företräda de olika verksamheterna. Samma utveckling fortsatte in på 

2000-talet, med en reducering av nämnder och starkare betoning på ett välfungerande kom-

munalt ledarskap för kommunernas utveckling. Kommunchefsrollen blir alltmer framträdande 

och innefattar ett fortsatt fokus på strategi, utveckling och hålla samman verksamheterna.  

Utöver det ökar samarbetet mellan kommunchefer och exempelvis kommunstyrelsens ord- 

förande (Cregård & Solli 2011, ss. 6, 10-24; Lennqvist Lindén 2010, ss. 31-32). 

 

Relationen mellan tjänstemän och politiker 

I sin avhandling Att lägga politiken tillrätta – Kommunala chefers professionalisering  

studerade Ann-Sofie Lennqvist Lindén hur kommunala chefstjänstemän strävar efter att ses 

som en professionell yrkesgrupp och vilka bilder de konstruerar av sig själva och politiker. 

Hennes normativa ståndpunkt var kritisk mot försök att få den offentliga sektorn att efterlikna 

det privata näringslivet. Därför problematiserade hon alltfler självständiga chefer och deras 

påverkan på den lokala demokratin. Utgångspunkten var en fallstudie av en stor svensk  

kommun där data samlades in via enkäter, dokumentstudier, observationer och intervjuer.  

Resultatet visar på att det förekommer en professionalisering kopplat till New Public  
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Management (NPM) och kommunallagen från 1991. Professionaliseringen tar sig uttryck i ett 

kunskapsmonopol kombinerat med utestängning och gränsdragningar gentemot andra grupper 

samt kunskapsområden. När chefsidentiteten skapas hos de höga cheferna tenderar den mot-

svarande bilden av politiker att målas i ett mer negativt ljus. De framställs mer som okunniga 

och barnlika, i behov av stöd och uppfostran. Lägger de sig i alltför mycket ses det som pro-

blematiskt. Det påpekas att det inte handlar om auktoritära chefer som vill sätta den represen-

tativa demokratin ur spel. Istället handlar det om kommunala chefer som formas av komplexa 

omständigheter och arbetsuppgifter samt professionaliseringsprocessen inom yrkesgruppen 

(Lennqvist Lindén 2010, ss. 20-22, 84, 245-252).  

 

I sin avhandling Maktlösa makthavare – En studie om kommunalt chefskap analyserar Örjan 

Högberg kommunchefer ur ett maktperspektiv. Högberg har följt och intervjuat flertals kom-

munchefer för att analysera deras relation till politiker. Resultaten visar att kommunchefer har 

möjlighet att påverka hela den politiska beslutsprocessen informellt, exempelvis genom att 

förmedla problemformuleringar och konsekvensbeskrivningar (Högberg 2007, ss. 103-104, 

181, 189). Kommunchefernas maktresurser anges främst vara strukturella och generella. 

Dessa strukturella maktresurser syftar framförallt till kommunchefens centrala position genom 

kommunledningskontoret, kontrollen över kritiska resurser och närhet till makten i sin  

kommunövergripande position. Att kommunchefen har fått tillgång till dessa strukturella 

maktresurser anges vara på grund av ökade administrativa ideal gällande exempelvis effekt- 

ivisering och företagisering samt att genom offentliga sektorns expansion har politikernas  

beroende av tjänstemännen ökat. Trots kommunchefens strukturella maktresurser görs en  

distinktion mellan kommunchefers potentiella makt men inte nödvändigtvis reella makt i 

politiska processer (Högberg 2007, ss. 177-178, 192).  

 

Både Högberg och den amerikanske statsvetaren James Svara ställer sig kritiska till den  

traditionella Weberianska idealmodellen som utgår från en rationell rollfördelning mellan  

politiker och tjänstemän. Modellen anses leda till ett för stort glapp mellan ideal och praktik, 

vilket i sin tur leder till otydlighet i relationen mellan politiker och tjänstemän. Dessutom för-

biser modellen betydelsen av chefstjänstemännens kapacitet att påverka politikens in- och  



6 

 

 

 

utflöde och framställer dem som politiskt ointressanta. Genom sina strukturella maktresurser 

har kommunchefer kapacitet till att ha en proaktiv politisk roll. Både Högberg och Svara har 

observerat i sina studier att det är själva samspelet mellan politiker och tjänstemän som blir en 

drivande faktor istället för vad de anser är en utdaterad förvaltningstradition. Båda anmärker 

på att relationen präglas av omfattande interaktioner, ömsesidigt beroende och dubbelriktad 

påverkan. Samspelet handlar inte om att utmanövrera varandra utan bygger på ömsesidigt 

hänsynstagande. Den otydliga interaktionen mellan politiker och tjänstemän behöver därför 

inte ses som en rörig gråzon utan snarare en samspelzon där den administrativa logiken och 

politiska logiken möts naturligt och bidrar till en mångfald av perspektiv i den demokratiska 

processen. Politiker och tjänstemän bör inte längre betraktas som separerade utan hänsyn bör 

tas till hur deras roller är integrerade och kompletterar varandra. En alltför strikt uppdelning 

kan riskera att minska politikens kvalitet (Högberg 2007, ss. 14, 197-199; Svara 2006, ss. 

1066-1068, 1080-1083). 

 

Liknande argument har även tagits upp i andra studier. Exempelvis i en rapport från 2012 

inom ramen för det Nationella kommunforskningsprogrammet uttryckte politiker och ledande 

tjänstemän i intervjuer att det finns potential i gränslandet mellan politik och förvaltning. Det 

framställs av vissa som en ”gyllene zon”. Gränsöverskridandet kan därmed vara positivt så 

länge det finns en medvetenhet om rollerna och vilka förväntningar det finns på varandra. Det 

negativa anges vara att närheten mellan politiker och tjänstemän kan skapa en blindhet och 

göra det svårt att ställa krav för man vill inte göra varandra obekväma. Tjänstemännens in-

blandning riskerar att leda till icke-politiskt grundade och därmed odemokratiska ställnings 

taganden. Sådana starka tjänstemän blir då som ett ”förvaltningsparti”. Överskridande från 

politikers håll kan leda till detaljstyrning i frågor som kan anses vara professionella eller  

personalrelaterade. Exempelvis kan politiker kontakta verksamheter direkt istället för att gå 

via tjänstemännen. Tjänstemännen uttrycker en frustration när det blir överdriven detaljstyr-

ning, saknas tydlighet och vägledning gällande beslutsunderlag och prioriteringar. Från politi-

kernas håll uttrycks en frustration med att tjänstemän ibland inte bereder underlagen tillräck-

ligt och objektivt samt att det ibland uppstår problematik när beslut ska verkställas (Nilsson, 

Jonsson, Wänström, Hellström & Ramberg 2012, ss. 14-19, 24).  
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Synsättet med gränsöverskridande roller har dock kritiserats. En annan amerikansk forskare, 

Patrick Overeem, menar att kritiken är för hård mot den traditionella dikotomin. Snarare än en 

empirisk beskrivning ser Overeem dikotomin som en normativ och lagstyrd ansats. För att  

illustrera sin poäng använder han exempelvis uppdelningen mellan kyrka och stat. De kan  

regelbundet interagera, samarbeta med och överlappa varandra men utgångspunkten är att de 

bör ses som separata enheter. Politiken och förvaltningen behöver viktas mot varandra. Där-

med bör de inte integreras med varandra och bli sedda som jämlikar. Annars finns det risker 

med tjänstemannavälde. Han menar på att det är inte bara Woodrow Wilsons syn på att politi-

ken inte ska lägga sig i administrationen som bör få företräde utan även Max Webers syn på 

att förvaltningen ska hållas utanför politiken bör uppmärksammas (Overeem 2006, ss. 142-

144). 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har även i två rapporter försökt belysa frågan  

gällande samspelet mellan ledande tjänstemän och politiker. Den första rapporten från 2012  

undersökte samspelet genom intervjuer, workshops och seminarier. Den andra publicerades 

2017 och fokuserade specifikt på relationen mellan kommunstyrelsens ordförande och  

kommunchefer genom intervjuer. Slutsatser i båda rapporterna betonade en avsaknad av  

formaliserade spelregler. Exempelvis ansågs det vara oklart vilka beslut som är rent for-

mella eller vilka som är verkställande. En reglering ansågs kunna skapa en gemensam ram för 

politiker och ledande tjänstemän även om det finns andra viktiga pusselbitar till ett väl- 

fungerande samspel, exempelvis förtroende och lyhördhet (SKL 2012, s. 56-58, 61-62, 64-67; 

SKL 2017b, s. 30, 35-37). I en annan rapport från Nationella kommunforskningsprogrammet 

fanns liknande argument, där respondenterna uttryckte önskemål om en tydligare rollfördel-

ning och spelregler. De föreslog kontraktsliknande överenskommelser och ramar som reglerar 

båda aktörernas handlingsutrymmen i den ”gyllene zonen” (Nilsson & Wänström 2011, s. 29). 

Forskarna Cregård och Solli har också föreslagit formaliserade spelregler som ett alternativ i 

förhållande till en alltmer otydlig rollfördelning (Cregård & Solli, 2008, s. 50).  

 

Även statsvetaren Agneta Blom har i sin avhandling Kommunalt chefskap – En studie om  

ansvar, ledarskap och demokrati försökt ta fasta på förhållandet mellan ledande tjänstemän 

och politiker ur både ett demokratiskt perspektiv och ett ledarskapsperspektiv. Fokus har legat 
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på intervjuer med förvaltningschefer från Malmö och Örebro som har fått redogöra för sin 

roll. Analysresultaten påvisade en obalanserad relation mellan politiker och förvaltnings- 

chefer, där politikerna är i underläge. Förvaltningscheferna har en stark och självständig roll, 

vilket går tvärtemot uppfattningen om att de skulle vara neutrala och passiva tjänstemän som 

de förväntas vara i den parlamentariska styrningskedjan. Förvaltningscheferna verkställer inte 

bara utan får även tolka politiska beslut. Är besluten otydliga skapar det mer handlings- 

utrymme och möjlighet till inflytande över vad som sedan förs vidare till tjänstemän på lägre 

nivåer. De agerar även som stöd och handledare till politiker. Frågor hålls så länge som  

möjligt inom förvaltningen innan de till slut hamnar på politiska nivån. Det visade sig även att 

det var främst tjänstemännen som formulerade målen som politiker sedan beslutar om och kan 

även få företräda både nämnden och förvaltningen i utåtriktade sammanhang. Cheferna  

sysslar även en del med medborgarkontakt (Blom 1994, ss. 11, 80, 164).  

 

Om kommunchefsrollens innehåll och betydelse 

Genom enkäter och intervjuer har forskarna Cregård och Solli studerat kommunchefsrollen 

och hur den har förändrats.  

 

I synen på arbetet betonade kommuncheferna framförallt att länka samman samt utveckla 

relationen mellan politik och förvaltning som främsta uppgift. Utöver detta lades stor vikt vid 

uppgifter kopplade till produktivitet och effektivitet. Det handlar då till stor del om att hitta 

rationella och kostnadseffektiva lösningar, skapa samarbeten, formulera visioner och stödja 

projekt. Att formulera visioner och idéer blir viktigt i retoriska sammanhang. Utöver detta  

använder Cregård och Solli en analysmodell där de delar in de angivna arbetsuppgifterna i 

idealkategorierna ”klassisk” och ”politisk” byråkrat, inspirerat av statsvetaren Robert Putnam. 

Analysen visade att kommunchefer har mer inslag av den politiske byråkraten än den  

klassiske byråkraten. Slutsatsen blir att svenska kommunchefer har jämfört med andra större 

möjligheter att påverka verksamhetens visioner och utformning (Cregård & Solli 2008, ss. 37-

38, 40-42, 48).  

 

En annan analys gällde kommunchefernas arbetstillfredsställelse. När kommuncheferna fick 

jämföra hur arbetet är kontra hur det idealt skulle se ut framgick det att arbeta nära politiker 
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får låga värden i det ideala arbetet. Baserat på tidigare resultat har kommuncheferna angett att 

de träffar politiker ofta, anser att de är betydelsefulla, att det inte råder konflikter i mötes- 

situationer men de vill idealt sett undvika dem. I studien tolkas detta resultat som att  

politikerna kan anses vara viktiga för kommunchefer helt enkelt på grund av deras formella 

roll, snarare än att det är något önskvärt (Cregård & Solli 2008, ss. 44-46).  

