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Abstract 
 
Ann-Sofie Lennqvist Lindén (2010): Att lägga politiken tillrätta. Kommunala 
chefers professionalisering. Örebro Studies in Political Science 28, 258 pp. 
(Putting politics in its place. The professionalisation of municipal 
management). Written in Swedish with an English summary. 
 
The desire for many people today is to be professional, and many occupations 
seek professional status. The idea of a profession has a higher status than a mere 
occupation; professionals have lot of knowledge and power to decide about their 
own work and they can also voice opinions about other. Occupations are driven 
towards attaining professional status. This process is not driven by single indi-
viduals aiming to exercise power in relation to other individuals. It is a collective, 
national process by an occupation.  

The overall aim of this dissertation is to examine, describe and analyze the 
process of professionalization of local public managers. There are four research 
topics: a) What are the characteristics of a professional group, and do these ap-
ply to local public managers? b) How is municipal organization portrayed with 
regard to the roles of politicians and administrators? c) How do politicians, 
managers, and public servants view themselves and each other in a normative 
and descriptive way? d) In what ways are managers trying to increase their influ-
ence to reach a position from which it is possible to choose to follow, or not 
follow, a political decision?  

The methods used in this research are several; a deep case study in which sur-
veys, observations, document studies and interviews are conducted.  

As theoretical framework theories of power, professionalization and discourse 
are used to analyze the empirical material from the case study. 

The results show top managers’ ongoing quest for professional status. They 
exclude other groups in order to handle their work without interference from 
others – discretion, the driving force behind professionalization. Usurpation is a 
strategy to get into the area of the politicians. Politicians are talked of as children 
in need for raise and a municipality is perceived as a private business enterprise. 
In this discourse values such as effectiveness, customer satisfaction, competition 
and value-for-money are important. The municipality is heavily inspired by the 
ideas of New Public Management. This development is quite problematic with 
regard to democracy. The democratic values such as public ethics, political de-
mocracy and the rule of law – the public ethos - are not spoken of. My hope is 
that this dissertation can prompt managers to reflect, since I have tried to see 
their work from a different perspective than what they most probably use. 

Keywords: förvaltningschef, kommun, chefskap, professionalisering, tjänste-
mannaroll, politik, förvaltning, offentligt etos. 
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Förord 
Då är jag framme vid slutstationen. Många har del i att jag dels kom med 
på tåget, dels att jag nådde målet i tid. I mitten av 90-talet tyckte jag att det 
var dags att ”bli något” på riktigt och jag beslöt att göra färdigt min sedan 
länge påbörjade lärarutbildning. Jag mötte en uppmuntrande och entusi-
asmerande lärare, Anders Johansson. Stort tack till dig Anders som på 
uppsatsseminariet sa att den var så bra att jag borde ”gå vidare”. Dina ord 
gjorde så att jag efter slutförd lärarutbildning sökte mig till statskunskap 
C. Utan dig hade jag inte suttit här och skrivit detta förord idag. 

Nästa station var D-kursen där Jan Olsson erbjöd mig jobb på Nove-
mus. Stort tack till dig Janne, som förutom att ha lett många forsknings-
projekt där du lät mig arbeta och få erfarenhet, också har varit en av mina 
handledare. Tack för att du trodde på mig och för att du alltid har varit 
lugn och sagt ”det blir en spännande avhandling”. Du har haft en förmåga 
att ställa besvärliga frågor som tvingat mig att tänka en vända till. 

Vid stationen därnäst fanns Gun Hedlund, som handledde mig redan på 
C-nivån, som föreslog att vi skulle skriva en ansökan. Vi fick pengar som 
blev inträdesbiljetten till forskarutbildningen där Gun har varit min hu-
vudhandledare. Stort tack till dig Gun, som förutom professionellt stöd 
också har haft förståelse för att det finns annat i livet som är viktigt, det 
har betytt oerhört mycket. Du är bra på att få mig att bli tydligare, när jag 
är för svepande, och försöker få mig till nyansering. 

Ett särskilt tack till Ingemar Elander, föreståndare på CUReS- och FUS-
stationerna, som förutom skarpa kommentarer har tillfört resan musik, 
fotboll och upplevelser som Patti Smith och morgondopp i Bredsjön. Tack 
till alla i CUReS/FUS – jag stortrivs i korridoren hos er! 

Stig Montin var reseledaren under det stora projekt inom vilket denna 
avhandling sedermera växte fram. Stort tack till dig för all tilltro, upp-
muntran och vardagligt småprat. Du har gett mig många kloka synpunkter 
– ofta med reservationen ”jag är ju inte din handledare” – som jag har satt 
värde på. Ett extra tack till dig och Janne för att ni lät mig få jobbet i pro-
jektet. Tack till Camilla Hansén och Calle Åborg som också deltog i pro-
jektet – vi hade många roliga stunder.  

Jag vill också tacka kommunen i min fallstudie. Det är inte ofta en 
kommun är så modig att den låter forskare skärskåda alla dess delar på 
detta sätt. Ett särskilt tack riktas till kommun- och förvaltningschefer som 
varit särskilt generösa med att dela med sig av vardagen. 

Många kollegor i ämnesgruppen har varit betydelsefulla vid olika tid-
punkter; Erik Amnå, Ann-Christin Andersson, Sten Berglund, Joakim Ek-
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man, Mikael Granberg, Helen Lindberg, Mats Lindberg, Jonas Linde, 
Thomas Sedelius, Joachim Åström - stort tack till er alla. 

En del har kommit mig särskilt nära under resans gång. Erik Hysing som 
alltid har lämnat tillbaka mina texter med noggranna kommentarer, och 
varit lunchsällskap och pedagogisk samtalspartner. Johan Mörck som all-
tid sprider glädje omkring sig och kryddar tillvaron i korridoren med prat 
om mat, film och barn – livets viktiga ingredienser. Med Charlotte Fri-
dolfsson har jag haft många intressanta och viktiga samtal om stort och 
smått. Tack!  

Cecilia Arensmeier är till stor glädje. Många samtal om allt från veten-
skap och undervisning till skola och barn har vi haft ända sedan tiden i 
Novemusbaracken. Du är bland de klokaste människor jag känner, och du 
ser nog spår av dina kommentarer i denna bok. Det är både roligt och 
tryggt att jobba med dig. Jag hoppas att vi får fortsätta med det, eftersom 
vi gör ett bra jobb tillsammans.  

Tack till Thord Strömberg för stöttning och läsningen av det historiska 
kapitlet, och till Thorsten Nybom som läste avsnittet om professionalise-
ring. CFS, Centrum för Feministiska Samhällsstudier, är också en miljö 
som har funnits för mig under den här tiden. Tack till Anna Jonasdottir 
och alla andra, särskilt till Ingrid Pincus för hjälpen med den engelska ti-
teln! 

Krister Persson, och ämnesgruppen i samhällskunskap, är viktig för mig 
och förtjänar ett tack för tilltro och stöd.  

Mats Wendel räddade både texten och datamaterialet när hårddisken to-
talkraschade för ett år sedan - tack! Tack Agneta Hessler-Karlsson för 
korrekturläsning och Jennifer Gray för språkgranskningen av summaryn. 

Tack till Tomas Bergström från Lunds universitet som utförde uppdra-
get att vara provopponent galant.  

Viktigast av allt är min familj. Jonas, du har blivit vuxen och lämnat 
boet under de här åren. Dina samtal när du går hem från jobbet, när jag är 
på väg till mitt, betyder otroligt mycket. Vi har gjort ett par mysiga resor 
under de här åren och jag hoppas på fler. Lovisa har hunnit bli tonåring 
och funderar över livet. Du ställer många kloka frågor som är nog så svåra 
att svara på och samtala kring. Det är så roligt att prata med dig. Lydia, 
snart på väg in i tonåren, du är energisk, klok, nyfiken på människor och 
tar jättebra hand om Zero, som du älskar. Jag har ofta haft mycket att 
tänka på, men jag hoppas att ni känner att jag alltid har funnits där när ni 
har behövt och att ni är viktigast för mig.  

Jörgen, du betyder mycket för mig och jag är glad och tacksam för att 
du finns vid min sida. Du är så klok och kan alla möjliga saker. Många 
samtal vid köksbordet har det blivit och nu har vi, förutom barnen, rott 
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två avhandlingar i hamn. Det kunde vi inte tro när vi träffades för 16 år 
sen. Vi är bra för varandra. Kanske kan det bli Rom snart? 

Till sist ett stort tack till min mamma. Jag tillägnar dig denna avhand-
ling. Du hade så gärna velat skriva en själv, men det föll sig inte så, därför 
får du min. Du är nog glad och stolt nu, även om ämnet ligger långt ifrån 
ergonomi. Du har varit ett ovärderligt stöd och en helt fantastisk mormor. 
Det faktum att alla mina barn utan att knota går långa sträckor i rask takt 
är enbart din förtjänst. Jag tror aldrig att du har sagt nej när jag har bett 
dig om något, och jag har alltid känt att du finns där för mig och min fa-
milj. En tanke går också till min sedan länge bortgångne pappa som en 
gång i tiden fick gå till kungs för att få tillträde till högre utbildning. Du 
satte alltid satte tidningar och böcker i händerna på mig under uppväxten 
och den starten var betydelsefull. Du hade nog varit stolt idag och jag är 
glad över att vara framme vid slutstationen.    

 
Örebro en solig dag i oktober 2010 
 
Ann-Sofie Lennqvist Lindén 
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Prolog 
En historia om kommunala chefer som gör som de vill 
År 2003 fattade kommunstyrelsen i en svensk kommun ett beslut om att 
alla bilar som i framtiden ska köpas in/leasas av kommunen ska vara mil-
jöbilar. Av beslutet framgick att om någon i kommunen hade för avsikt att 
inte införskaffa en miljövänlig bil så skulle detta motiveras skriftligt.  

Under 2004 rapporterade Sveriges Kommuner och Landstings tidning 
Dagens Samhälle att endast 20 av 120 bilar som köpts in i kommunen efter 
beslutet var miljöbilar. I artikeln uttalade ett kommunalråd att ”Det kom-
munstyrelsen beslutar är inte inlägg i debatten utan något som ska följas av 
tjänstemännen” (Dagens Samhälle, 2004). Med anledning av detta förtyd-
ligade kommunstyrelsen direktivet under 2004.  

Under 2005 köptes ett drygt 60-tal bilar in av kommunen och av dem 
var drygt hälften, 36 stycken, miljöbilar. Kommunalrådet sa i juni 2006 till 
lokaltidningen att ”De politiska besluten efterlevs inte” och att frågan på 
nytt skulle tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Tidningen uttryckte 
att det inte var första gången kommunen måste ”skärpa tonen mot tjäns-
temännen i kommunen” (Lokaltidningen, 2006b). Alla kommunens bilar 
köps in genom en av kommunens två produktionsförvaltningar och det är 
också dit en skriftlig motivering ska lämnas av den chef som väljer att inte 
köpa en miljövänlig bil. En person på kommunens fordonsservice uttalade: 
”De flesta svarar inte på vårat brev. Vi har bett om att få in avvikelserap-
porter från förvaltningarna men det får jag inte”. Samma person sa också 
till tidningen att ”Vi informerar om vad som finns. Men sedan är det upp 
till respektive chef att följa politikernas beslut” (Lokaltidningen, 2006a). 
Under hösten 2006 fattade kommunstyrelsen ett nytt beslut med samma 
innehåll, att bilar som köps/leasas ska vara miljövänliga och om de inte är 
det så ska detta motiveras (KS, 2006-08-30).  

I augusti 2007 skrev lokaltidningen att det kommer att dröja innan 
kommunens bilpark är miljövänlig och att det vid detta tillfälle var 35-40 
procent av kommunens bilar som var miljövänliga. I artikeln från 2007 
fanns en faktaruta där man berättade om att kommunstyrelsen redan 2003 
gick ”ut med uppmaningen till förvaltningarna att alla nya bilar som inför-
skaffas ska vara miljövänliga” (Lokaltidningen, 2007).   

I november 2007 lades en motion till kommunfullmäktige om att inrätta 
en kommunal miljöbilspool eftersom ”Kommunstyrelsens beslut att ställa 
om kommunens bilpark till miljöbilar har inte fått fullt genomslag” 
(Miljöpartiet, 2007). Tanken var att samla alla kommunens bilar i en bil-
pool där samtliga bilar ska vara miljöbilar och sedan får de kommunala 
verksamheterna använda denna pool (Kommunalråd, 2009). Med en mil-
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jöbilspool hoppades politikerna, som skrivit motionen, att omställningen 
skulle kunna snabbas på. I oktober 2008 beslutade kommunfullmäktige att 
anse motionen besvarad genom beslutet att ”uppdra till Kommunstyrelsen 
att utreda frågan om miljöbilspoolstjänst på marknaden” (KF, 2008-10-27). 
Denna utredning skulle ha varit klar vid årsskiftet 2008/2009 men har 
försenats (Kommunalråd, 2009). I maj 2010 skriver en tjänsteman i en e-
post följande till svar på min fråga vad som har hänt: ”En sådan under-
sökning var tänkt att genomföras under 2009 men det knackiga ekonomis-
ka läget gjorde att det prioriterades ned. Undersökningen har nu precis 
dragit igång och målsättningen är att ha ett bra underlag för att kunna ta 
fram en anbudsförfrågan efter sommaren” (Kommunen, 2010-05-18). 
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1. Inledning 
Prologen om cheferna som gör som de vill med det politiska beslutet är 
hämtad från min undersökningskommun1

Den tyske sociologen Max Webers arbete om byråkratiska förvaltningar 
har haft stor betydelse för hur förvaltningsorganisationer byggs upp. Idén 
om en byråkrati som effektivt verkställer politiska beslut härstammar här-
ifrån. Den idealtypiske tjänstemannen är en person som verkställer beslut 
utan personliga ställningstaganden. Det finns olika legitimitetsgrunder för 
ett herravälde, enligt Weber. Med nutida språkbruk kan vi tala om herra-
välde i termer av ledarskap. Den första är den av traditionen givna genom 

, men liknande historier kan 
berättas från många kommuner. Problemet är allmängiltigt och alltid aktu-
ellt då den politiska historien är fylld av diskussioner om relationerna mel-
lan politiker, chefer och tjänstemän. Hur denna relation är och hur den bör 
vara har diskuterats av politiker, tjänstemän och forskare under lång tid. I 
slutet av 1800-talet publicerade Woodrow Wilson, som sedermera blev 
president i USA, en uppsats i vilken han drog en skiljelinje mellan politik 
och förvaltning (W. Wilson, 1887). Sedan dess har idén om att det är både 
önskvärt och möjligt att tydligt skilja mellan politik och förvaltning ge-
nomsyrat diskussionerna kring den offentliga sektorn i västvärlden. Fors-
kare har beskrivit denna idé som ett ideal som inte vill dö, men att det inte 
är möjligt att dra en skarp gräns (Jacobsen, 1997). Den politiska och ad-
ministrativa relationen har beskrivits som en problematisk gråzon (T. 
Bergström, Magnusson, & Ramberg, 2008, s. 206). Relationen mellan 
politik och förvaltning som klart separerad kan sägas vara en idealtyp, som 
inte framträder lika tydligt i praktiken. Forskning visar att även om det i 
teorin framstår som en dikotomi, så är de aktiviteter som politiker och 
tjänstemän ägnar sig åt inte lika lätta att separera, de är ofta överlappande 
(T. Bergström, et al., 2008; Högberg, 2007; Svara, 2006). Trots detta fort-
går en strävan efter en skarp tudelning mellan politiker och tjänstemän i 
svenska kommuner (Agevall, 2005, s. 23) och det läggs stor energi på att 
försöka hålla rollerna isär (T. Bergström, et al., 2008, s. 211). Tidigare 
forskning utgår ofta från denna dikotomi – politik och förvaltning – och 
den utgör också grunden för forskningsdisciplinen Public Administration. 
Det blir också allt vanligare att tala i termer av en trikotomi som består av 
politik, förvaltning och profession och såväl en dikotomi som en trikotomi 
innebär en uppdelning i flera underordnade, från varandra ömsesidigt ute-
slutande, kategorier.  

                                                      
1 Anledningen till att jag har valt att anonymisera kommunen diskuteras i metod-
kapitlet, kapitel 4. 
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seder och bruk och en gammaldags auktoritet. Den andra är vad som be-
nämns karisma, ”den personliga nådegåvans auktoritet”, som handlar om 
en enskild individs ledaregenskaper (Weber, 1977, s. 42). Den tredje grun-
den för legitimitet är legalitet vilket innebär att lagar och regler är det som 
är vägledande i verkställandet av politiska beslut. Denna tredje legitimitets-
form är den representativa demokratins grundläggande idé. I en representa-
tiv demokrati går människor regelbundet till val där de partier och/eller 
personer väljs som människorna vill ska styra samhällsutvecklingen åt det 
håll de finner bäst. I val utkräver medborgarna ansvar där de har möjlighet 
att välja nya representanter om de så önskar. I förväntningarna på den 
representativa demokratin finns föreställningen om att de valda har möj-
lighet att realisera sina utfästa vallöften. Till sin hjälp har politikerna an-
ställda chefer, tjänstemän och medarbetare. Innan vi tar steget vidare till 
att närmare beskriva avhandlingens syfte och frågeställningar ska vi för ett 
ögonblick återvända till historien om cheferna som gör som de vill och det 
politiska beslutet om miljöbilarna.  

Hur ska vi förstå denna historia om cheferna och det politiska beslutet – 
eller rättare sagt, de politiska besluten? Hur kommer det sig att ett beslut 
som togs 2003 inte har blivit verklighet 2010, att beslutet inte har efter-
levts, trots både ett förtydligande från kommunstyrelsen och dessutom ett 
nytt likalydande beslut några år senare? I tidningsartiklarna används olika 
ord för att beskriva vad det är kommunstyrelsen har gjort. Det hävdas att 
kommunstyrelsen har fattat ett beslut som ska följas, men det skrivs också 
att kommunstyrelsen har utfärdat en uppmaning eller ett direktiv. Det 
finns olika tolkningsmöjligheter av den händelse som tidningarna beskri-
ver. En läsare, som uppfattar ordet beslut som något som ska följas, kan 
tolka historien som att cheferna i kommunen trotsar politikernas beslut. En 
läsare som läser orden direktiv eller uppmaning kan däremot göra tolk-
ningen att något beslut som måste följas inte har fattats, utan att det istäl-
let är en uppmaning eller ett direktiv som har utfärdats och som man som 
kommunal chef inte behöver ta hänsyn till.   