  

I boken Kommunchefers chefskap – Ett lokalt präglat chefskap i politisk miljö har forskare 

från flera olika universitet samarbetat med kommunchefer för att kartlägga deras roll i  

kommunen genom diskussioner och observationer. Det som framstår som unikt med  

kommunchefsrollen är att kommunchefen verkar på en kommunövergripande nivå och kom-

mer i kontakt med alla verksamhetsområden. Kommunchefer kan också i olika grad prioritera 

vilka av dessa områden hen vill fokusera på. Ytterligare får kommunchefen sitt mandat från 

kommunstyrelsen och ”äger” inga egna frågor. De blir beroende av vilka uppdrag som ges av 

kommunstyrelsen. Generellt för chefer i offentlig förvaltning är att de rör sig mellan politiska 

och administrativa miljöer och därmed mellan olika rationaliteter. Det är heller inte ovanligt 

med otydliga ansvarsförhållanden (Jonsson, Gustavsson, Arnell, Högberg & Jonsson 2002, ss. 

137, 143). 

 

Tidsanvändningsstudien 

Återigen av Jonsson et al. studerades tio kommunchefer i kommuner med varierad storlek  

utifrån dagböcker, observationer och samtal. Studien visade att kommunchefer främst  

arbetade inåtriktat i kommunen, framförallt mot förvaltningen. Näst mest tid spenderade kom-

munchefer i egna sammanhang men detta typ av arbete skedde ofta splittrat med regelbundna  

avbrott. Politiska sammanhang kom på tredje plats och hamnade lägre än förväntat i  

undersökningen. Kommuncheferna själva ansåg att det tydde på att de politiska dimension-

erna blir mindre synliga i arbetsuppgifterna. Även om kommunchefen inte befann sig i  

politiska sammanhang tycktes den ändå alltid finns närvarande på något sätt. Mest tid i  

politiska sammanhang lades på kommunstyrelsen. Omgivande sammanhang kom snäppet  

efter politiska sammanhang. Att den var låg förklarades av att politiker deltar mer i det  

utåtriktade arbetet och att det ibland även finns utvalda tjänstemän som sköter externa  
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kontakter. Det fanns dock önskemål bland kommuncheferna att få syssla mer med utåtriktat 

arbete. Vissa anser att det inåtriktade arbetet var för dominerande, även om det är en viktig 

utgångspunkt i arbetet (Jonsson et al. 2002, ss. 74, 76-79, 85).  

 

Studien visade också vilka aktiviteter kommuncheferna spenderade tid på. Aktiviteterna  

summerades i fyra huvuduppgifter. Den första huvuduppgiften kallades att utveckla 

/vårda/arrangera olika förhållanden. Hit räknas aktiviteter som att bearbeta information, 

fördela uppgifter, beslutsfattande, verkställande av beslut, hålla möten, skapa och ta hand om 

relationer, föredra ärenden, bearbeta och handlägga information, företräda kommunen, eget 

skrivande och personlig utveckling.  

 

Den andra huvuduppgiften var att förmedla information och liknande. Hit räknas aktiviteter 

som att förmedla information, länka samman styrande och opposition samt kommunstyrelse 

och förvaltningen och utbyta erfarenheter. Den tredje huvuduppgiften benämndes att bevaka 

olika företeelser. Hit räknas aktiviteter som att vara arbetsgivarrepresentant, bevaka ärenden, 

kontrollera, övervaka och följa upp samt bevaka kommunala intressen gentemot andra  

aktörer. Till sist är fjärde huvuduppgiften att inhämta kunskap och information för eget 

behov och för spridning. Hit räknas aktiviteterna inhämta information och ta emot andras 

beslut (Jonsson et al. 2002, ss. 81-82).  

 

Kommuncheferna lade ner mest tid på att utveckla, vårda och arrangera olika förhållanden. 

Det upptog nästan hälften av kommunchefernas tid. Även att inhämta och förmedla informat-

ion tar upp stor del av kommunchefernas arbetstid. Dock varierar det i högre grad på vilket 

sätt kommunchefer arbetar med detta. Vissa betonar inhämtandet av information mer medan 

andra fokuserar med på att förmedla informationen. Att bevaka ärendens hantering, processers 

förlopp och intressen är inte lika omfattande men varierar också i hög grad mellan kommun-

chefer. Här märktes det att kommunernas storlek påverkade, Större kommuner ägnade mer tid 

åt denna uppgift än i mindre kommuner. Tolkningen blev därmed att kommunchefer i mindre 

kommuner troligtvis inte behövde spendera lika mycket tid på uppgiften eftersom de är mer 

direkt involverade i ärenden och processer (Jonsson et. al 2002, ss. 81-82).  

 



11 

 

 

 

3. ANALYTISKT RAMVERK 

Uppsatsens analytiska ramverk bygger på tidigare forskning och vissa teorier om ansvarsför-

delning. Det första analysschemat har konstruerats utifrån rolltyper för tjänstemän och kom-

munchefer, centrala sammanhang kommunchefer vistas i och huruvida fokus ligger internt 

mot den egna organisationen eller externt mot omgivningen (Lundquist 1994; Jonsson et. al 

2002; Cregård & Solli 2008; Hysing & Olsson 2012; Putnam 1973). Rollerna kopplas till sär-

skilda ansvarsområden och arbetsuppgifter. Demokratiska länken har utformats som en egen 

rolltyp för att uppmärksamma kommunchefers kontakt med medborgare och journalister samt 

vilka sätt kommunchefen kan arbeta med demokratifrågor. Baserat på vilken rolltyp som blir 

mest relevant går det att avgöra vilket sammanhang som blir centralt samt om fokus ligger in-

ternt eller externt. Det andra analysschemat bygger på hur kommunstorleken och politisk  

majoritet påverkar kommunchefsrollen (Jarl 2012; Larsson 2015; Christensen et al. 2005; 

Montin 2012; Lennqvist Lindén 2010; Hysing & Olsson 2012; Montin & Granberg 2013; 

Ahlbäck Öberg 2008). Analysen utgår utifrån två förvaltningsmodeller, NPM och den  

traditionella weberianska modellen, som har olika ideologiska kopplingar och syn på  

decentralisering eller centralisering av ansvar.  

 

Jag har valt att konstruera det första analysschemat på följande vis:  

                     

Figur 1. Eget analysschema med rolltyper och centrala sammanhang.  
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3.1 Rolltyper 

I tidigare forskning om kommunchefer utgår ofta studierna utifrån kommunchefernas egna  

definitioner av rollen. Kommunchefsinstruktionerna är däremot antagna av politiker (oftast 

kommunstyrelsen) i kommuner. Således formuleras rollen i enlighet med hur politiker  

uppfattar att ansvarsfördelningen bör vara formellt sett.  

 

Den första rolltypen är teknokrat. Teknokraten karaktäriseras av att chefen har någon form 

av expertkunskap. Främst tenderar chefen att inrikta sig som ekonom eller jurist. Ekonomen 

hanterar budgetfrågor och ekonomisk redovisning. Juristen fokuserar på rättssäkra processer 

och myndighetsutövning. Input till den politiska processen sker enbart i syfte att säkra 

förnuftiga och effektiva lösningar. I sina uppgifter utgår chefen från expertkunskap och regel-

verk. Rättssäkerhet och objektivitet är överordnade värden (Lundquist 1993, s. 105-113; Jons-

son et al. 2002, ss. 91-92, 101; Hysing & Olsson 2012, ss. 39-41; Putnam 1973, ss. 259-275).  

 

I förhållande till ansvarsfördelning kan teknokrater ställa sig tveksamma till politiskt  

inflytande i förvaltningen eftersom de vill främja och bevara en kunskapsbaserad förvaltning. 

Förvaltningsprocessen framhålls ofta som teknisk och svår för utomstående att förstå. Det 

finns även ett förhållningssätt till att problem och samhällskonflikter bör lösas utifrån expert-

kunskap, inte genom politiska spel och konflikter. Politiken framhålls på så sätt som mer  

irrationellt och stjälpande snarare än hjälpande när det kommer till det allmänna bästa. Å 

andra sidan blir det svårare för kommunernas invånare att utkräva ansvar om allt för många 

beslut påverkas och fattas utan insyn och chans till medborgerligt inflytande. Som Dahl 

(2007, ss. 105-112) anger finns det ingen fullständigt objektiv kunskap om vad det allmänna 

bästa är. Sådan kunskap är inte mätbar på samma sätt som fysiska och matematiska fenomen. 

Även om beslut kan fattas på helt rationella och instrumentella grunder kan det fortfarande ha 

moraliska implikationer, exempelvis vid myndighetsutövning. Både expertkunskap och mora-

liska omdömen behövs i politiska beslut. Teknisk kunskap gör inte en person nödvändigtvis 

mer lämplig att ansvara för det moraliska omdömet. Detta blir ett argument till varför det bör 

finnas en medvetenhet kring vem som gör vad bland tjänstemän och politiker. Utifrån 

ovanstående kan teknokratens typiska arbetsuppgifter summeras enligt följande: 
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• Sköter ekonomiska frågor, redovisning och budget 

• Arbetar med formfrågor, rättssäkerhet och myndighetsutövning 

• Betonar objektivitet i förhållande till arbetsuppgifter 

• Påverkar beslutsfattande i syfte att säkra rationella och effektiva lösningar 

• Hanterar ärenden och frågor utifrån allmän expertkunskap 

 

Den andra rollen är manager. En manager kännetecknas av specialisering på chefskapet i sig 

och behöver inte vara bunden till en specifik verksamhet eller kunskapsområde. Rollen är in-

spirerad av den privata sektorn och fokuserar på resultat och effektivitet ur ett marknads- 

perspektiv. Arbete sker för att verksamheten ska hålla hög kvalitet och stå sig bra i kvalitets- 

mätningar. Med professionella styrningsmetoder löser direktören problem och hanterar organ- 

isatoriska frågor. Personalfrågor är även centralt för en manager och det är inte ovanligt att 

kommunchefen blir kommunens övergripande arbetsgivarrepresentant (Lundquist 1993, ss. 

114-121; Jonsson et al. 2002, ss. 91-92; Hysing & Olsson 2012, ss. 94-96, 102).  

 

Managers relation till ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän liknar teknokratens. 

Enligt marknadsperspektiv ska kommunchefsrollen vara som en VD och politiker som en  

bolagsstyrelse. Detta får en effekt på vilket sätt politiker påverkar, får insyn och ansvarar för 

kommunens verksamheter. Ansvaret blir på en övergripande nivå och det kan bli otydligt i 

vilken omfattning politiker ska ses som ansvariga för misslyckanden och problem som  

uppstår. För en manager är typiska arbetsuppgifter följande: 

  

• Arbetar med organisationens övergripande styrning, effektivitet, struktur och kultur  

• Arbetar med kvalitet i kommunens serviceproduktion 

• Arbetar med personalfrågor och agerar arbetsgivarrepresentant  

• Utgår från professionella styrningsmetoder och marknadsperspektiv i arbetsuppgifter 

 

Den tredje rollen är kontrollant. Kontrollanten prioriterar lojalitet och följsamhet. Det fram-

hålls som särskilt viktigt att allt i förvaltningen genomsyras av politikernas vilja. Därför blir 

en central uppgift för kontrollanten att se till att politiska beslut respekteras och verkställs. 

Även när tjänstemän har handlingsutrymme blir det viktigt att ta hänsyn till politikens vilja 
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och tillåta politisk kontroll. Rollen blir på sätt passiv i relation till politik och uppgifter utgår 

ofta från att ge service och underlag till politiker (Lundquist 1993, ss. 106, 113-114).  

 

I relation till ansvarsfördelning blir politiker ansvariga för det mesta. Kontrollanter kan se det 

som ett sätt att öka medborgares inflytande. Samtidigt kan kontrollanternas följsamhet och  

politiskt detaljstyre göra ansvarsfördelningen otydlig eftersom förvaltning och politik smälter 

samman i hög grad. Typiska arbetsuppgifter är följande: 

 

• Tar emot och verkställer beslut 

• Övervakar ärenden och processer för att säkerställa att beslut och direktiv verkställs 

• Bereder underlag till och redovisar ärenden för politiken  

• Förmedlar information och främjar insyn i förvaltningen 

• Nära samarbete och kontakt med både enskilda politiker och politiska församlingar 

• Beslutsfattande delas med eller överlåts till politiker 

 

Den fjärde rollen är den demokratiska länken. Som demokratisk länk håller kommunchefen 

samman och balanserar involverade intressen i samhället samt arbetar för att främja den  

lokala demokratin. Många arbetsuppgifter kopplas till att öka medborgarinflytande och  

samspel med politiska aktörer såsom partier, fullmäktige, nämnder och kommunalråd.  

Kommunchefer kan exempelvis direkt delta i formella arbetsgrupper för att utveckla lokala 

demokratin eller informellt ge råd kring demokratifrågor till kommunalråd. Kommunchefen 

ska även se till att beslut och resultat godtas av så många olika intressen som möjligt. I detta 

avseende blir kontakt med och återkoppling till medborgare och andra samhällsaktörer viktigt 

(Lundquist 1993, ss. 107, 122-123; Jonsson et. al 2002, ss. 94-98).  

 

Den demokratiska länken utgår från medborgarnas rätt till inflytande och insyn, vilket under-

lättar medborgarnas förmåga att utkräva ansvar. Samtidigt får kommunchefen ett ansvar att se 

till att det råder balans där ingen intressent eller medborgare utövar mer inflytande än någon 

annan. Typiska arbetsuppgifter kan summeras som följande:  
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• Fångar upp medborgarintressen och åsikter 

• Medlar mellan olika samhällsintressen 

• Länkar samman medborgare och politiker 

• Utvecklar och främjar lokala demokratin 

• Har kontakt med media  

 

Den femte rollen är den politiska byråkraten. Den politiska byråkraten är inte bunden till 

den traditionella byråkratiska modellen gällande hur ansvaret ska fördelas. Till skillnad från  

kontrollanten blir istället den politiska byråkraten proaktiv och närmare länkad till den  

politiska processen. Politiska byråkrater interagerar mer med politiken exempelvis gällande 

initiativ, problemformulering och implementering. De kan aktivt bidra med visioner och idéer 

kring politikens utformning samt förhandlar kring politiken. De engagerar sig för att lösa  

sociala problem och politiska konflikter. Istället för hierarkisk under- och överordning blir  

politiker medspelare till kommunchefen som delar samma mål och grundläggande  

värderingar. De sitter ofta med på möten där de har möjlighet att yttra sig. Istället för  

regelorientering utgår den politiske byråkraten mer från en problemorientering och handlings-

program (Putnam 1973, ss. 259-260, 273-275).  

 

Om kommunchefer arbetar inom ansvarsområden som traditionellt ansetts vara politiska kan 

ansvarsförhållandet bli otydligt. Politik och förvaltning smälter ihop och uppstår det problem 

blir det svårt för utomstående att veta vem de ska hålla ansvarig. Typiska arbetsuppgifter är 

följande:  

 

• Arbetar aktivt med problemhantering, handlingsplaner och åtgärder 

• Deltar i politiska processer  

• Bidrar till att formulera idéer och visioner  

• Påverkar initiativ, problemformulering och implementering av politik  

• Främjar och stödjer nya projekt  

• Länkar samman styrande och opposition 

• Länkar samman och utvecklar relationen mellan politik och förvaltning  
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Till sist inkluderas rolltypen som samhällsbyggare. Dessa typer av kommunchefer inriktar 

sitt arbete främst på frågor om samhällsutveckling, ofta i samverkan med andra aktörer som 

politiker, andra tjänstemän och utomstående. För att få till en fungerande samverkan skapar 

och upprätthåller kommunchefen relationer till olika aktörer och fokuserar på att skapa  

nätverk och samordning (Jonsson et. al 2002, ss. 87, 89-90). Samhällsutveckling handlar om 

kommunens långsiktiga förmåga att hantera samhällsbehov. Exempel på samhällsutvecklings-

frågor är bostadsförsörjning, digitalisering, företagsetablering, naturvård och folkhälsa. I  

relation till ansvarsfördelning kan samhällsbyggaren bli kommunens representant i samverkan 

och nätverk. Typiska arbetsuppgifter kan sammanfattas som följande: 

 

• Arbetar med samhällsutveckling och strategiska frågor 

• Skapar nätverk och samverkan samt upprätthåller dessa relationer både inom och utan-

för kommunen 

• Bevakar kommunala intressen  

• Representerar kommunen  

• Förhandlar utifrån egna kommunens intressen 

• Utbyter erfarenheter med externa parter 

 

3.2 Centrala sammanhang   

Rolltyperna redovisas även tillsammans med de sammanhang de främst vistas i och påverkas 

av. Dessa kategorier kan bidra till förståelse av vilka sammanhang kommunchefsrollen främst 

är förknippad med samt om kommunchefens roll är internt eller externt fokuserad. I kommun-

chefsinstruktionerna handlar det då om var politiken vilket ansvarsområde kommunchefen ska 

prioritera och hur det förhåller sig till uppfattningar om den politisk-administrativa relationen. 

Med internt fokus menas att arbetet riktar sig inåt mot organisationen. Utåtriktat eller externt 

fokus definieras som arbete gentemot andra aktörer än den egna kommunen. Det kan  

exempelvis vara gentemot kommuninvånare, brukare, näringsliv, andra kommuner och  

samhällsinstitutioner. Lokala politiker är en del av den egna kommunen men eftersom de inte 

tillhör förvaltningsorganisationen har jag valt att i detta fall räkna dem som en extern part i 

förhållande till kommunchefen. 
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Kommunchefen verkar i politiska sammanhang, där det handlar om politiska processer. 

Kommunchefen kan då medverka i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, möta grupper av 

politiker, exempelvis arbetsutskott, eller möta enskilda politiker, exempelvis kommun- 

styrelsens ordförande (Jonsson et al. 2002, ss. 41-43). Till det politiska sammanhanget har  

rollerna kontrollant, demokratisk länk och politisk byråkrat kopplats eftersom alla tre grundar 

sig på samspel med politiker. Rollen som kontrollant relaterar mest till enskilda politiker och 

politiska församlingar medan rollen som demokratisk länk även vänder sig mot utomstående 

aktörer. Den politiska byråkraten relaterar till båda parterna. Detta gör att alla tre fokuserar på 

arbetet med politiker och utomstående främst och får alltså ett utåtriktat fokus.  

 

Kommunchefer befinner sig även i förvaltningssammanhang, där den dagliga verksamheten 

äger rum. Där arbetar kommunchefer inåtriktat och övergripande med interna förvaltningsfrå-

gor tillsammans med förvaltningschefer och sitt eget ansvarsområde på ledningskontoret 

(Jonsson et al. 2002, ss. 43-44). Teknokrat och manager har placerats i förvaltningssamman-

hang eftersom betoningen ligger på arbetet inom förvaltningen och processer i den dagliga 

verksamheten. Denna betoning gör också att det råder ett internt fokus hos de två rolltyperna.  

 

Ett tredje sammanhang är utåtriktade omgivande sammanhang. Hit räknas både kommun-

specifika och kommunövergripande sammanhang. Kommunspecifika sammanhang syftar till 

lokala möten specifikt om den egna kommunen. Möten sker i dessa sammanhang med  

näringsliv, grupper, media och andra samhällsinstitutioner (exempelvis andra kommuner, 

landsting m.fl). På den kommunövergripande nivån befinner sig kommunchefen utanför  

kommunen i interkommunala och regionala sammanhang. Dessa relaterar ofta till  

samverkansfrågor. Samverkansfrågorna kan handla om allt från infrastruktur till näringslivs-

frågor och inköp. I dessa sammanhang träffas ofta olika kommuner, kommunförbund, lands-

ting, länsstyrelse och statliga myndigheter (Jonsson et al. 2002, ss. 44-46).  

Samhällsbyggarrollen har placerats i detta sammanhang eftersom rollen betonar samverkan 

och nätverk. Fokus på det omgivande sammanhanget gör att rollen blir utåtriktad. 
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3.3 Kommunstorlek och politisk majoritet 

Anledningen till att särskild hänsyn tas till dessa två faktorer är för att de skulle kunna tänkas 

påverka kommunchefsrollens utformning. Kommunens storlek kan bli relevant eftersom 

större kommuner oftast är mer komplexa med flera nivåer och självständiga enheter, vilket 

kan skapa mer distans mellan politik och förvaltning (Christensen, Lægreid, Roness & Røvik 

2005, s. 39; Montin 2012, s. 5-6). Ytterligare studier har visat att politiker i större kommuner 

har en större acceptans för en begränsad politikerroll och målstyrning. Dessa faktorer  

påverkar i sin tur vilket ansvar som ges till kommunchefen (Jarl 2012, s. 139-140). Motsatsen 

till den större kommunen blir alltså en mindre kommun som har ett mindre antal nivåer och 

självständiga enheter. Det ger politiker bättre möjligheter att överblicka verksamheten och hur 

de vill att ärenden ska hanteras.   

 

En annan relevant faktor i sammanhanget är ideologisk påverkan på ansvarsfördelning. Styr-

ningsfilosofin New Public Management (NPM) fick genomslag under 1980-talet där det  

privata näringslivet lyftes fram som ett inspirerande exempel för hur offentlig förvaltning bör 

skötas. Filosofin genomsyras av principer som exempelvis mål- och resultatstyrning, valfrihet 

och kostnadseffektivitet och ökad privatisering. Ett vanligt slagord inom NPM är  

”let the managers manage”, där det gäller att tillåta en decentralisering av ansvar. Den  

politiska styrningen sker allt mer genom kontrakt och avtal och bjuder in andra aktörer utan-

för den offentliga sfären (Ahlbäck Öberg 2008, s. 182; Montin & Granberg 2013, s. 17-18; 

Hysing & Olsson 2012, s. 19; Lennqvist-Lindén 2010, s. 37-38).  

 

Eftersom NPM innefattar en ökad privatisering, konkurrensutsättning samt betoning av valfri-

het för invånare att välja producent faller det in att den passar mer ihop med en högeroriente-

rad ideologi. Exempelvis när den borgerliga alliansen vann valet 2006 ville de minska antalet 

statligt ägda bolag medan oppositionspartierna motsatte sig utförsäljningen (Ahlbäck Öberg 

2008, s. 182-182). Som Larsson beskriver det innefattar den nyliberala ideologin en tro på att 

marknaden är bättre på att tillfredsställa medborgares behov (Larsson 2015, s. 143-147).  

Socialismen är dock oenig med liberalismen om hur mycket av samhället som ska  

kontrolleras genom politiskt beslutsfattande. Socialismen förespråkar en starkare statsmakt 

med mer centraliserat ansvar (Larsson 2015, ss. 89, 94).  



19 

 

 

 

Att centralisera ansvar hos politiker är ett kännetecken hos den traditionella weberianska 

modellen. Utgångspunkten för ansvarsfördelningen i den traditionella modellen innebär att 

tjänstemännens ansvar främst ligger på att implementera politiken utan input samt följa och 

tillämpa regelverk korrekt utifrån sin expertis. Politikerna ansvarar för beslutsinnehåll och 

dess effekter (Christensen et al. 2005, s. 188). Organisationsstrukturen bör vara tydligt  

hierarkisk. Modellen utmärks av en tilltro till politikernas möjlighet att styra offentlig verk-

samhet på både liten och stor skala. Det småskaliga styret innebär att politiker ses som  

ansvariga även för den löpande dagliga verksamheten. För att möjliggöra detta ska  

förvaltningen förmedla en god inblick och tillgång till verksamheten. Detaljerade anvisningar 

och regler ska minska handlingsutrymmet för tjänstemännen och skapa en förutsägbarhet i 

verksamheten (Pollitt & Bouckaert 2011, ss. 71-72; Jarl 2012, ss. 25-26).  