Det framkommer tydligt i tidningsartiklarna att cheferna i kommunen 
har en nyckelroll när det gäller att göra kommunen mer miljövänlig genom 
att välja rätt sorts bilar till de kommunala verksamheterna. Det är de som 
köper/leasar bilarna via kommunens fordonsservice. Det ovan citerade 
kommunalrådet menar att kommunstyrelsen har fattat beslut som cheferna 
ska följa när de köper/leasar bilar, medan talespersonen – en kommunal 
tjänsteman från fordonsservicen - menar att det är ”upp till respektive chef 
att följa politikernas beslut”. Det är tydligt att det råder delade meningar 
om hur ett politiskt beslut ska hanteras – är ett politiskt beslut något che-
ferna måste följa eller är det politiska beslutet något som en chef i kommu-
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nen har möjlighet att tolka efter eget omdöme så att det mer eller mindre 
går att bortse från det? Under förutsättning att tjänstemannen i tidningsar-
tikeln är rätt citerad spelar det ingen roll om det är ett beslut, ett direktiv 
eller en uppmaning eftersom citatet implicerar att även det som är ett be-
slut inte behöver följas, utan att det är upp till varje enskild chef i kommu-
nen att välja att följa beslut eller ej. Det går att ställa ett otal frågor kring 
denna historia. Har chefen inte förstått att han/hon enligt beslut ska 
köpa/leasa miljövänligt, är det en fråga om kommunikation? Gör chefen 
andra avvägningar som gör att miljövänligheten får stryka på foten? Är det 
någonting som gör att chefen inte har möjlighet att följa beslutet? Vad är 
det som gör att det är möjligt för cheferna att välja att följa eller att inte 
följa ett beslut? 

En historia som denna skulle kunna studeras inom det forskningsfält 
som undersöker hur politiska beslut verkställs. Denna forskning har kon-
staterat att det krävs att chefer och tjänstemän förstår, vill och har möjlig-
heter att genomföra politiska beslut (Lundquist, 1971). I ljuset av denna 
forskning skulle cheferna som gör som de vill i prologen kunna förklaras 
med att de antingen inte har förstått att det har fattats ett beslut om att de 
ska köpa miljövänliga bilar, att de inte vill köpa miljövänliga bilar för att 
andra bedöms vara bättre/roligare/snabbare/snyggare eller att de inte har 
tillräckligt med resurser – andra sorters bilar är billigare. Förverkligandet 
av politiska beslut är en fas av en policyprocess, som består av ett antal 
olika faser, från folkviljans ”input” i den representativa demokratins poli-
tiska system till de resultat som kommer ut – ”output”. I den här processen 
från input till output är dikotomin mellan politiken, som fattar beslutet, 
och administrationen, som verkställer, central (Hill, 2007), trots att forska-
re länge hävdat att det inte går att dra någon tydlig gräns mellan politik 
och förvaltning. Inom policyforskningen har man intresserat sig för hur det 
kommer sig att chefer ibland ”kullkastar politiska dagordningar” (Hill, 
2007, s. 169, se även Pollitt, 2003, s. 86f) och det finns olika teorier som 
försöker att förklara detta men forskare menar att det inte går att säga 
vilken av dessa teorier som erbjuder den rimligaste förklaringen då det 
varierar från fall till fall och ofta kan de olika teorierna ha förklaringsvärde 
i ett och samma fall (Pollitt, 2003, s. 88). Ingen av dessa teorier erbjuder 
ett tillfredsställande svar på frågan varför det är möjligt för chefer att, som 
i min ovanstående prolog, välja att negligera ett politiskt beslut och det är 
detta som jag ska undersöka i denna avhandling. Prologens historia är 
däremot inget som ska undersökas i detalj, utan jag använder den som ett 
illustrativt exempel som är ett av många möjliga. 
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seder och bruk och en gammaldags auktoritet. Den andra är vad som be-
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kommunstyrelsen har fattat ett beslut som ska följas, men det skrivs också 
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Det framkommer tydligt i tidningsartiklarna att cheferna i kommunen 
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kommunalrådet menar att kommunstyrelsen har fattat beslut som cheferna 
ska följa när de köper/leasar bilar, medan talespersonen – en kommunal 
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ferna måste följa eller är det politiska beslutet något som en chef i kommu-
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1.1 Utgångspunkter 
Demokrati, i betydelsen att det som de folkvalda bestämmer genomförs, är 
som vi såg i prologen inte given trots att grunden för det svenska stats-
skicket slås fast i regeringsformens första paragraf på följande sätt: 

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.  

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och 
lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt 
statsskick och genom kommunal självstyrelse.  

Den offentliga makten utövas under lagarna (Regeringsformen). 

Den svenska demokratiutredningen som arbetade under slutet av 1990-
talet tog i sitt slutbetänkande ställning för den representativa demokratin 
och hade flera förslag på hur den kan utvecklas. Ett handlade om att ut-
veckla ett offentligt etos där både ekonomiska och demokratiska värden 
beaktas, detta kallades i utredningen för demokratisk professionalism (SOU 
2000:1). En utgångspunkt togs i den kommunala förnyelsekommittén som i 
mitten av 1990-talet hade kommit fram till att det kommunala förnyelse-
arbetet, många gånger i form av organisationsförändringar, hade gjort det 
svårare för medborgarna att utkräva ansvar eftersom det hade blivit svåra-
re att urskilja vem det var som bestämde. De konstaterade också att tjäns-
temän i kommuner och landsting hade stärkt sin ställning och att makt 
hade förflyttats från politiker till tjänstemän, i synnerhet från fritidspoliti-
ker till tjänstemän och heltidsarvoderade politiker, något som flera forska-
re också har påpekat (Bäck, 2000; Montin, 2007). I internationell forsk-
ning hävdas att byråkratins makt i offentlig sektor ständigt ökar vilket 
förklaras av det blir allt fler problem och angelägenheter, och att dessa blir 
allt svårare (Peters, 2001, s. 16). Forskningen har alltså konstaterat att poli-
tikernas makt har minskat, men de har sällan visat hur detta har gått till 
och varför det har skett och det är denna lucka som jag avser att fylla i 
denna avhandling. Demokratiutredningen hävdade att många kommuner 
och landsting hade satsat mycket på administrativa förändringar och ma-
nagement och att detta inte alltid hade varit bra. De menade att detta var 
en av anledningarna till ett förnyat intresse för demokrati i kommuner och 
landsting (SOU 2000:1, s. 145). Utredningen visade att redan den Kommu-
nala förnyelsekommittén 1996 hade konstaterat att det som de kallar för 
”tystnaden på jobbet” var ett stort problem som innebar att tjänstemän 
och medarbetare var rädda för att säga ifrån om de upptäckte misshällighe-
ter och att det också förekom att, om de ändå sa ifrån, de utsattes för re-
pressalier av olika slag. Demokratiutredningen konstaterade att det inte 
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hade blivit bättre vid den tidpunkt Demokratiutredningen skrevs (SOU 
2000:1, s. 148). 

Under 2007 publicerades en avhandling med titeln Maktlösa makthava-
re i vilken författaren konstaterade att tjänstemannavälde är väl känt, men 
föga studerat. Författaren visade att kommunala förvaltningschefer och 
kommunchefer har stora möjligheter att påverka beslut, utan att vare sig 
formellt styra eller att själva fatta beslut. En slutsats var att den Weberi-
anska byråkratimodellen inte fungerar i praktiken och författaren delar 
med sig av en farhåga: 

Jag hävdade att våra svenska kommuner kan komma att ledas av en profes-
sion som tränger undan och kanske i praktiken övertar politisk ledning – en 
profession som enligt den Weberianska idealmodellen formellt ska vara poli-
tiskt maktlösa. Följden av detta kan bli att det demokratiska systemet förlo-
rar sin legitimitet, det kan uppstå tydliga professionsproblem för chefstjäns-
temännen och tydliga politiska styrningsproblem (Högberg, 2007, s. 201). 

Denna farhåga som framförs en bit in på 2000-talet uttrycktes redan 1933 
i boken The Professions där två brittiska forskare drog slutsatsen att: 

Om inte den moderna världen utvecklar en tillfredsställande relation mellan 
expertkunskap och folkligt styre, så är demokratins dagar räknade (Carr-
Saunders och Wilson 1933) i (Hellberg, 2002, s. 284). 

En amerikansk forskare har visat att amerikanska, lokala toppadministra-
törer strävar efter en tydligt separerad roll för politikerna, men inte lika 
tydligt separerad för dem själva (Svara, 2006). Svenska forskare har kon-
staterat att det i praktiken är administrativa chefer som formulerar de fles-
ta målen i svenska kommuner och att politikerna i bästa fall har en reaktiv 
roll (Bergström, et al., 2008, s. 205). En del attityder som kommit med 
inflytandet av New Public Management, vilket beskrivs närmare nedan, 
har tydliga antidemokratiska implikationer (Svara, 2006, Lundquist 2007). 
I den demokratiskt styrda offentliga sektorn hanteras en mängd normer 
och värden som ibland kan komma i konflikt med varandra, och det är 
viktigt att klarlägga att: 

We should bear in mind that the fundamental purpose of public service is 
government, not management (Christensen & Laegreid, 2007, s. 16). 

I en demokrati är ansvarsutkrävande centralt. Medborgarna kan i val av-
sätta sina valda politiker och välja nya. Med en utveckling mot allt färre 
politiker och fler och starkare chefer kan ansvarsutkrävande vara proble-
matiskt och det kan vara svårt för politikerna att kontrollera förvaltningen: 

The difficulty this presents from a control perspective is that the profession-
al self-concept may make civil servants even more resistant to control by the 
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“amateurs” in political office. By training and by concern for the client or 
the “public interest”, the civil servant may believe that he or she knows best 
(Peters, 2001, s. 333). 