 

Utifrån ovanstående synliggörs skilda synsätt på ansvarsfördelning och till viss del skilda ide-

ologiska kopplingar hos båda förvaltningsmodellerna. Hur mycket ansvar som delegeras till 

kommunchefer skulle därför kunna kopplas till om kommunen styrs av borgerliga eller väns-

terpartier. Borgerligt styrda kommuner skulle kunna vara mer benägna att styra med mål och 

delegera större ansvar till kommunchefen, likt hur en bolagsstyrelse ger breda målsättningar 

till en verkställande direktör i ett bolag. Marknadsprinciper passar väl in på deras syn på 

marknadsmekanismer som överlägsna klassisk byråkratisk styrning. Vänsterstyrda kommuner 

skulle kunna vara mer intresserade av en sammanhållen verksamhet med mer centraliserat an-

svar, där politiken får större möjligheter att kontrollera förvaltningen.  

 

Därmed blir de analytiska kategorierna stor/liten kommun varierat med höger/vänster majori-

tet samt rolltyper som kan tänkas ha ideologiska kopplingar. Kombinationerna blir således hö-

ger/stor, vänster/stor, höger/liten och vänster/liten. Dessa har kombinerats med specifika 

kommuner och dominerande rolltyper längre ned i en tabell i resultatredovisningen.  

 

Bland högerkommunerna förväntas manager eller samhällsbyggare vara vanligt förekom-

mande rolltyper. Framförallt manager men även samhällsbyggaren influeras av NPM-ideal 

med exempelvis självständiga chefer och decentralisering av ansvar.  
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Bland vänsterkommunerna förväntas teknokrat och kontrollant vara mer dominerande roll-

typer eftersom de influeras av en traditionell ansvarsfördelning och starkare hierarkisk styr-

ning. Rolltyperna demokratisk länk och politisk byråkrat utesluts eftersom de inte har samma 

tydliga koppling till ideologierna.  

 

4. METOD 

4.1 Material 

Underlaget i denna uppsats består av instruktioner för kommunchefer. Majoriteteten har upp-

rättats nyligen i samband med att den nya kommunallagen trätt i kraft. Det finns dock några få 

undantag där instruktioner har existerat sedan tidigare. Dessa instruktioner har fastställts ge-

nom politiska beslut av framförallt kommunstyrelsen. I förhållande till uppsatsens syfte visar 

instruktionerna hur ansvarsfördelningen ser ut och vilka rolltyper som betonas.  

 

Instruktionerna innehållsligt är övergripande och kortfattade. Eftersom uppgifter och ansvars-

områden uttrycks explicit blir det mindre fokus på att fånga in underliggande meningar i 

själva textinnehållet. Det som blir av intresse är det generella mönstret i instruktionerna  

gällande hur kommunchefsrollen ska formaliseras och vilken ansvarsfördelning som ska råda. 

Detta möjliggörs av att instruktionerna liknar varandra till stor del förutom att vissa uppgifter 

betonas mer än andra. Det är ofta samma ansvarsområden och uppgifter som omnämns. Där-

med studeras instruktionerna framförallt genom en kvantitativ innehållsanalys. Det innebär att 

materialet har lästs igenom och kvantifierats utifrån frekvens av de uppgifter och ansvarsom-

råden som har sammanställts i analysverktyget. Dock redovisas inte bara frekvensen av upp-

gifter utan även exempel på hur uppgifterna har formulerats. Instruktionerna och tillhörande 

protokollsutdrag (som visar att instruktionen är fastställd) har framförallt samlats in genom att 

mejla kommuner. I vissa fall finns de även publicerade på kommunernas hemsidor och kan 

sökas fram via Google eller direkt sökning på kommunens hemsida.  

 

Utöver instruktionerna har statistik från SCB använts för att kartlägga kommuners storlek. 

Kommunernas storlek har då mätts i antal invånare. Det är de senaste siffrorna från första tre 

månaderna under 2018 som har använts. Folkmängden baseras på Skatteverkets  

folkbokföringsregister. I kombination med detta har SKL:s kartläggning över mandat- 
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fördelning i kommunerna mellan 1994-2014 använts för att ta fasta på kommunernas politiska 

majoriteter. Anledningen till att detta underlag har använts är för att det visar huruvida ett po-

litiskt styre har varit stabilt över tid och i synnerhet under de två senaste mandatperioderna. 

Sammanställningen visar vilka block och partier som har styrt. Majoriteterna har fastställts 

genom att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet räknas som en vänsterstyrd majoritet.  

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna räknas som borgerliga partier 

som senare blev Alliansen. Blocköverskridande majoriteter innefattar minst ett borgerligt parti 

och Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Miljöpartiet och lokala partier kan tillhöra alla 

varianter - vänster, borgerligt och blocköverskridande – beroende på vilka de väljer att ingå i 

koalition med.  

 

4.2 Analysdesign, urval och tillförlitlighet 

Utmaningen i en analysdesign är att gå från en abstrakt teori till faktiska mått. Till att börja 

med behöver teori och begreppsdefinitioner klargöras. De är verktyg som hjälper till att  

specificera vad som behöver analyseras för att besvara forskningsfrågan. Det som kan bli 

missvisande på detta stadie är om man riktar in sig på relevanta faktorer i teorin. Annars  

riskerar det att leda till att man bortser från eller samlar in fel underlag, vilket i sin tur kan 

leda till missvisande slutsatser. För det andra gäller det att operationalisera teorin och ta fasta 

på de indikatorer som blir relevanta att undersöka i verkligheten. Även här riskerar det att bli 

missvisande om ett begrepp eller en teori ”översätts” felaktigt och ger falska operationella in-

dikatorer. I det sista tredje stadiet konverteras operationella indikatorer till mått. Måtten måste 

vara tillförlitliga och reflektera verkligheten. Annars saknar undersökningen reliabilitet 

(Heath & Halperin 2016, s. 169-170). Hur utmaningarna i dessa tre stadier hanteras avgör 

undersökningens validitet och reliabilitet. Nedan kommer det att redovisar hur dessa har han-

terats inom ramen för denna uppsats.   

 

Kvantitativ innehållsanalys 

Uppsatsens metod kan beskrivas som kvantitativ innehållsanalys. Det innebär en systematisk 

analys av texter. Det kan handla om att räkna frekvensen av vissa företeelser i en text. Dessa 

företeelser kan vara i princip vad som helst i en text. Exempelvis kan det vara ord, bilder,  
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metaforer, uttryck, idéer, argument och liknande. Fokus ligger på att analysera vad textens in-

nehåll säger. Metoden är lämplig för att hitta mönster i större mängder material och grov-

huggna kategoriseringar. Framförallt handlar det om att identifiera manifesta företeelser,  

sådant som explicit uttrycks i texten och som innebär enklare tolkningar. I kvalitativ inne-

hållsanalys mäts ingenting och tolkningarna blir mer komplicerade. Datainsamlingen i inne-

hållsanalyser kan ske manuellt av människor eller datorbaserat. En datorbaserad analys kan 

exempelvis ske genom att forskaren upprättar en ordlista som sedan identifierar förekomsten 

av samma ord i texter. I innehållsanalyser läggs särskild vikt vid systematik och konsekventa 

bedömningar. Därför är det viktigt att upprätta ett ”kodschema”, ett analysverktyg där  

bestämda kriterier styr analysen av textmaterial. Dessa kriterier ska tydligt kunna urskiljas i 

en text. Att jag har valt att kalla analysdesignen även för deskriptiv baseras på att uppsatsen 

syfte innebär att beskriva innehållet i instruktionerna för kommunchefer för att besvara upp-

satsens forskningsfrågor (Bergström & Boréus 2012, s. 50-56; Heath & Halperin 2016, s. 30).   

 

Val av metod 

Vad som undersöks dikteras av forskningssyftet. Uppsatsen utgår från ansvarsfördelningen 

mellan politiker och tjänstemän samt hur kommunchefsrollen formaliseras. Ett sätt att komma 

åt detta hade varit genom intervjuer. Där kan direkta och mer komplexa resonemang kring  

ansvarsfördelning och kommunchefsrollen erbjudas. Dock hade detta lett till ett mer begränsat 

underlag och slutsatser. Därför valdes istället kvantitativ innehållsanalys som lika väl kan  

besvara frågan fast med mer underlag. I instruktionerna har det funnits mönster gällande vilka 

ansvarsområden som blir särskilt uppmärksammade. Det går då att tala om ansvarsfördel-

ningen som ett generellt fenomen. Intervjuer kan inte erbjuda detta i samma utsträckning  

eftersom en intervju inte blir lika representativ med enskilda politiker eller kommunchefer.  

 

En invändning mot kvantitativ innehållsanalys är att allt inte är lämpligt att kvantifiera utan 

ibland handlar det om ”hur” saker sägs snarare än ”hur ofta”. Några få ord eller ett enda tal 

från världsledare kan exempelvis få betydande effekter (Bergström & Boréus 2012, s. 80). I 

denna uppsats har det dock inte varit ett särskilt stort bekymmer. Dels för att sätt att formulera 

arbetsuppgifter och ansvarsområden inte får samma konsekvenser i hur det sägs utan i sam-

manhanget blir vad som sägs mer betydelsefullt. En annan anledning är att instruktionerna i 
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sig inte avviker från varandra i alltför hög grad. De tenderar att inkludera liknande arbetsupp-

gifter och ansvarsområden, även om de kan formuleras och betonas olika. På grund av  

instruktionernas likheter blir det därmed mer lämpligt att söka efter generella mönster.  

Kvalitativa inslag har heller inte helt uteslutits utan i resultatredovisningen används  

illustrerande exempel på hur arbetsuppgifterna förekommer i formuleringar. Det ger koppling 

till uppgifternas sammanhang där läsaren får möjlighet att bedöma innehållet i sig och inte 

bara summeringen av dem.  

 

Validitet  

Till att börja med ska det redogöras för de första två utmaningarna som nämndes i inledningen 

till analysdesign: 1) Teori och begreppsdefinition samt 2) operationaliseringen av teori och 

begrepp. Båda faller inom ramen för vad som kan kallas intern validitet. Teori och begrepp 

ska vara relevanta och de ska fånga in de egenskaper som avses mätas (Esaiasson et al. 2012, 

s.57, 89). Det analytiska ramverket i denna uppsats har utgått från olika sätt att kategorisera 

tjänstemän och kommunchefer, sammanhang och om fokus är internt eller externt. Utöver det  

inkluderades kategorierna kommunstorlek och politisk majoritet. Dessa kategorier har valts 

eftersom de har en koppling till ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän samt 

kommunchefsrollen. Exempelvis om kommunchefen förväntas ha en mer passiv och följsam 

roll eller vara proaktiv och initiativtagande i förhållande till politiken. Sammanhang och  

internt/externt fokus visar hur mycket ansvar ska kommunchefen ges i olika sammanhang och 

vilken relation de ska ha till den inre och yttre omgivningen. Något som ytterligare väglett  

valet av teori och kategorier är att de har tydliga kontraster. Att de är ömsesidigt uteslutande 

underlättar det analytiska arbetet och minskar risken med kategorier som går in i varandra och 

skapar förvirrande resultat.  

 

Ovanstående utgör argumenten till varför det analytiska ramverket är relevant i förhållande 

till syftet. Nästa fråga blir om operationaliseringen är valid och verkligen fångar alla relevanta 

aspekter. Att påstå att denna uppsats analysram täcker alla tänkbara infallsvinklar gällande an-

svarsfördelning och kommunchefsrollen vore felaktigt. Dock vill jag ändå påstå att  

rolltyperna, sammanhang och internt/externt fokus fångar in bland de mest centrala 

aspekterna i vad det innebär att vara kommunchef och förhållandet till politiken.  
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Kategorierna är utformade som idealtyper utifrån teori och tidigare forskning. Eftersom verk-

ligheten tenderar att vara komplex speglar inte renodlade kategorier verkligheten fullt ut. En 

kommunchef tillhör sannolikt flera av kategorierna samtidigt. Däremot kan vissa kategorier 

och egenskaper vara mer framträdande än andra. På så sätt blir idealtyperna ett verktyg för att 

mäta vilka typer av egenskaper som framträder mest (Bergström & Boréus 2012, ss. 150-

156).   

 

Till att börja med är rolltyperna en summering av olika sätt att se på kommunchefsrollen och 

relaterade ansvarsområden inom tidigare forskning och teori. Teknokraten är den typiske sak-

kunnige ämbetsmannen som verkar för förvaltningens självständighet och objektivitet. Denna 

roll speglar även ideal i den traditionella weberianska förvaltningsmodellen. Arbetsupp- 

gifterna har specificerats med detta i åtanke. Manager fångar in kommunchefens ledarroll och 

arbete med personal och organisationsstrukturer. Manager blir något av en kontrast till tekno-

kraten och kontrollanten då rollen influeras av ideal från NPM. Detta har lett till att arbetsupp-

gifterna har fokuserat på den övergripande styrningen samt personalfrågor utifrån marknads-

perspektiv inom NPM. Kontrollanten kopplar an till kommunchefens roll som instrument till 

politiken och den parlamentariska styrningskedjan. Arbetsuppgifterna har utformats för att 

spegla det instrumentella genomförandet och service till politiken. Den demokratiske länken 

blir den utåtriktade motsvarigheten till kontrollanten och drivs av samma lojalitet till folkligt 

styre. Eftersom  kontrollanten är en passiv variant blir den demokratiska länken en aktiv  

version, vilket speglas i arbetsuppgifterna exempelvis genom direkt kontakt medborgare och 

media.  

 

Den politiske byråkraten är ytterligare en motpol till teknokraten fast på ett annat sätt än ma-

nagerrollen. Det är inte organisatoriska frågor, personalfrågor eller tekniska frågor som står i 

fokus utan politiska frågor. Den politiske byråkraten visar kommunchefens aktiva sida i det 

politiska samspelet. De jobbar gentemot politiken men mer självständigt. Rollen blir mer som 

en samarbetspartner till politiken för att lösa problem. Till sist speglar samhällsbyggaren kom-

munchefens koppling till kommuners långsiktiga samhällsutveckling samt relation till inre 

och yttre omgivning. Arbetsuppgifterna har därmed präglats av kommunchefens interaktion 

med både interna och externa parter.  
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Dessa rolltyper täcker majoriteten av kommunchefers ansvarsområden och är tillräckligt  

distinkta för att utgöra egna analytiska kategorier i relation till kommunchefers ansvarsområ-

den. Det blir argumenten till varför de kan anses ha god validitet.  

 

Centrala sammanhang och fokus har haft relativt tydliga indikatorer eftersom kategorierna är 

ömsesidigt uteslutande. Exempelvis är det inte svårt att räkna möten med kommunstyrelse 

eller ordförande till det politiska sammanhanget, personalmöten till förvaltningssammanhang 

och möten med andra samhällsinstitutioner till omgivande sammanhang. En möjlig  

invändning gällande den tredje kategorin, omgivande sammanhang, är att kommunspecifika 

aktiviteter skulle kunna anses vara internt och inom ramen för förvaltningssammanhanget. I 

denna uppsats har det dock gjorts en striktare gränsdragning för vad som räknas till internt 

förvaltningsarbete. Exempelvis ses lokala politiker som en extern part. Externt fokus och  

betoning på samverkan är det som gör omgivande sammanhang till en distinkt egen kategori.  

Bedömningen är att det är alltför många utomstående aktörer inblandade för att kunna kalla 

det renodlat internt förvaltningsarbete. Likt rolltyperna finns det inte heller här något behov 

av ytterligare kategorier för att fånga in centrala sammanhang för kommundirektören utan det 

mesta har täckts inom ramen för dessa tre kategorier. Kombinerat med rolltyperna bör de leda 

till relevanta slutsatser om olika sätt att utforma kommunchefsrollen och ansvarsfördelningen.  

 

Reliabilitet  

Gällande reliabilitet framträder den tredje utmaningen om hur valda mått speglar verkligheten 

och huruvida resultaten är giltiga. Undersökningen måste ha skett på ett tillförlitligt sätt utan 

slumpmässiga misstag för att kunna anses vara pålitlig. Hög reliabilitet leder till säkrare slut-

satser. Ett sätt att bedöma reliabilitet är exempelvis om operationella indikatorerna leder till 

samma resultat, så kallad ”replikering” av en undersökning. Moment där tolkning blir aktuell 

kräver särskild hänsyn till frågan om reliabilitet eftersom större tolkningsutrymme riskerar att 

göra undersökningen mindre genomskinlig och bedömningsgrunderna mer otydliga. Generellt 

är det svårt att vara helt värdeneutral inom samhällsvetenskapen även om det ska eftersträvas.  

Värderingar kan sippra in exempelvis i bedömningen av det empiriska underlaget (Heath & 

Halperin 2016, s. 57-61, 173).  
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Alla människor kan dessutom anses bära på en viss förförståelse. Vi färgas av individuella 

upplevelser, utbildning, sociala sammanhang, språk och liknande faktorer. Dessa fördomar är 

med oss även om vi inte alltid är medvetna om det. Därför blir det viktigt att distansera sig så 

gott det går från subjektiva bedömningar. Går inte detta bör de i alla fall synliggöras som offi-

ciella ställningstaganden. Det ställer krav på god argumentation och tydliga kopplingar till det 

ursprungliga materialet (Bergström & Boréus 2012, ss. 31-32).  

 

Det största tolkningsmomentet i uppsatsen har varit datainsamlingen, resultatredovisningen 

och analysen. Instruktionerna har lästs igenom och tolkats manuellt. Därefter har uppgifterna 

delats in i en kategori utifrån det analytiska verktyget. Olikt en datorbaserad analys finns det 

risk med att manuell datainsamling är mindre konsekvent och preciserad. En dator begränsas 

inte av mänskliga faktorer som exempelvis trötthet och stress. Hur mycket material som kan 

behandlas begränsas även med manuell datainsamling. Däremot möjliggör manuell tolkning 

större hänsyn till sammanhang i texter och möjliggör intuitiva avvägningar (Bergström & 

Boréus, 2012, ss. 51, 82-84). Att dela in kommunchefsrollen i de olika kategorierna har  

bedömts kräva mer avancerade tolkningar och därmed har inte en datorbaserad analys ansetts 

lämplig. En åtgärd för att säkerställa konsekvent bedömning är att ”dubbelkoda” underlaget. 

Det innebär att materialet gås igenom ytterligare en gång efter att viss tid passerat (Bergström 

& Boréus 2012, s. 54-56). En sådan dubbelkodning har genomförts och bedömningen föreföll 

ha varit konsekvent. För att minska tolkningsutrymmet har även precisering av det analytiska 

verktyget eftersträvats. Det är anledningen till att konkreta arbetsuppgifter har specificerats 

och konkreta exempel på formuleringar har redovisats.  Sammanfattningsvis kan reliabiliteten 

inte fullständigt garanteras. Empiri, analys och slutsatser påverkas av hur instruktionerna  

tolkas och kategoriseras. Det går inte att säkerställa att en annan person skulle göra exakt 

samma indelningar som jag även om ansträngningar har gjorts för att ta fram ett tydligt och 

preciserat analysverktyg. Dokumenten är däremot offentliga och finns tillgängliga på kommu-

ners hemsidor eller hos registrator. Skulle någon vilja replikera undersökningen och testa  

resultatet finns det goda möjligheter att göra det.  
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Urval och extern validitet 

Vare sig om underlag undersöks kvalitativt eller kvantitativt är ett ideal att inkludera alla  

relevanta fall i urvalet. Detta hindras dock ofta av praktiska orsaker. I kvantitativ metod kan 

urvalet istället struktureras som ett randomiserat delurval. Då analyseras enbart en del av den 

totala mängden fall som slags stickprov. Beroende på hur väl urvalet är genomfört kan stick-

proven bli en god representation av hur det ser ut i resterande fall. Därför blir sådan metod 

lämplig om målet är att generalisera resultat (Esaiasson et al. 2012, s. 171). 

 

Urvalet har främst gjorts slumpmässigt men i vissa fall strategiskt utifrån kriterierna kom-

munstorlek och politisk majoritet. Det första urvalskriteriet är att fallen ska vara både stora 

och små kommuner. Storleken mäts i invånarantal enligt statistik från Statistiska Centralbyrån 

(SCB 2018). Till stora kommuner räknas de som har ett invånarantal på 90 000 eller högre. 

Till små kommuner räknas de som har ett invånarantal på 15 000 eller lägre. Det andra ur-

valskriteriet utgår från att de politiska majoriteterna ska variera. Baserat på en sammanställ-

ning av SKL går det att se vilka politiska block som styrt under mandatperioderna 1994-2014 

(SKL 2017a). För att den styrande majoriteten ska ha hunnit påverka styrningen och ansvars-

fördelningen krävs det att majoriteten varit stabil under mer än en mandatperiod. En stabil 

majoritet utgör i detta fall politiska block som styrt under minst de två senaste mandat- 

perioderna 2010 och 2014. Då har majoriteten haft makten i minst 8 år. Den senaste mandat-

perioden blir särskilt viktig eftersom det är under denna mandatperiod instruktionerna har 

upprättas. Vissa fall har dock inte valts enligt dessa kriterier utan urvalet har skett slump- 

mässigt. I dessa fall har det helt enkelt handlat om att undersöka så många fall som möjligt  

utöver storlek och politisk majoritet. För att detta urval inte ska ske helt godtyckligt har 

samma lista från SCB som använts för att avgöra kommuners storlek laddats ner som excel-

fil. I excel-filen har en slumpformel, =SLUMP.MELLAN(X;X), använts för välja kommun. 

Eftersom alla instruktionerna inte har varit tillgängliga har vissa kommuner fått väljas bort 

och ett nytt slumpmässigt urval genomförts tills ett fall med tillgänglig instruktion valts ut.  

 

Urvalsramen baseras på de kommuner som har haft tillgängliga instruktioner. Vissa instrukt-

ioner har ännu inte upprättats eller varit svåra att få tag på. Tillgängliga instruktioner ligger på 

totalt cirka 170 stycken. Instruktioner som har bekräftats som otillgängliga är 65 stycken.  
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Resterande cirka 55 instruktionerna saknas det information om eller återkoppling från kom-

muner vid kontakt. Totalt har 35 kommuner studerats. Särskild hänsyn i urvalsramen bör  

beaktas i analysen utifrån kommunstorlek och politisk majoritet. Stora kommuner med tydliga 

politiska majoriteter är betydligt färre än små kommuner med tydliga politiska majoriteter. 

Urvalsramen begränsas ytterligare av att flertals av de stora kommunerna antingen saknar en 

instruktion eller har haft blandade majoriteter de senaste två mandatperioderna, vilket gör att 

de inte kommer med i urvalet till att börja med. Totalt finns det 23 kommuner som har 90 000 

eller fler invånare. De kommuner där instruktionen har varit otillgänglig eller under framtag-

ning är Malmö, Uppsala, Linköping, Norrköping, Umeå, Lund, Gävle, Botkyrka och Växjö. 

De kommuner som har instruktioner men har haft blandad majoritet de senaste två mandat-

perioderna är Örebro, Sundsvall, Stockholm och Eskilstuna. Resterande 10 kommuner har  

inkluderats och studerats. Kommuner som är stora kan alltså verka vara få till antalet men  

utifrån urvalsramen har ändå majoriteten räknats med.   

 

Tillsammans med ett totalurval är även ett önskemål att undersökningen innehålla både  

generalitet och hög komplexitet. Tyvärr begränsas detta likt totalurval av praktiska  

omständigheter. Därför har en avvägning gjorts och möjligheten att dra generella slutsatser 

har prioriterats, alltså den externa validiteten. Extern validitet handlar om uppsatsens för-

måga att generalisera till andra relevanta fall. I vilken mån generalisering är möjlig styrs av 

frågeställningen och undersökningen. Ju mindre fall som studeras desto svårare blir det att  

generalisera. Fallen får en större påverkan på vad svaret kan bli på forskningsfrågan. Detta 

kallas ”selection bias”, urvalskevhet, och kan leda till felaktiga slutsatser och hota den externa 

validiteten (Heath & Halperin 2016, s. 149, 174-176). Denna problematik är den främsta 

anledningen till att tydliga och teoretiskt relevanta kriterier har iakttagits vid urvalet och att 

dubbelkodning blir viktigt. Ett problem vid fokus på extern validitet är att få tillräckligt med 

underlag för att överhuvudtaget kunna dra generella slutsatser. Eftersom denna uppsats inte 

inkluderar samtliga kommunchefsinstruktioner kan den inte sägas vara totalt representativ. 