Peters skriver att det finns tecken på att en allt större del av administratio-
nen isoleras från kontroll och att det finns områden som betraktas som 
”heliga kor” som få politiker har mod att ifrågasätta (Peters, 2001, s. 338). 
Haque påpekar att det har skett ett etikskifte i det offentliga: 

towards the business norm of managerialism – largely implying managerial 
autonomy in financial, personnel, and other decisions – which tends to post 
a challenge to the ethics of public accountability based on people’s control 
over governance through democratic institutions (Haque, 1999, s. 469). 

New Public Management-fenomenet har gett upphov till ett forskningsfält 
inom vilket man kan urskilja ett reformvänligt respektive ett reformkritiskt 
forskarläger. Inom det förstnämnda argumenterar forskarna med hjälp av 
ekonomiska teorier för att reformer som kommer med New Public Mana-
gement är både nyttiga och nödvändiga. Inom det sistnämnda argumente-
rar forskarna istället för att de företagsinspirerade idéerna inte tar hänsyn 
till att den offentliga sektorn vilar på andra grundvalar än den privata och 
att den är mer komplex (Haque, 1999; Rövik, 2007, s. 27f). 1988 skrev 
John Stewart en bok om styrning och ledarskap i kommuner där han häv-
dade att kommuner är något annat än företag: 

… kommunerna har inrättats för att bedriva verksamhet på ett annat sätt än 
andra typer av organisationer. Kommunerna kan t ex inte liknas vid företag 
ute på en marknad, utan de ingår som en del i vårt samhällssystem. Det in-
nebär att de fattar andra beslut och på ett annat sätt än företag som arbetar 
i förhållande till en marknad. Beslutsfattandet är underordnat politiska 
styrmekanismer och inte marknadens spelregler. Detta är inte något som 
skall beklagas, utan skall istället ses som något positivt. Kommunernas an-
svarsområden har antagligen tilldelats dem därför att marknaden inte kan 
tillhandahålla en acceptabel grundval för beslut inom dessa områden. An-
nars vore den lämpliga åtgärden att överlåta detta ansvar till marknaden, 
och inte att kommunerna börjar bete sig som företag på en marknad. Så 
länge ansvaret inte är överlåtet till marknaden, utan utgör en del av den po-
litiska processen i kommunerna, måste man acceptera att kommunerna fat-
tar sina beslut i egenskap av politiskt styrda organisationer och inte som 
marknadsberoende företag (Stewart, 1988, s. 12). 

Jag instämmer i Stewarts syn på kommunerna och jag tar i denna avhand-
ling utgångspunkt i den representativa demokratin där tjänstemän har en 
central och en viktig roll för att politikernas mål ska kunna förverkligas på 
det sätt som medborgarna i val önskar. Därmed placerar jag min forskning 
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i det som ovan beskrevs som det reformkritiska lägret. Janet Weiss har i en 
artikel apropå forskning om offentliga chefer uttryckt: 

Public management researchers need to understand management as public 
managers see it. But they make their best and most distinctive contribution 
when, with some combination of evidence and theory, they provoke manag-
ers and other participants in public life to think about their work in ways 
they had not thought before (Weiss, 1994, s. 285). 

Av Weiss drar jag slutsatsen att forskaren har en uppgift att få både chefer 
och andra att se sina yrkesroller ur ett annat perspektiv än de vanligen gör. 
Hon använder ordet provokation som jag menar kan stimulera ökad re-
flektion om den egna verksamheten och också bidra till att öka lärandet 
om den egna praktiken.2

 

 Av tidigare forskning förefaller kommunala chefs-
tjänstemän ha stärkt sin roll så pass mycket att det finns de som börjar tala 
om dem som en profession och det är detta som ska undersökas i min av-
handling. 

1.2 Syfte, frågeställningar och disposition 
Mot bakgrund av problematiken med alltfler självständiga chefer och de 
effekter på den kommunala demokratin som kan skönjas, avser jag att 
rikta sökarljuset mot kommunala chefstjänstemän och i viss mån även mot 
andra förvaltningstjänstemän. I prologen citerades en talesperson som ytt-
rade att det är ”upp till respektive chef att följa politikernas beslut” och jag 
undrar hur det kommer sig att ett yttrande som detta kan uttalas i en de-
mokratisk organisation då det implicerar att politiska beslut kan väljas 
bort. De folkvaldas beslut behöver alltså inte alltid respekteras. Yttrandet 
är möjligt under förutsättning att cheferna tillåts att själva avgöra hur de 
ska hantera politiska beslut. En sådan stark ställning att själv kunna agera 
efter eget omdöme brukar tillskrivas en yrkesgrupp som har blivit profes-
sionaliserad. Det finns alltså i den inledande prologen en historia som er-
bjuder en alternativ tolkning till policyforskningens teorier, och denna tar 
sin utgångspunkt i fenomenet professionalisering.  

Det övergripande syftet med denna bok är att undersöka, beskriva och 
analysera det kommunala chefskapets professionaliseringssträvanden. Jag 
kommer att särskilt fokusera hur höga kommunala chefstjänstemän kon-
struerar bilder av sig själva och politikerna samt av det sammanhang i 
vilket de verkar. Jag har också en förklarande ambition vilket innebär att 
undersöka varför bilderna framträder på det sätt de gör. Mitt antagande 

                                                      
2 Om provokation som pedagogiskt verktyg se t.ex. (Hyltegren & Lindqvist, 2010). 
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är, i ljuset av de förändringar som skett i svenska kommuner som beskrivs i 
kommande avsnitt, att kommunala chefstjänstemäns handlingar är avhäng-
iga en pågående professionaliseringsprocess som påverkar hur de uppfattar 
sig själva och sin omgivning.  

I avhandlingen ska följande frågor, som tar sin grund i teorikapitlets 
kommande beskrivning av forskning om professioner, besvaras: 
 

• Vad utmärker en professionell yrkesgrupp och i vilken utsträck-
ning uppfylls det av kommunala chefer?  

• Vilka bilder presenteras av den kommunala organisationen med 
fokus på politiker- och tjänstemannaroller? 

• Vilka normativa och deskriptiva bilder har politiker, chefer och 
förvaltningstjänstemän av varandra? 

• På vilket sätt försöker yrkesgruppen chefer att nå professionell 
status som gör det möjligt för dem att välja om de vill eller inte 
vill följa politiska beslut? 

 
Boken är disponerad i tre delar. I den första delen finns, förutom detta 
inledningskapitel, också en historisk beskrivning av den svenska kommu-
nala tjänstemannakårens utveckling samt en beskrivning av de förändring-
ar som har ägt rum i offentlig sektor under de senaste decennierna. Där-
med skisseras den erfarenhetsbakgrund mot vilken chefstjänstemännens 
självförståelse framtonar.  

I den andra delen beskriver jag i kapitel 3 och 4 forskningens teoretiska 
utgångspunkter och redogör för mina val av metoder och hur jag har gått 
tillväga.  

I avhandlingens tredje del redovisar och analyserar jag mitt empiriska 
material. I det första av de empiriska kapitlen beskriver och analyserar jag 
svenska kommunala tjänstemän med utgångspunkt i de kriterier på en 
professionell grupp som professionsforskningen har angivit som finns be-
skrivna i det tredje kapitlet. Jag gör en överblick från nationell nivå med 
några internationella utblickar och exempel ges från undersökningskommunen. 

I det andra empiriska kapitlet undersöker jag vilka bilder som framträ-
der av den kommunala organisationen med fokus på politiker- och tjäns-
temannaroller i kommunens egenproducerade dokument.   

Det tredje empiriska kapitlet beskriver och analyserar de bilder politiker 
och tjänstemän har av varandra, både deskriptiva och normativa bilder.  

I de två därpå följande kapitlen undersöker jag närmare på vilket sätt 
kommunens högsta chefer strävar efter att nå både ökat inflytande och en 
ställning som gör att de själva kan bestämma om de vill följa eller inte följa 
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politiska beslut. Jag undersöker hur s.k. stängning i strävan efter diskre-
tion, som förklaras närmare i kapitel 3, tar sig uttryck i praktiken. 

I det avslutande kapitlet summeras avhandlingens resultat följt av en av-
slutande diskussion. 

1.3 Presentation av kommunen 
I denna avhandling kommer jag att undersöka kommunala tjänstemän i en 
stor svensk kommun. Kommunen är i databasen K-fakta kategoriserad 
som en stor svensk kommun. Den är förhållandevis välmående och har 
vuxit kraftigt, befolkningen har ökat med en tredjedel mellan 1974 och 
2004. Medelinkomsten är också hög. Den har, i jämförelse med andra 
kommuner i kategorin stora svenska städer, en förhållandevis ung befolk-
ning. De andra stora kommunerna har en betydligt högre andel invånare 
över 65 år. Arbetslösheten är jämförelsevis låg och så är också ohälsotalet. 
Med den snabba befolkningsökningen, den unga befolkningen och de låga 
ohälso- och arbetslöshetstalen följer att kommunen har ett stort skatteun-
derlag. Kommunen har under 2000-talet haft en mycket stark ekonomisk 
utveckling. De strukturella förutsättningarna är alltså mycket goda 
(Montin, Hansén, Lennqvist Lindén, Olsson, & Åborg, 2008). Kommunen 
genomgick i början av 2000-talet en organisationsförändring där man 
lämnade en kommundelsnämndsorganisation och gick in i en ny form av 
organisation – uppdrag- åtagandemodellen. En närmare beskrivning av orga-
nisationsförändringen ges i kapitel 6. 