Den svenska kontexten begränsar även internationella jämförelser. Instruktionerna är däremot 

relativt lika i innehåll, rubriker och formuleringar vilket underlättar generaliseringen.  

Resultatet bör även bli någorlunda relevant i relation till förvaltningschefer eftersom de delar 

en liknande relation till politiker i respektive nämnder.  
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4.3 Avgränsningar 

Metoden har avgränsat sig till hur kommunchefsrollen formaliseras. Dock bör det påpekas att 

informella institutioner och aspekter också har en betydande roll i kommunchefens vardag.  

 

5. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

1. Varför infördes lagkravet på instruktioner för kommunchefer? 

Övergripande anges lagändringens syfte vara att få till ett bra samspel mellan politiker och 

kommunchefen som ledande tjänsteman. En formalisering blir ett sätt att åtgärda den höga 

omsättningen av kommunchefer och samarbetsproblem mellan kommunchefer och politiker. 

Förhoppningen är att instruktionerna ska leda till färre konflikter samt kontinuitet och  

stabilitet i förvaltningsledningen. Den tidigare kommunallagen anses vara utdaterad och inte 

ta hänsyn till den ökade komplexiteten och omfattningen i offentlig sektor. Instruktioner i sig 

har varit ovanliga och det finns även en viss motsättning mot en formalisering av ansvar. 

Detta eftersom det riskerar att begränsa utrymmet för anpassning till lokala lösningar och  

behov. Lagen specificerar dock inte hur detaljerade dessa instruktioner behöver vara och  

propositionen anger att instruktionerna bör utformas som rambestämmelser, en grundläggande 

bas som kan byggas på med improvisation och anpassning (Finansdepartementet 2016, s. 191-

198). 

 

Lagändringen motiverades även som nödvändig på flera andra sätt. För det första anses en 

formalisering vara bra ur ett medborgarperspektiv. En informell arbetsfördelning inte är trans-

parent och riskerar att bli inkonsekvent. För utomstående kan det bli svårt att förstå vem som 

utför de olika uppgifterna och därmed vem de ska vända sig till med synpunkter, idéer och för 

ansvarsutkrävande. Även bland politiker och anställda kan det bli rörigt gällande vem som har 

ansvar och befogenhet att göra vissa saker (Finansdepartementet 2016, ss. 192, 195).  

 

För det andra kan en tydlig uppdelning skapa en medvetenhet om varandras roller. Kommun-

chefen anses ha en stor betydelse för kommunen och därmed bör positionen regleras i  

kommunallagen. Tjänstemän generellt deltar i att bereda ärenden och verkställa beslut vilket 

gör att de får inflytande i den politiska processen. Istället för att detta sker i det dolda anses 

det bättre att skapa en öppenhet och formalisera ansvarsfördelningen. Styrningen och den 
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parlamentariska styrningskedjan kräver en sådan ömsesidig förståelse och samverkan mellan 

politiker och tjänstemän. När en instruktion tas fram är förhoppningen att det ska leda till en 

dialog om hur ansvaret ska fördelas och kommunchefsrollen ska se ut mellan politiker och 

kommunchefen (Finansdepartementet 2016, ss. 191-196). 

 

För det tredje kan en formell ansvarsfördelning vara en trygghet vid kris och konflikt. Både 

tjänstemän och politiker kan då luta sig tillbaka mot den formaliserade ansvarsfördelningen 

för att reda ut vem som ska ta ansvar för vad. Lagen anses vara ett sätt att skapa sådan trygg-

het eftersom annars kanske inte alla kommuner självmant kommer att formalisera ansvarsför-

delningen (Finansdepartementet 2016, ss. 196-197). 

 

2. Hur fördelas ansvaret i instruktionerna samt hur formaliserar detta kommunchefs-

rollen? 

Denna fråga besvaras utifrån tre tabeller. Den första redovisar hur ofta de olika uppgifterna 

kopplade till rolltyperna förekommer i instruktionerna. Detta visar vilka uppgifter och  

ansvarsområden som betonas i ansvarsfördelningen. Den andra tabellen visar i hur  

rollkombinationer ser ut i specifika kommuner och framförallt vilka rolltyper som dominerar. 

Till sist i den tredje tabellen redovisas de dominerande rolltyperna kombinerat med vilka  

centrala sammanhang som blir aktuella och huruvida kommunchefens fokus är internt eller 

externt. Samtliga tabeller baseras på frekvensen av uppgifter och ansvarsområden som har  

förekommit i instruktionerna.  

 

Tabell 1. Förekomst av rolltyper utifrån arbetsuppgifter och ansvarsområden.  

Teknokrat Totalt: 44 

Sköter ekonomiska frågor, redovisning och budget 12 

Arbetar med formfrågor, rättssäkerhet och myndighetsutövning 9 

Betonar objektivitet i förhållande till arbetsuppgifter 20 

Påverkar beslutsfattande i syfte att säkra rationella och effektiva lösningar 0 

Hanterar ärenden och frågor utifrån expertkunskap 3 
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Manager  Totalt: 271  

Arbetar med organisationens övergripande styrning, ledning, effektivitet,  
struktur och kultur 148 

 
Arbetar med kvalitet i kommunens serviceproduktion 4 

Arbetar med personalfrågor och agerar arbetsgivarrepresentant 116 

Utgår från professionella styrningsmetoder och  
marknadsperspektiv i arbetsuppgifter 
 

3 

 

Kontrollant Totalt: 221 

Tar emot och verkställer beslut 34 

Övervakar ärenden och processer för att säkerställa att beslut  
och direktiv verkställs 51 

Bereder underlag till och redovisar ärenden för politiken 56 

Förmedlar information och främjar insyn i förvaltningen 24 

Nära samarbete och kontakt med både enskilda politiker  
och politiska församlingar 
 

21 

Beslutsfattande delas med eller överlåts till politiker 
 

35 

 

Demokratisk länk Totalt: 37 

Fångar upp medborgarintressen och åsikter 14 

Medlar mellan olika samhällsintressen 0 

Länkar samman medborgare och politiker 0 

Utvecklar och främjar lokala demokratin, exempelvis genom  
arbetsgrupper eller demokratiprojekt 1 

Har kontakt med media 22 
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Politisk byråkrat Totalt: 122 

Arbetar aktivt med problemhantering, handlingsplaner och åtgärder 6 

Deltar i politiska processer 51 

Bidrar till att formulera idéer och visioner 0 

Påverkar initiativ, problemformulering och implementering av politik 18 

Främjar och stödjer nya projekt 2 

Länkar samman styrande och opposition 15 

Länkar samman och utvecklar relationen mellan politik och förvaltning 
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Samhällsbyggare Totalt: 121 

Arbetar med samhällsutveckling och strategiska frågor 23 

Skapar nätverk och samverkan samt upprätthåller dessa relationer  
både inom och utanför kommunen 61 

Bevakar kommunala intressen  10 

Representerar kommunen  27 

Förhandlar utifrån egna kommunens intressen 0 

Utbyter erfarenheter med externa parter 0 

 

 

Tabell 2. Specifika kommuner och rolltyper.  

 
Kommun 

 
Teknokrat 

 
Manager 

 
Kontrollant 

Demokra-
tisk länk 

Politisk  
byråkrat 

Samhälls- 
byggare 

1. Aneby 1 7 7 2 5 3 
2. Arvidsjaur 1 10 8 1 2 6 
3. Borås 1 6 5 0 3 6 
4. Boxholm 1 12 4 1 3 4 
5. Bromölla 0 7 6 1 3 4 
6. Ekerö 0 4 7 0 2 3 
7. Enköping 0 4 3 1 1 2 
8. Grästorp 0 6 1 2 1 2 
9. Göteborg 7 15 23 1 6 5 
10. Halmstad 1 4 5 0 1 2 
11. Helsingborg 1 5 1 0 0 2 
12. Hjo 2 6 5 2 7 5 
13. Huddinge 2 9 3 0 0 1 
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14. Järfälla 0 8 4 1 4 3 
15. Jönköping 1 7 8 1 4 4 
16. Karlstad 1 19 13 2 10 4 
17. Kungälv 1 8 3 0 1 1 
18. Lessebo 3 11 8 2 4 4 
19. Munkfors 1 10 5 1 7 6 
20. Mönsterås 0 10 7 1 1 4 
21. Mörbylånga 2 7 11 3 8 3 
22. Nacka 0 4 1 0 0 0 
23. Norberg 2 6 7 1 4 6 
24. Pajala 8 8 11 2 7 7 
25. Piteå 1 7 11 1 4 4 
26. Södertälje 1 8 5 1 4 1 
27. Tanum 0 4 2 0 1 1 
28. Tidaholm 1 14 7 2 7 6 
29. Tierp 1 6 6 1 3 1 
30. Tranås 1 8 6 2 4 6 
31. Trosa 0 7 3 0 1 3 
32. Tyresö 0 9 6 2 3 4 
33. Västerås 2 9 7 1 2 4 
34. Älvkarleby 0 3 7 1 4 2 
35. Älvsbyn 1 3 5 1 5 2 

Totalt 44 271 221 37 122 121 

 

 

Tabell 1 och 2 visar att manager är den främst förekommande rolltypen med förekomst av  

totalt 271 relaterade uppgifter och ansvarsområden i kommunernas instruktioner. I tabell 2 

märks det att inte bara uppgifterna i sig utan även rolltypen övergripande sett har varit den 

mest framträdande. Det ansvarsområde som prioriteras mest i tabell 1 är ”att arbeta med orga-

nisationens övergripande styrning, ledning, effektivitet, struktur och kultur som har totalt  

uttrycks 148 gånger i instruktionerna. Det kan tolkas som att politiker vill ha en kommunchef 

som fokuserar på ledarskapet i sig. Flertals uppgifter har kopplats till kommunchefens ansvar 

att effektivisera verksamheter och göra dem mer kostnadseffektiva. Formuleringar kunde 

exempelvis vara följande: ”Kommundirektören verkar aktivt för ett hållbart ledarskap och 

medarbetarskap, vilket är avgörande för en effektiv verksamhet.”, ”Leda, samordna och  

utveckla kommunens samlade verksamheter att kommunstyrelsens krav på servicenivå,  

kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet uppnås.”, ”Ha en drivande roll för att utveckla och 

effektivisera kommunens organisation och verksamheter.” och ” Kommunchefen ansvarar på 
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en övergripande nivå, för att kommunens förvaltningsorganisation fungerar på ett ändamåls-

enligt och effektivt sätt”.  Uppgifter kopplade till personal och arbetsgivaransvar var den 

andra mest frekventa uppgiften i instruktionerna med 116 omnämningar. Typiska  

formuleringar var exempelvis ”Kommundirektören anställer direkt underställd personal., ”har 

yttersta ansvaret för personal”, ”Direktören svarar för arbetsgivarrollen gentemot förvalt-

ningschefer”, ” Kommunchefen är lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och löne-

samtal” och ”ansvarar för förvaltningschefsgruppens kompetensutveckling”.  

 

Detta blir en kontrast till teknokraten som förekommer nästan minst, bortsett från den demo-

kratiska länken som hamnar allra lägst. Den låga förekomsten av teknokraten samt betoning 

på ledning och personal tyder på att det inte är specialiserade kommunchefer som önskas utan 

en kommunchef som istället tar vara på expertisen hos andra. De två fallen med professionella 

styrningsmetoder och marknadsperspektiv sammanfattar managerrollens funktion relativt väl. 

Det ena fallet från Göteborg kommun säger ” Stadsdirektören har att med stöd av fastställd 

organisation, tilldelade resurser samt tillgängliga styr- och kontrollsystem, utföra de arbets-

uppgifter och välja de metoder som stadsdirektören anser förverkligar fastlagda mål vad avser 

verksamhetens innehåll och kvalitet på mest kostnadseffektivt sätt.” Det andra fallet från 

Kungsälv kommun anger ”Kommundirektören ansvarar för att utveckla hela Kungälvs  

kommuns hela organisation till en modern, effektiv och professionell kommun för  

medborgarnas bästa”.  