Den politiska majoriteten i kommunen har skiftat vilket framgår av ned-
anstående tabell: 
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Tabell 1:1 Politisk majoritet i kommunen, valen 1976-2010. Fördelningen av 
kommunfullmäktigemandat. 

Valår Borgerliga Socialistiska Övriga Majoritet 

1976 42 mandat (m, c, fp) 39 mandat (s, vpk)  Borgerlig 

1979 41 mandat (m, c, fp) 40 mandat (s, vpk)  Borgerlig 

1982 38 mandat (m, c, fp) 43 mandat (s, vpk)  Socialistisk 

1985 41 mandat (m, c, fp, mp3 40 mandat (s, vpk) )  Borgerlig 

1988 38 mandat (m, c, fp) 43 mandat (s, vpk, mp)  Socialistisk 

1991 45 mandat (m, c, fp, kds) 36 mandat (s, v, mp)  Borgerlig 

1994 33 mandat (m, c, fp, kds) 47 mandat (s, v, mp) 1 mandat Socialistisk 

1998 38 mandat (m, c, fp) 43 mandat (s, v, mp)  Socialistisk 

2002 39 mandat (m, c, fp, kd) 42 mandat (s, v, mp)  Socialistisk 

2006 45 mandat (m, c, fp, kd) 33 mandat (s, v, mp) 1 mandat Borgerlig 

Källa: (SCB) 

Tiden efter 1976 präglas av ett flertal byten av politiska majoriteter. 
Kommunfullmäktige har under hela perioden bestått av 81 ledamöter och 
vid flera tillfällen har det varit endast en rösts övervikt mellan blocken. 

 

1.3.1 Ett utvärderingsprojekt 
Det empiriska material som jag använder i min forskning är genererat 
inom ramen för ett utvärderingsprojekt som utförts under åren 2004-2007. 
Undersökningskommunen gjorde under 2003 en upphandling av ett pro-
jekt som hade i uppgift att utvärdera kommunens nya nämnd- och förvalt-
ningsorganisation. Projektet har letts av statsvetaren Stig Montin. I grup-
pen har, förutom jag själv, också Jan Olsson, statsvetare samt Carl Åborg 
och Camilla Hansén från psykologi medverkat. 

Inom ramen för projektet har det skrivits sju rapporter. Slutrapporten 
bär titeln Mellan kontinuitet och förändring och finns utgiven som en rap-
port i Centrum för Urbana och Regionala studiers skriftserie.  

                                                      
3 I personaltidningens första nummer 1986 skrevs att miljöpartiet hade förbundit 
sig att stödja de borgerliga under 1986. Om någon ändring skedde under resten av 
mandatperioden har inte gått att ta reda på (Kommunen, 1986) 
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Utvärderingen har varit upplagd som s.k. interaktiv utvärdering - utvär-
dering för lärande. Detta innebär att kommunen själv på olika sätt har 
varit delaktig i processen, främst genom återkommande resultatdialoger 
med olika grupper (arbetssättet beskrivs närmare i avsnitt 4.6). 

Projektet har arbetat med fyra utvärderingsspår: effektivitets-, styrnings- 
och organisations-, arbetsmiljö- och medborgarspår. Alla nivåer i organisa-
tionen har på olika sätt varit med i utvärderingen, från förvaltningschefer-
na på den översta nivån, till medarbetare inom skola/förskola och äldre-
omsorg. 

I avtalet som upprättades mellan Örebro universitet och kommunen 
skrevs det in att delar av det empiriska material som genererades under 
utvärderingens gång skulle komma att användas i två doktorsavhandlingar 
vid Örebro universitet – en i psykologi och en i statskunskap (Örebro 
Universitet, 2003).  
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2. Chefer i kommuner – en historisk översikt 
I detta kapitel målas avhandlingens fondvägg upp för att sätta in den 
kommande fallstudien i ett större sammanhang. Detta innebär dels en hi-
storisk tillbakablick, dels en utblick mot en i första hand nationell, i andra 
hand internationell samtida kontext. Denna historiska tillbakablick görs 
för att ge en översiktlig bild av hur kommunal förvaltning har förändrats 
sedan 1860-talet då kommunerna i modern mening bildades. Det är ingen 
tillfällighet att ståndsriksdagen avskaffades under samma decennium. Idén 
om att alla samhällsklasser skulle representeras i det politiska beslutsfat-
tandet hade fått genomslag. Formerna för denna representation har ge-
nomgått stora förändringar sedan dess, men i det här sammanhanget ligger 
tyngdpunkten naturligt nog på en analys av de förändringar som ägt rum 
under de senaste decennierna. I fokus står framväxten av en kommunal 
tjänstemannakår.  

Den nationella utblicken tar sin utgångspunkt i den reformering av 
svensk förvaltningspolitik som tog sin början under 1980-talet och intensi-
fierades under 1990-talet. Den kommunala tjänstemannakåren fokuseras 
också i denna del och jag kommer att beskriva vad som kännetecknar den. 
Slutligen får vi också en beskrivning av hur den nutida svenska kommunala 
tjänstemannakåren ser ut med avstamp i tidigare nämnda professions-
forskning. Denna bakgrund kan med hjälp av två termer karakteriseras 
som kontinuitet och förändring, vissa saker är sig lika över tid och andra 
ter sig tämligen olika. 

2.1 Kommuner i förvaltningshistorisk belysning 
Ursprunget till våra nutida kommuner kan spåras till 1100- och 1200-
talets kyrkliga socknar där det fanns en beslutande sockenstämma där 
kyrkoherden var ordförande. Från början var det kyrkliga uppgifter som 
sockenstämman hanterade och socknarna avlönade prästerna. Detta kan 
sägas vara ursprunget till den kommunala tjänstemannen. Från medeltiden 
började socknarna utöver de kyrkliga uppgifterna att också hantera andra, 
s.k. borgerliga uppgifter, främst fattigvården. Dessa tog allt större plats 
under perioden mellan 1600- och 1800-talen. Från 1800-talets början an-
ställdes personer såsom klockare och barnmorskor. Det var fortfarande 
framför allt frågor om fattigvård som stod på dagordningen, men med den 
allmänna folkskolan 1842 tillkom nya uppgifter. 1843 kom en förordning 
som innebar att en ny lokal institution tillkom, sockennämnden, som var 
ett verkställande organ. 1862 genomfördes en genomgripande kommunal-
reform, och man kan säga att det kommunsystem som då växte fram be-
stod ända fram till 1952 då de stora kommunsammanslagningarna börja-
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de. 1862 års kommunalreform ledde till att de 2400 socknarna omvandla-
des till ungefär lika många landskommuner, städer och köpingar. Detta är 
också tiden för delningen mellan kyrkliga och borgerliga uppgifter.  Fattig-
vården blev en kommunal angelägenhet vid denna tid, medan folkskolan 
fortsatte att vara en kyrklig angelägenhet ända fram till 1930. I den borger-
liga kommunen infördes kommunalstämman som högsta beslutande organ. 
I större kommuner och köpingar hette denna institution kommunalfull-
mäktige och i städerna kom den att heta stadsfullmäktige. Vid denna tid-
punkt infördes också ett verkställande organ, kommunalnämn-
den/drätselkammaren och det infördes möjligheter att bilda andra nämn-
der. Denna kommunalreform införde också krav på att kommunerna skul-
le upprätta budget och den kommunala beskattningsrätten infördes 
(Ekström von Essen, 2003, s. 37). I flera av de kommunala nämnderna 
fanns kommunala tjänstemän med som ledamöter, t.ex. stadsläkaren, och 
staten, i form av länsstyrelsen, hade rätt att sammankalla kommunala 
nämnder och sätta upp ärenden på kommunernas dagordningar (Östberg, 
1996). 

Under perioden mellan 1862 och 1918 var det inte entydigt hur kom-
munerna skulle betraktas. 1862 års kommunalförordning har varit mycket 
omtvistad och den har tolkats på olika sätt. En tolkning var att det fanns 
en strävan efter att skilja kommunerna från staten. Den här perioden präg-
lades av en konflikt mellan statligt/allmänt och privat/enskilt. Staten var en 
del av den offentliga sfären och kommunerna hörde hemma i en privat sfär 
där de betraktades som föreningar med medborgarna som medlemmar (se 
även Kilander, 1991, s. 222f). I denna privata sfär hörde också aktiebola-
gen hemma, något som historikern Kjell Östberg påpekar var en av den 
tidens ”nymodigheter”. Då aktiebolag såväl som medborgare var skatt-
skyldiga sågs det som rimligt att också juridiska personer som bolag hade 
rösträtt i denna tid då rösträtten var graderad efter inkomst. När den all-
männa rösträtten infördes 1919 försvann också rösträtten för juridiska 
personer (Östberg, 1996, s.66). 

2.1.1 Kommunala tjänstemän från 1900-talets början 
Anställd personal förekom alltså i de gamla kommunerna i form av präs-
ter, barnmorskor och lärare. Den grupp av personal som vi idag kallar 
kommunala tjänstemän var dock mycket ovanlig ända in på 1950-talet 
(Wångmar, 2005, s. 121ff). De första tjänstemän som verkade i kommu-
nerna var statligt anställda. Under 1900-talets början bildades flera organi-
sationer som fick stor betydelse för utvecklingen. 1903 bildades CSA, Cen-
tral-förbundet för Socialt Arbete, i vilket personer som var intresserade av 
socialt arbete verkade. Från detta förbund rekryterades sedermera personal 
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till den statliga Medicinalstyrelsen och Socialstyrelsen som bildades 1912. 
CSA bildade Socialinstitutet 1921 som var först med att ägna sig åt att 
skräddarsy utbildningar av kommunalkamrerer och sociala tjänstemän i 
kommunerna (Ekström von Essen, 2003, s. 340f). Socialinstitutet fortsatte 
med utbildning av dessa ända in på 1960-talet (Tapper, 1962). CSA hade 
dock redan så tidigt som 1910 börjat utbilda kommunala socialtjänstemän 
(Östberg, 1996, s. 93). CSA gav också upphov till organisationer som 
Svenska Stadsförbundet och Svenska Landskommuners förbund, nutidens 
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting (Ekström von Essen, 2003). Social-
institutet kan betraktas som föregångaren till socialhögskolorna. 

Det demokratiska genombrottet som skedde med riksdagsbesluten 1919 
och 1921 om den allmänna och lika rösträtten (Jönsson, 2001, s. 8) ledde 
till att man från statens sida uttryckte oro både över att kommunalpoliti-
ken politiserades och över att kommunpolitikerna inte alltid hade tillräck-
liga kvaliteter. Kjell Östberg skriver om en skrift som gavs ut 1919 av 
Stadsförbundet: 

Följden hade blivit en sänkning av kommunalpolitikernas kvalitet och ”ett 
alltmera utbrett misstroende mot den folkvalda korporationen och dess ar-
betsförmåga… Allt vanligare blir flykten från kommunalrepresentationen 
bland de dugligare kommunalmännen, allt svårare en tillfredsställande re-
krytering av nämnder och styrelser.” Dessa tendenser finns även inom soci-
aldemokratin. Lösningen för författarna låg i ”stabiliserande anordningar 
inom själva förvaltningen, anordningar som bättre än de ofta växlande lek-
mannastyrelserna, valda med hänsyn till partiställning och partiprogram, 
kan trygga den sakkunskap, stadga och kontinuitet i arbetet, som i en tek-
niskt högt utvecklad förvaltning är oundgängligen av nöden”, alltså i hu-
vudsak att stärka tjänstemännens ställning på de förtroendevaldas bekost-
nad (Östberg, 1996, s. 93). 

De ”stabiliserande anordningar” som efterfrågades kom till stånd genom 
en successiv utveckling av tjänstemannaorganisationer i kommunerna. Från 
början fanns det alltså inga tjänstemän i de svenska kommunerna. De för-
troendevalda skötte allt på egen hand, från beredning via beslut till imple-
mentering. Det var ett tungt arbete att ta hand om både skatteuppbörd och 
bokföring och det uppstod behov att någon kunde ägna huvuddelen av sin 
tid åt just dessa uppgifter. De första som fick den här typen av tjänster var 
förtroendevalda, det var ofta kommunalnämndens ordförande som i prakti-
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ken blev kommunalkamrer4

Under 1940-talet började en ny kommunal organisation växa fram i 
Stockholms förortskommuner. Nu anställdes kommunaldirektör och för-
valtningschef och den tidigare kommunalkamreren blev chef för drätsel-
kontoret, motsvarigheten till dagens kommunledningskontor. De första 
kommuncheferna hade även de ett förflutet som förtroendevalda. Tiden 
mellan 1945 och 1960 är genombrottstiden för ett system med kommunala 
kontor och kommunala tjänstemän som också spred sig till landsbygds-

. Kommunalförordningen före 1930 tillät inte an-
ställning av kommunalkamrerer utan det var kommunalnämnden som inom 
sig skulle utse en s.k. kassaförvaltare och denna skulle också utses varje år. 
Dock hade det genom skrivningar i fattigvårdslagen redan 1918 öppnats 
vissa möjligheter att ordna kassaförvaltningen på annat sätt än med en 
förtroendevald kassaförvaltare. Man vet att det runt 1930 fanns mellan 40 
och 50 kommunalkamrerer i Sverige, trots att de inte var tillåtna. Tiden 
mellan 1920 och 1945 är den tid då föregångarna till dagens kommunkon-
tor växer fram, de s.k. kommunalkontoren. Med kommunallagen 1930 
blev det tillåtet att anställa kommunalkamrerer och i en ändring av lagen 
som gjordes 1948 dyker ordet ”kommunalkontor” upp för första gången. I 
kommunallagen från 1953 används ordet ”kommunens ledande tjänste-
man” för första gången. Under samma period utvidgades de kommunala 
uppgifterna och behovet av tjänstemän växte. 1947 försvann uppgiften att 
hantera skatteuppbörden från kommunerna då den så kallade källskatten 
infördes. Med det förändrades arbetsuppgifterna för kamrererna.  Med 
kommunallagen 1953 blir kommunalkamreren kommunens ledande tjäns-
teman och det ökade kravet på en effektiv förvaltning gjorde att kommu-
nalkamreren ofta var den som blev förvaltningschef. Därmed fanns fyra 
kategorier av tjänstemän; de som tidigare varit förtroendevalda, de som 
gått utbildning via socialinstitutet, tjänstemän som gått den ”långa vägen” 
och tidigare hade varit t.ex. skrivbiträden och den sista gruppen utgjordes 
av andra tjänstemän t.ex. underofficerare och akademiker (Tapper, 1962), 
en vid den här tiden mycket begränsad skara. De som vi idag avser när vi 
talar om akademiker var sällsynta, då de flesta hade gått i folkskola och ett 
fåtal i realskola. 

                                                      
4 Tage Tapper berättar om hur det gick till i Hällefors kommun när man 1929 
inrättade den första kommunalkamrerartjänsten. När man gjorde avräkningen 
visade det sig att kommunalnämndens ordförande hade en fordran på kommunen 
på 25 000 kronor! Detta motsvarar en summa på 618 000 kr i 2006 års penning-
värde (Riksbanken, 2009). 
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kommuner (Tapper, 1962)5

Med denna historiska tillbakablick kan vi konstatera att den uppdelning 
mellan politik och förvaltning som idag ses som både önskvärd, nödvändig 
och självklar inte har varit det under någon lång historisk period. Det in-
nebär att rollfördelningen mellan politiker och chefstjänstemän i allmänhet 
inte kunde utgå från tradition och lång, beprövad erfarenhet. Både kom-
munchefer och förvaltningschefer är ur ett historiskt perspektiv förhållan-
devis nya företeelser, som inte fått ordentligt fäste förrän på 1990-talet. 

. Kommunchefer började anställas under 1940-
talet, men ända fram till 1990-talet var det ingen självklar lösning i kom-
munerna. Ofta anställdes en kanslichef men denna hade inget övergripande 
samordningsansvar. Kanslichefen hade inte heller i uppdrag att vara chef 
över andra chefer längre ner i organisationen (M. Nilsson, 2008, s. 280). 

2.1.2 Kommunsammanslagningar och tjänstemannaexpansion 
De 2500 svenska kommunerna bedömdes under efterkrigstiden vara alltför 
små enheter för att klara expansionen av de kommunala verksamheterna. 
Kommunerna var de som skulle verkställa den nationella välfärdspolitiken 
inom allt fler områden och många av dem kunde inte klara detta uppdrag 
på grund av för låga skatteintäkter. För att vara bärkraftig menade man att 
en kommun behövde ha runt 8000 invånare. Man påbörjade under 1950-
talet en kommunreform som slutfördes under 1970-talet och när denna var 
genomförd hade landets kommuner minskat till 280 stycken (Montin, 
2007). P O Norell menar att perioden från mitten av 1960-talet fram till 
1980-talet, kan benämnas expansionsperioden där antalet kommunala 
tjänstemän ökade från 67 000 1965 till 192 000 1980. Expansionen av 
tjänstemän har skett i proportion till utökningen av den kommunala verk-
samheten. Han skriver att ”servicetillväxt och administrativ tillväxt har i 
stort sett gått hand i hand” (Norell, 1989, s.35). När kommunerna slogs 
samman minskade antalet förtroendevalda politiker, men antalet tjänste-
män fortsatte att växa. 

Under 1970-talet när den kommunala servicen utökades konstaterade 
forskare och utredare att tjänstemännens inflytande över politiken hade 
ökat och det fanns de som varnade för ”tjänstemannavälde”. Historiker 
har talat om att en ny fas i kapitalismens historia, den korporativa kapita-
lismen, tog sin början runt 1970/1975 och något som var kännetecknande 

                                                      
5 Tapper menar att perioden från sekelskiftet fram till 1920 kan benämnas initia-
tivperioden och perioden därefter, från 1920 fram till krigsslutet kallar han upp-
byggnadsperioden (Tapper, 1962). 
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4 Tage Tapper berättar om hur det gick till i Hällefors kommun när man 1929 
inrättade den första kommunalkamrerartjänsten. När man gjorde avräkningen 
visade det sig att kommunalnämndens ordförande hade en fordran på kommunen 
på 25 000 kronor! Detta motsvarar en summa på 618 000 kr i 2006 års penning-
värde (Riksbanken, 2009). 
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kommuner (Tapper, 1962)5
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samman minskade antalet förtroendevalda politiker, men antalet tjänste-
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5 Tapper menar att perioden från sekelskiftet fram till 1920 kan benämnas initia-
tivperioden och perioden därefter, från 1920 fram till krigsslutet kallar han upp-
byggnadsperioden (Tapper, 1962). 
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för den är framväxande byråkratiska strukturer som ”minskar politikens 
manöverutrymme och dess styrförmåga”(Nybom, 1989b, s. 77).  