 

Den höga förekomsten av manager som rolltyp tyder på att ansvar fördelas på en  

övergripande nivå och liknar den tidigare nämnda jämförelsen med en VD i ett bolag, där  

politiker motsvarar bolagsstyrelsen. Denna uppdelning ger kommunchefen viss självständig-

het, särskilt i frågor ledning och organisation, men kan göra det otydligt vilken distans det ska 

finnas mellan politiken och förvaltningen. En manager kan tänkas vilja ha en viss distans till 

politiken för att kunna självständigt ta ansvar för ledningen av förvaltningsorganisationen och 

jobba resultatorienterat istället för processorienterat, precis som det förespråkas inom NPM 

med ”let the managers manage”.   
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Denna distans tycks dock minska till viss del på grund av att kontrollanten är den andra mest 

förekommande rolltypen. Kontrollanten hamnar inte långt bakom managerrollen. Vanligaste 

uppgifterna gällande kontrollantrollen var övervakning av ärenden och processer samt  

beredning och redovisning av ärenden. Typiska formuleringar var exempelvis ” ha uppsikt 

över verksamheter oavsett organisationsform”, ”Ha det yttersta ansvaret för ärendeprocessen 

till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.”, ”Kommundirektören ska förse styrelsen med 

underlag inför beslut.”, ”Kommundirektören är ytterst ansvarig för beredningen av samtliga 

ärenden till kommunstyrelsen och dess utskott” och ”Biträder kommunstyrelsen i den uppsikt 

som kommunstyrelsen har över nämnder, bolag och förbund i enlighet med kommunallagen 

för att säkerställa verkställigheten av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut.”.  

 

Att verkställa beslut eller dela/överlåta beslut till politiker förekom i ungefär liknande omfatt-

ning. Att dela beslut med eller överlåta beslut till politiker formulerades exempelvis  

”Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör kommer gemensamt fram till vilka  

kontakter som bör tas dem emellan innan ett initiativ tas.”, ”ansvarar för rekrytering av för-

valtningschefer tillsammans med personalchef och facknämndens ordförande. Beslut om  

anställning av förvaltningschef tas av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott.” och 

”Kommunchefen anställer verksamhetschefer i samråd med respektive utskott alternativt  

Personalutskottet, samt övriga funktioner som kan finnas under Kommunchefens personal- 

ansvar.”.  

 

Det förekom även viss betoning på att politiken ska ha insyn i förvaltningen. I vissa  

instruktioner formulerades det exempelvis ” Kommundirektören ska inför kommunstyrelsen 

alltid rapportera om större händelser eller avvikelser inom tjänstemannaorganisationen och 

kommunledningsförvaltningen samt återrapportera de uppdrag som kommunstyrelsen givit 

kommunchefen”, ”Tillse att kommunstyrelsen hålls informerad om verksamheten på sådant 

sätt att kommunstyrelsen kan ta ansvar för verksamheten”, ” agerar utifrån att kommun- 

styrelsen ska ha väsentlig information som berör verksamheten så tidigt som möjligt och att 

informationen, om så krävs, även omfattar konsekvensbeskrivningar, ” Regelbundet ge  

kommunstyrelsen och dess ordförande information hur genomförandet av de politiska beslu-

ten går”.  
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Dessa resultat kan innebära att kommunchefer ska vara självständiga managers som leder och 

strukturerar organisationen fritt samtidigt som handlingsutrymmet ska genomsyras av politisk 

kontroll. Exempelvis när det gäller nära samarbete med enskilda politiker eller församlingar 

kunde det formuleras ”Uppdraget som stadsdirektör är komplext och förutsätter dialog och 

samråd med den politiska ledningen i kommunen.”. Det blir en kombination av följsamhet 

och självständighet. Politiken lämnar ifrån sig ansvar men ska finnas med både direkt och  

indirekt i kommunchefens vardag.  

 

Rollen som demokratisk länk förekom främst i relation till två uppgifter. Dels i relation till 

media och offentlighetsprincipen. Dels i kontakt med medborgare. Att denna roll hamnar på 

botten kan tolkas som att det sker en gränsdragning och att kommunchefers kontakt med med-

borgare, civilsamhälle och media ska vara nedtonad. Det är främst politiker som ska vara an-

svariga för dessa typer av kontakter, vilket liknar en traditionell ansvarsfördelning. I vissa fall 

betonas det även att kommunchefen ska strikt hålla sig till förvaltningsfrågor i sin kontakt 

med media, vilket är en ytterligare gränsdragning. Exempel på formuleringar var ”I kommun-

chefens uppdrag ingår att skapa den öppenhet gentemot massmedia som följer av bl.a.  

offentlighetsprincipen. Kommunchefen är ansvarig för mediakontakter som rör kommunsty-

relsens förvaltning, men även ett övergripande ansvar för att hela den kommunala organisat-

ionen strävar efter goda relationer till media.” och ”Kommundirektören ansvarar även över-

gripande för att etablera en god kontakt och dialog med kommunmedborgarna.” 

 

Den politiske byråkraten och samhällsbyggarrollen förekom i ungefär liknande omfattning. I 

rollen som politisk byråkrat var det framförallt att delta i politiska processer och länka sam-

man samt utveckla relationen mellan politik och förvaltning som gällde. Deltagande i  

politiska processer syftade ofta till att kommunchefen hade närvaro- och yttranderätt i  

politiska församlingar, ibland även rätt att initiera ärenden. Gällande förhållandet mellan  

politik och förvaltning gavs kommunchefer uppdrag att exempelvis ”verka för att tydliggöra 

och upprätthålla roll- och ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner”, 

”Att ta initiativ till en utvärdering och utveckling av arbetsformerna mellan kommunstyrelse 

och förvaltning.” och ”Uppdrag från kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens utskott till för-

valtningsorganisationen ska i första hand fördelas via kommunchefen”.  
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Att kommunchefen skulle vara proaktiv och påverka initiativ, problemformulering och  

implementering av politik kopplades främst till initiativ inom uppsiktsskyldigheten som ofta 

gällde kommunala bolag. Det förekom även formuleringar som ”Kommundirektören har ett 

ansvar att ta initiativ för kommunens utveckling.”, ”Att komma med förslag och initiativ som 

utvecklar Norberg som kommun och kommunorganisationen är naturliga delar av uppdraget 

för kommunens ledande tjänsteperson.” och ”Initierar, bereder och lägger förslag till ärenden 

som ankommer på kommunstyrelsens ansvarsområde.”. Den låga förekomsten av att påverka 

initiativ, problemformulering och implementering av politik kan tolkas som en indikator på att 

någon form av traditionell ansvarsfördelning ska formellt upprätthållas. Traditionellt är det 

politiker som ska stå för inflödet till politiken. Det kan finnas fler sätt i informella samman-

hang där kommunchefer att påverka initiativ, problemformulering och implementering av  

politik både indirekt och indirekt. Exempelvis som det nämndes i tidigare forskning har  

kommunchefer strukturella maktresurser, förmedlar problem- och konsekvensbeskrivningar 

och kan få tolka politiska beslut gentemot förvaltningsorganisationen. Det tycks däremot inte 

framgå utifrån hur kommunchefsrollen formaliseras i instruktionerna.  

 

Gällande samhällsbyggarrollen var det framförallt samverkan och nätverksskapande som  

utmärkte sig. Det kräver att kommunchefen är någorlunda proaktiv, initiativtagande och  

utvecklingsorienterad för att kunna samla ihop aktörer och arbeta strategiskt. Rollen blir inte 

passiv som en kontrollant eller teknokrat. Kommunchefsrollen blir mer självständig likt  

manager och politisk byråkrat i förhållande till politiken. Representation av kommunen 

skedde däremot oftast tillsammans med ordförande eller kommunstyrelsens presidier.  

Exempel på hur samhällsbyggarrollen kunde formuleras är ” Kommunchefen ska genom utåt-

riktat arbete och aktivt deltagande i aktuella sammanhang hålla sig väl orienterad om om-

världsutveckling av betydelse för kommunen.”, ”Stadsdirektören förutsätts aktivt delta i  

regionsamarbete och samarbete med övriga kommuner i länet.”, ”Direktören ska i regionala 

och nationella organ representera och företräda kommunen i strategiska och övergripande  

frågor och sammanhang.”, ” ansvarar för samordning med kommunens förvaltnings- 

organisation.” och ”Är ytterst ansvarig för strategiska utvecklingsfrågor där kontakter med  

näringsliv, länsstyrelse och övriga regionala organ ingår samt kontakter med statliga organ, 

andra kommuner och landsting samt medborgare och organisationer.”.  
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Centrala sammanhang 

 

Tabell 3. Dominerande rolltyp, centrala sammanhang och fokus i specifika kommuner.  

Kommun Rolltyp Sammanhang Internt/Externt  

1. Aneby Manager Förvaltning Internt 
2. Arvidsjaur Manager Förvaltning Internt 
3. Borås Manager/Samhällsbyggare Förvaltning/Omgivande Internt/Externt  
4. Boxholm Manager Förvaltning Internt 
5. Bromölla Manager Förvaltning Internt 
6. Ekerö Kontrollant Politiskt Externt 
7. Enköping Manager Förvaltning Internt 
8. Grästorp Manager Förvaltning Internt 
9. Göteborg Kontrollant Politiskt Externt 
10. Halmstad Kontrollant Politiskt Externt 
11. Helsingborg Manager Förvaltning Internt 
12. Hjo Politisk byråkrat Politiskt Externt 
13. Huddinge Manager Förvaltning Externt 
14. Järfälla Manager Förvaltning Internt 
15. Jönköping Kontrollant Politiskt Externt 
16. Karlstad Manager Förvaltning Internt 
17. Kungälv Manager Förvaltning Internt 
18. Lessebo Manager Förvaltning Internt 
19. Munkfors Manager Förvaltning Internt 
20. Mönsterås Manager Förvaltning Internt 
21. Mörbylånga Kontrollant Politiskt Externt 
22. Nacka Manager Förvaltning Internt 
23. Norberg Kontrollant Politiskt Externt 
24. Pajala Kontrollant Politiskt Externt 
25. Piteå Kontrollant Politiskt Externt 
26. Södertälje Manager Förvaltning Internt 
27. Tanum Manager Förvaltning Internt 
28. Tidaholm Manager Förvaltning Internt  
29. Tierp Manager/Kontrollant Förvaltning/Politiskt Internt/Externt 
30. Tranås Manager Förvaltning Internt 
31. Trosa Manager Förvaltning Internt 
32. Tyresö Manager Förvaltning Internt 
33. Västerås Manager Förvaltning Internt 
34. Älvkarleby Kontrollant Politiskt Externt 
35. Älvsbyn Kontrollant/Politisk byrå-

krat 
Politiskt Externt 
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Betoningen på manager och kontrollant i alla tre tabellerna gör att det framförallt är  

förvaltningssammanhang och politiska sammanhang som blir relevanta. Det resulterar i en 

kombination av internt fokus gentemot förvaltningsorganisationen och externt fokus gentemot 

kommunens lokala politiker. Fokus på manager och den interna organisationen förekommer i 

något högre grad än fokus på kontrollanten och det lokala politiska sammanhanget. Manager 

är den dominerande rolltypen i 24 av de 35 undersökta kommunerna. Kontrollanten  

förkommer främst i 11 av dessa kommuner. Samhällsbyggare och politisk byråkrat  

förekommer i enstaka fall.   

 

Omgivande sammanhang och fokus på utomstående aktörer blir sekundärt till både det interna 

och politiska sammanhanget. Däremot bör det påpekas att även om omgivningen inte priorite-

ras samma grad är samordning och nätversskapande den tredje mest frekventa uppgiften i  

instruktionerna. I tabell 1 förekommer den 61 gånger. Uppgiften förekom i nästan varje  

instruktion, ofta under egna rubriker som exempelvis ”Externa kontakter” eller  

”Samordning”. Det innebär att även om omgivningen inte blir det mest centrala förekommer 

det ändå i sådan grad att det har en betydande koppling till hur kommunchefsrollen  

formaliseras. Kommunchefer förväntas således oftast ta ansvar för externa kontakter och  

samordning.  