En diskussion påbörjades om behovet av att stärka demokratin men un-
der 1980-talet svängde debatten till att istället handla om att kommunerna 
präglades av för dålig effektivitet och att politikerna lade sig i detaljer. 
Samtidigt fanns en debatt om att den offentliga sektorn var för stor och att 
den borde minska i omfång (Montin, 2007), epitetet den ”ofantliga” sek-
torn förekom stundtals i den allmänna debatten. I slutet av 1980-talet blev 
det en ekonomisk stagnation och många kommuner brottades med eko-
nomiska problem och Norell menar att det efter denna tidpunkt kan urskil-
jas en femte period – stagnationsperioden (Norell, 1989). 

Under 1990-talet tilltog de ekonomiska problemen samtidigt som kom-
munerna fick ansvar för allt fler uppgifter. Redan under 1980-talet hade 
riksdagen beslutat att den kommunala volymökningen inte fick överstiga 
en procent per år, vilket ofta överskreds, och 1990 beslutade riksdagen 
därför om ett kommunalt skattestopp för åren 1991 och 1992 (Riksdagen, 
1991) och under 1991 genomfördes det som har kommit att kallas ”år-
hundradets skattereform” genom ett samarbete mellan socialdemokraterna 
och folkpartiet (Skatteverket). 1989 hade kommunerna fått ansvaret för 
grundskolorna och i början av 1990-talet genomfördes de så kallade Ädel-
reformerna vilket innebar att kommunerna övertog ansvaret för äldreom-
sorg och psykiskt funktionshindrade.  

Kritiken mot byråkrati i allmänhet och offentlig sektor i synnerhet i 
kombination med en ekonomisk stagnation under 1980-talet gjorde att det 
fanns förutsättningar för nya idéer om hur offentlig sektor skulle organise-
ras men för att dessa skulle kunna realiseras krävdes en förändring av 
kommunallagen. 

2.2 1991 års kommunallag 
I juni 1991 beslutade riksdagen om förändringar av kommunallagen från 
den 1 januari 1992. En av tankarna bakom förändringen var att bättre 
anpassa lagstiftningen till de förändringar av de kommunala verksamhe-
terna och den expansion som pågått sedan 1970-talet. I propositionen 
framgick att målen med förändringarna var flera, däribland att de förtro-
endevalda skulle få bättre arbetsvillkor genom nya former för styrning och 
möjligheter till uppföljning av den kommunala verksamheten. Målstyr-
ningen skulle öka och de förtroendevalda skulle i mindre utsträckning ägna 
sig åt detaljstyrning.  Kommuner och landsting skulle ges ett ökat hand-
lingsutrymme när det gällde att organisera verksamheterna. Slutligen var 
ett mål också att införa effektivare former för ekonomistyrning 
(Gustafsson, 1992). Statsvetaren Agne Gustafsson var mycket kritisk till 
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kommunallagens förändring och menade att möjligheten för kommunerna 
att själva avgöra vilka nämnder som ska finnas skulle leda till en minsk-
ning av antalet politiker och han menade också att det fanns en risk för att 
för mycket skulle försvinna från politikernas bord till tjänstemännens. Han 
var också kritisk till beställar- utförarmodeller med argumentet att politi-
ker måste ha ett helhetsansvar. Det fanns en risk för att det i realiteten 
skulle bli tjänstemännen som sköter den kommunala produktionen, även 
om det formellt skulle finnas en utförarnämnd med politiker. Slutligen 
riktade Gustafsson också kritik mot målstyrning och tog stöd i internatio-
nell forskning som visat att ”målstyrning av offentlig verksamhet är ett 
misch-masch” som endast leder till att de förtroendevaldas roll begränsas 
till att i efterhand bara se hur det gick (Alfredsson, 1992). Gustafsson var-
nade för att den nya kommunallagen skulle bidra till ”en beslutsprocess 
utan demokratisk kontroll”(Gustafsson, 1990). Ett par år senare publice-
rades en debattbok med titeln Baklängesrevolutionen i vilken det framför-
des kritik mot den nya kommunallagens följdverkningar: 

När den nya kommunallagen antogs lovade politikerna att valfriheten skulle 
öka, effektiviteten skulle bli bättre och inflytandet för de vanliga medbor-
garna större. Resultatet blev det rakt motsatta. Lagen gav fria händer åt ett 
litet antal politiker och höga tjänstemän, som betraktar demokratin som ett 
störande hinder i beslutsfattandet. Medborgarna fick högre taxor och sämre 
service (Norlin, 1994, baksidan). 

I boken gavs flera konkreta exempel på att den förändrade kommunallagen 
hade fått allvarliga konsekvenser ur ett demokratiperspektiv. Särskild kri-
tik riktades mot beställar- utförarmodeller och författaren gav flera exem-
pel på att det, med de nya idéerna som hämtats från det privata näringsli-
vet, hade blivit ett ökat krav på lojalitet som sätter yttrandefriheten för 
kommunalt anställda medarbetare och chefer ur spel (Norlin, 1994, kap. 
3). 

Kritiken mot kommunallagens förändring förekom både inom forsk-
ningen och i den allmänna debatten. En del av kritiken riktade in sig på att 
tjänstemännen skulle få ett ökat inflytande på politikernas bekostnad, nå-
got som sedermera har visat sig i senare forskning (Bäck, 2000; Montin, 
2007). Kommunallagens förändring gjorde de nya idéerna möjliga att 
genomföra. 

2.3 Nya idéer om styrning i offentlig sektor 
De nya idéerna om styrning och ledning i den offentliga sektorn som bör-
jade spridas i västvärlden från 1980-talet brukar kallas New Public Mana-
gement, NPM. Det finns svårigheter med att avgöra vad detta innebär. 
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Montin talar om NPM som en filosofi eller ideologi (Montin, 2007), me-
dan andra talar om det som ett fenomen bestående av olika element 
(Agevall, 2005, s. 20). Ytterligare andra menar att New Public Manage-
ment är ett begrepp som skapats av forskarsamhället och att det innehåller 
delar ur olika teorier, såväl ekonomiska teorier som organisations- och 
ledarskapsteorier (Almqvist, 2006, s. 11). Jan-Erik Lane behandlar NPM 
som en teori med orden ”Focusing upon the theory of New Public Mana-
gement…” (Lane, 2000, s. 1). Bruket av ”the theory” implicerar en enhet-
lig teori. Av ovanstående framgår att NPM emellertid knappast kan sägas 
vara någon enhetlig teori. Det finns många empiriska studier, men trots 
detta är det inte helt tydligt vad NPM innebär (Diefenbach, 2009, s. 893). 
För att göra en lång historia kort kan vi ta en närmare titt på termerna som 
bildar sammansättningen New Public Management. Med New betonas att 
det är frågan om ett nytt sätt att tänka, med Public avses att det är något 
som rör det som vi i Sverige talar om som den offentliga sektorn och med 
Management menas att det handlar om chefer.6

2.3.1 De nya idéernas ursprung och spridning 

 Förändringarna som ge-
nomförts i en NPM-anda tillhör ”de största förändringarna av formerna 
för den offentliga sektorns organisering på åtminstone 30 år”, den föregå-
ende stora förändringen var kommunsammanslagningarna (Forssell & 
Jansson, 2000, s. 13) och även i ett internationellt perspektiv sägs föränd-
ringarna under 1980- och 1990-talen vara en dramatisk omvälvning av den 
offentliga sektorn (Exworthy & Halford, 1999, s. 3).   

Som vi sett ovan fanns det under 1970-talet en kritik mot offentlig sektor 
och i Sverige talades det om ett ökat tjänstemannavälde och Sverige var på 
intet sätt unikt. Detta yttrade sig som en allmän kritik mot ”byråkrati” i 
vid mening. Den offentliga sektorn sades vara alltför byråkratisk. Det var 
framförallt tre omständigheter som låg till grund för NPMs framväxt. För 
det första omtalades den offentliga sektorn som för stor och att den var för 
dåligt organiserad och att den därför borde organiseras mer likt den priva-
ta sektorn. För det andra sades den offentliga sektorn vara för ineffektiv 
och att chefer och ledare i det offentliga borde ta mer intryck av ledarska-
pet i det privata näringslivet. För det tredje fanns också en kritik mot en 
påstådd sammanblandning av tjänstemän och politiker och därför borde 
politikerna istället ägna sig åt att sätta långsiktiga mål medan detaljstyr-
ning och implementering hörde hemma i tjänstemannasfären (Klausen & 
Ståhlberg, 1998a, s. 10f). 

                                                      
6 Se avsnitt 2.3.4 för en diskussion om termerna ledare och chef. 
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NPM har sitt ursprung i flera anglosaxiska länder och organisationer. 
Nya Zeeland var ett av föregångsländerna och har stått modell för hur 
offentlig sektor kan reformeras. Till NPM-länderna brukar också Storbri-
tannien, Australien och USA föras. OECD har också varit en viktig aktör 
som drivit dessa reformidéer (Laegreid & Christensen, 2001, s. 2). Idag 
hävdas att NPM är ett globalt fenomen då man också ser spridning till 
Afrika och Asien (Diefenbach, 2009; Haque, 1999). 