 

3. Skiljer det sig mellan kommuner med olika politiska majoriteter och storlekar? 

För att se kommunstorlek och politiska majoriteter påverkar ansvarsfördelningen och  

kommunchefsrollen har resultatredovisningen utgått från fyra olika kategorier i det analytiska 

ramverket. Dessa är liten/höger, liten/vänster, stor/höger och stor/vänster. Som tidigare har 

nämnts räknas kommuner som liten när de som har 15 000 invånare eller mindre. Till stora 

räknas kommuner med 90 000 eller fler invånare. Politiska majoriteten utgår från att styret  

varit stabilt i minst två mandatperioder. För att kunna redovisa om det finns skillnader baserat 

på storlek och majoritet har en tabell upprättats. I storleksordning redovisar den specifika 

kommuner, deras politiska majoritet, dominerande rolltyp och storlek.  
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Tabell 4. Kombinationer av kommunstorlek, politisk majoritet under minst de två senaste mandat- 

perioderna samt dominerande rolltyp i specifika kommuner.  

KOMMUN STORLEK  MAJORITET ROLLTYP 

Munkfors Liten (3758) Vänster Manager 

Boxholm Liten (5444) Vänster Manager 

Grästorp Liten (5739) Höger Manager 

Norberg Liten (5839) Vänster Kontrollant 

Pajala Liten (6066) Vänster Kontrollant 

Arvidsjaur Liten (6410) Vänster Manager 

Aneby Liten (6774) Höger Manager 

Älvsbyn Liten (8238) Vänster Kontrollant/Politisk byråkrat 

Lessebo Liten (8820) Vänster Manager 

Hjo Liten (9100) Höger Politisk byråkrat 

Älvkarleby Liten (9395) Vänster Kontrollant 

Bromölla Liten (12 698) Vänster Manager 

Tanum Liten (12 742) Höger Manager 

Tidaholm Liten (12 775) Vänster Manager 

Trosa Liten (13 001) Höger Manager 

Mönsterås Liten (13 545) Höger Manager 

Mörbylånga Liten (14 998) Höger Kontrollant 

Karlstad Stor (91 374) Höger Manager 

Södertälje Stor (96 254) Vänster Manager 

Halmstad  Stor (99 932) Höger Kontrollant 

Nacka Stor (101 697) Höger Manager 

Huddinge Stor (110 335) Höger Manager 

Borås Stor (111 354) Vänster Manager/Samhällsbyggare 

Jönköping Stor (137 863) Höger Kontrollant 

Helsingborg Stor (143 671) Höger Manager 

Göteborg Stor (565 496) Vänster Kontrollant 
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I tabell 4 visar resultatet att nästan alla kommuner i kategorin liten/höger har manager som 

dominerande rolltyp. Det stämmer överens med förväntningar utifrån den politiska  

majoriteten och högerideologins koppling till NPM. Däremot är det inte lika givet att  

managerrollen prioriteras utifrån storlek då närheten skapar bättre förutsättningar för politisk 

styrning och centralisering av ansvar. Majoriteten av de studerade kommunerna i kategorin 

stor/höger följer både det ideologiska och storleksmässiga mönstret som förväntats och har 

manager som dominerande rolltyp. Kommuner i kategorin liten/vänster följer däremot  

varken det ideologiska och storleksmässiga mönstret. Resultatet är blandat, där 6 av 10 små  

vänsterkommuner prioriterar manager och bara 4 av 10 prioriterar kontrollanten. Det går emot  

förväntningarna att traditionell ansvarsfördelning och tydlig hierarkisk styrning ska främst  

förekomma genom rolltyperna kontrollant eller teknokrat. Till sist i kategorin stor/vänster är 

resultatet blandat. Det går emot ideologiska förväntningarna genom att manager är  

dominerande rolltyp i två av de tre studerade fallen. Storleksmässigt passar däremot manager 

in. Borås har rent utav en kombination av manager och samhällsbyggare, båda  

NPM-influerade rolltyper. 

 

Antal studerade fall blir mindre i detta avsnitt, vilket leder till en mer begränsad analys och 

generalisering. Trots detta finns det ändå indikationer som kan vara intressanta att analysera 

och undersöka vidare. Högerkommunerna tycks prioritera självständiga, lednings- och  

marknadsfokuserade managers enligt NPM. I vänsterkommunerna syns inte samma tydliga 

ideologiska mönster. I förhållande till storlekens påverkan är resultatet blandat. De stora  

kommunerna följer det storleksmässiga mönstret medan de små avviker från teoretiska  

förväntningar.  

 

6. AVSLUTNING 

6.1 Slutsatser  

1. Varför infördes lagkravet på instruktioner för kommunchefer? 

Det övergripande svaret på denna fråga är att instruktionerna ansågs behövas för att skapa bra 

samspel mellan politiker och kommunchefen. Detta i sin tur bygger på flera saker. Till att 

börja med är det ett försök att minska konflikter och omsättningen av kommunchefer samt 

skapa kontinuitet och stabilitet i förvaltningen. För det andra anses det vara bra ur ett  



42 

 

 

 

medborgarperspektiv då det kan leda till mer transparens kring vem som ansvarar för vad. För 

det tredje skapar det en medvetenhet kring hur ansvaret fördelas och möjliggör diskussioner 

och gränsdragningar om det behövs. Till sist anses en formell ansvarsfördelning vara en 

trygghet vid kris och konflikt.  

 

2. Hur fördelas ansvaret i instruktionerna och hur formaliserar detta kommunchefsrol-

len? 

Kommunchefsrollen formaliseras framförallt som en manager. Det tyder på att det huvud- 

sakliga ansvarsområdet för kommunchefer ska vara en specialisering på chefskapet i sig  

utifrån marknadsperspektiv. Ansvarsförhållandet mellan kommunchef och politiker blir på så 

sätt som en VD och bolagsstyrelse. En kontrast i resultatredovisningen visar dock att  

kontrollanten följer managerrollen ganska nära inpå frekvensmässigt. Det pekar på att bilden 

av en självständig, effektiv och driftig manager kombineras med politisk kontroll i rollen som 

kontrollant. Det resulterar i en kombination av självständighet och följsamhet i tilldelade  

ansvarsområden. Det tycks alltså finnas betydande influenser från både NPM och traditionell 

weberiansk byråkrati i hur ansvaret fördelas och hur förhållandet mellan tjänstemän och poli-

tiker ska vara.  

 

Utifrån att manager är den mest framträdande rolltypen blir framförallt fokus internt på  

förvaltningssammanhang. Att manager följs relativt nära in på av kontrollanten gör även att 

betydande externt fokus ges gentemot lokala politiker, vilket gör politiska sammanhang också 

relevanta. Omgivande, externa sammanhang förekommer i mindre grad men blir framförallt 

betydande utifrån nätversskapande och samordningsuppgifter.  

 

3. Skiljer det sig mellan kommuner med olika politiska majoriteter och storlekar? 

Högerkommunerna visar på en tendens att tydligt prioritera självständiga, lednings- och  

marknadsfokuserade managers enligt NPM. I vänsterstyrda kommuner förekommer inte 

samma tydliga förväntade ideologiska mönster eftersom managerrollen förekommer främst. 

Däremot har vänsterkommuner inslag av kontrollanten. Resultatet blir därmed mer blandat 

hos vänsterkommunerna. Utifrån storlek har stora kommuner en tendens att följa teoretiska 
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förväntningar genom att ha manager som dominerande rolltyp. Rolltypen bland de mindre 

kommunerna blir inte lika tydligt framträdande som i de stora men även bland dessa  

prioriteras managerrollen. Storleksmässigt avviker alltså de små kommunerna som har  

förväntats föredra tydligare hierarki och centralisering av ansvar snarare än självständiga  

rolltyper som manager.  

 

Övergripande sett blir den traditionella weberianska förvaltningsmodellen mindre tydlig än 

NPM-modellen. Det finns marginella skillnader mellan kommuner baserat på politisk  

majoritet men huvudsakligen tycks både höger- och vänsterkommuner att föredra manager- 

rollen och fördela ansvar enligt en NPM-inriktad styrningsfilosofi. Utifrån storlek tycks det 

inte finnas några skillnader eftersom både stora och små kommuner föredrar manager och  

följer därmed också en ansvarsfördelning i enlighet med NPM.  

 

6.2 Avslutande diskussion och framtida forskning  

Forskningsfrågorna i denna uppsats har inspirerats av de normativa diskussionerna om  

förhållandet mellan tjänstemän och politiker. Bilden av en tydlig parlamentarisk styrnings-

kedja tycks vara stark men utmanas kontinuerligt av förutsättningar i verkligheten och sam-

hällets utveckling. Tjänstemän och politiker får tampas med hur de ska relatera till varandra, 

till medborgare och till viktiga samhällsområden. Som det nämndes är kommunchefer ett 

praktexempel på denna problematik. Att försöka tydliggöra och formalisera relationen till  

politiker och kommunchefsrollen är inte enkelt. Särskilt inte eftersom kommunchefer ofta 

hamnar i gränslandet mellan politik och förvaltning. Därför blev det intressant att studera hur 

försök att formalisera kommunchefsrollen och ansvarsfördelning har sett ut i förhållande till 

kommunchefsinstruktionerna. Vad är det för typ av roll och ansvarsområden som lyfts fram?  

 

Detta ledde till uppsatsens forskningsfrågor om hur lagkravet på instruktioner uppstod till att 

börja med, hur instruktionerna uttrycker ansvarsfördelning och formalisering av kommun-

chefsrollen och skillnader beroende på politisk majoritet och kommunstorlek. Relativt många 

kommuner hade upprättat instruktioner, cirka 170 fanns tillgängliga, vilket skapade goda för-

utsättningar för att studera materialet och generaliseringsmöjligheter. Tyvärr har räckvidden 

begränsats till viss del av att en majoritet av instruktionerna inte hann studeras, särskilt utifrån 
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politisk majoritet och kommunstorlek. Den manuella kodningen och tolkningen av instrukt-

ionerna var mer tidskrävande än väntat. Trots det tycks det ändå finnas indikationer på  

generella mönster kring vilka rolltyper som blir mest framträdande och hur ansvarsfördel-

ningen ska se ut. Instruktionerna delar många likheter vilket förbättrar resultatens generella 

slagkraft till viss del. Exempelvis är det sannolikt att managerrollen kommer fortsätta att  

dominera som rolltyp eftersom mönstret har varit särskilt tydligt i de 35 kommunchefs- 

instruktioner som har studerats i denna uppsats. Åtminstone är förhoppningen att denna  

uppsats har belyst hur politiker och tjänstemän väljer att fördela ansvar och hur rollen för 

kommunernas ledande tjänsteman formaliseras.  

 

Något framtida forskning skulle kunna fokusera på är instruktionernas effekter. När viss tid 

har passerat går det att undersöka konsekvenser av lagkravet och utvärdera om instruktionerna 

har uppfyllt målen med lagstiftningen. Exempelvis huruvida instruktionerna har lett till mer 

tydlighet i ansvarsfördelningen. Då vore det intressant att ha en kvalitativ ansats och intervjua 

både politiker samt kommunchefer för att komma åt de informella institutioner och aspekter 

som denna uppsats har valt att bortse från. Det kan fånga in hur politiker och kommunchefer 

har uppfattat instruktionerna, vilket sedan kan kontrasteras mot varandra samt med  

användning av den innehållsliga ansvarsfördelning som redogjorts för i denna uppsats.   

 

Diskussionen om vilket förhållande demokrati och byråkrati ska ha i samhället lär fortgå i 

många år till allteftersom samhället fortsätter att utvecklas. Var ansvaret ska ligga samt hur 

och i vilken grad medborgerligt inflytande ska finnas kommer att fortsätta vara centrala frågor 

inom ramen för detta. Trenden med färre politiker och en omfattande tjänstemannakår gör  

diskussionen nödvändig för att hitta optimala lösningar.  
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