Det är viktigt att påpeka att spridningen av NPM ser ut på olika sätt i 
olika länder, och det varierar också i svenska kommuner. Det finns kom-
muner som är mycket präglade av NPM medan andra inte påverkats 
nämnvärt. Det finns de som menar att NPM har genomgått olika stadier: 

Thus, the spread of NPM is seen as a complex process, going through dif-
ferent stages and packaged in different ways in different countries, with each 
country following its own reform trajectory within a broader NPM frame-
work (Laegreid & Christensen, 2001, s. 2). 

Forskare ser på Sverige på olika sätt när det gäller hur mycket Sverige har 
influerats av NPM. I en studie av de nordiska länderna hävdas att Sverige 
särskiljer sig från de övriga med den snabba utvecklingen av NPM-
influenser och att de också har skett på bred front inom många olika verk-
samheter (Klausen & Ståhlberg, 1998b, s. 201). I en annan studie där Sve-
rige jämförs med Nya Zeeland, Australien och Norge skriver författarna: 

In Sweden, by contrast, the perception is that there has been a lot of talk 
about reforms but, in comparison to the Anglo-Saxon countries, a much less 
coherent reform programme has been carried out and less dramatic effects 
have been reported (Laegreid & Christensen, 2001, s. 6). 

I ett internationellt perspektiv kan man säga att utvecklingen i Sverige inte 
har skett i större omfattning än i andra, framförallt anglosaxiska, länder. 
Om man däremot tar de nordiska länderna som jämförelsepunkt så fram-
står Sverige som det land där reformeringen har gått snabbast och längst.  

Det finns de som nu hävdar att NPM är inne i en ny fas som kan omta-
las som “transcending” NPM vilket innebär att det pågår en omvandling 
som inte innebär att de gamla reformerna överges, utan att de förändras 
genom post-NPM reformer. I den nya fasen av NPM, eller post-NPM, 
hävdas att avreglering och reglering förekommer samtidigt, men att den 
pågående regleringen sker på ett nytt sätt genom introduktion av nya for-
mer av övervakning och kontroll (Christensen & Laegreid, 2007, s. 12), 
men det finns också de som talar om NPMs död (Dunleavy, Margetts, 
Bastow, & Tinkler, 2005). 
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6 Se avsnitt 2.3.4 för en diskussion om termerna ledare och chef. 
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NPM har sitt ursprung i flera anglosaxiska länder och organisationer. 
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2.3.2 Nya idéers innehåll 
Som vi tidigare har sett kan NPM sägas vara en samlingsbeteckning och vi 
ska i detta avsnitt ringa in hur detta tar sig uttryck i svenska kommuner. 
Mina inspirationskällor är flera men i första hand har jag valt att utgå från 
statsvetaren Lena Agevalls avhandling om välfärdens organisering och 
demokrati i svenska kommuner då hon dels intresserar sig för förvaltning-
en, dels för demokrati. Hon hävdar i sin avhandling att det finns ett flertal 
kännetecken som kan sammanfattas i ett antal punkter. En övergripande 
idé är att det privata näringslivet får utgöra idealet för den offentliga sek-
torn (se även Diefenbach, 2009). Det är ett nytt sätt att tänka om politisk 
demokratisk styrning och detta kan uttryckas metaforiskt, politikerna ska 
styra och andra ska ro.7

Med NPM har fokuseringen på styrning och kontroll ökat. Styrningen 
och kontrollen syftar till en ökad effektivitet. Här återfinns företeelser som 
mål- och resultatstyrning, starkare ekonomistyrning med en ökad kontroll 
av ekonomin i syfte att få ut mer av pengarna (Haque, 1999, s. 469). Man 
använder sig av kontraktsstyrning och utvecklar kvalitetssäkringssystem 
där granskningar och utvärderingar är viktiga. Det förekommer kontrakts-
anställningar, i min tolkning så kallade ”projektanställningar” och inhyr-
ning av bemanningsföretag, och de anställda kan ha prestationsersättning-
ar (bonus) och ofta tillämpas individuell lönesättning. Vanligt förekom-
mande är också benchmarking, jämförelser av olika slag. De sistnämnda 
syftar enligt Agevall till att både ”disciplinera och motivera” personalen 
(Agevall, 2005, s. 23). 

 

Ett annat inslag är disaggregering och konkurrens. Med det förstnämnda 
menas att den offentliga sektorn delas upp i olika delar i syfte att åstad-
komma enheter som kan konkurrera med varandra. För att konkurrens ska 
kunna uppnås måste olika aktörer vara skilda åt. Ett medel för att uppnå 
detta är att organisera en kommun i en beställar- utförarmodell där man 
skiljer den som beställer, vanligtvis en kommunal nämnd, från den som 
utför, vilket kan vara en aktör i kommunal eller privat regi.8

                                                      
7 Sluta ro, Börja styra Förvandla den offentliga sektorn var titeln på en inflytelserik 
bok som gavs ut i början av 1990-talet (Osborne & Gaebler, 1993). 

 Hit hör också 
kundvalsmodeller. Förutom disaggregering och konkurrens hör också pri-

8 I Henry Bäcks bok Kommunpolitiker i den stora nyordningens tid finns en anek-
dot om hur beställar- utförarmodellen kom till med hänvisning till en artikel i 
Kommunalaktuellt 1992. Det berättas att två konsulter satt i restaurangvagnen på 
ett tåg och pratade. De började rita rutor och pilar på ett papper och använde ord 
som ”beställare” och ”producent” och när tåget börjar närma sig slutmålet utbris-
ter en av dem ”Det här skulle kunna bli 90-talets kommunorganisation!” (Bäck, 
2000, s. 127f) 
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vatisering och kvasimarknader hemma under denna punkt. Privatiseringen 
kan ta sig olika uttryck, antingen i form av att privata aktörer tar över 
tidigare kommunala verksamheter, eller att den kommunala personalen tar 
över en verksamhet, intraprenad (Agevall, 2005, s. 24). 

Medborgarna ses i högre grad som kunder på en marknad där de har 
rätt till valfrihet, vare sig det handlar om barnomsorg, skola eller äldreom-
sorg. Agevall använder här begreppet empowerment för att beskriva att 
medborgarnas handlingsutrymme ska öka i relation till politikers och tjäns-
temäns makt (Agevall, 2005, s.24). Detta innebär ökat fokus på medbor-
garnas individuella rättigheter att själva välja producent av välfärdstjäns-
ter, de betraktas som kunder på en marknad (Montin, 2007), vilket leder 
oss in på förändringen av språket. 

Med NPM har ett nytt språk börjat användas, det finns många exempel; 
kommunen beskrivs som en koncern, kommunala chefer blir direktörer 
och medborgarna blir kunder och det talas om service och omsorg i termer 
av ”produktion” (Agevall, 2005, s. 25)9. Flera andra forskare har också 
uppmärksammat de språkliga förändringarna under 1980- och 1990-talen 
och Lennart Lundqvist menar att ekonomismens10

The language of buyer and seller, producer and consumer, does not belong 
in the public domain; nor do the relationships which that language implies. 
Doctors and nurses do not ‘sell’ medical services; students are not ‘custom-
ers’ of their teachers; policemen and policewomen do not ‘produce’ public 
order. The attempt to force these relationships into a market model under-
mine the service ethic, degrades the institutions that embody it and robs the 
notion of common citizenship of part of its meaning (Marquand citerad i 
Apple, 2005, s. 18). 

 språk har kolonialiserat 
demokratin där det allvarligaste ur demokratiperspektiv är att medborgar-
na omtalas i termer av kunder. Dessutom har många ord getts en ny inne-
börd och ett exempel som Lundqvist ger är att begreppet frihet har om-
vandlats till valfrihet, jämlikhet handlar i den nya tiden om något strikt 
formellt i betydelse allmän rösträtt och rättvisa begränsas till att handla om 
formell rättssäkerhet – att vi alla lyder under samma lagar (Lundquist, 
2001). Det förändrade språkbruket som kom med NPM kritiseras: 

Med NPM kom också ett ökat intresse för chefs- och ledarskap som vi ska 
studera närmare i följande avsnitt. 

                                                      
9 Det finns även de som menar att forskningen i fältet Public Administration också 
anammat ”various business-management concepts and ideas”. Forskningen behö-
ver sina egna begrepp, idéer och principer som går att identifiera med den offentliga 
sektorn istället för den privata affärssektorn (Haque, 1999, s. 471). 
10 Begreppet ekonomism diskuteras vidare i avsnitt 2.6 
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2.3.3 Nya idéer om chefs- och ledarskap 
En ny syn på chefer introducerades med NPM. Det finns de som menar att 
NPM: 

is very much about the establishment of management. It is about emphasiz-
ing the primacy of management above all other activities and the primacy of 
managers above all other groups of people. According to this view, mana-
gerial concepts and methods, skills and competences, knowledge and exper-
tise are portrayed as superior, as more important than any other concept, 
professional competencies and credentials. In this sense, NPM is yet another 
reflection of, and fits perfectly into, ‘the age of management’ (Diefenbach, 
2009, s. 901f) 

Det fanns också en strävan efter att politikerna bättre skulle styra över 
förvaltningen, med betoningen på att styra och för det andra skulle chefer-
nas handlingsutrymme utökas. Dessa nya chefer skulle vara starka och 
”proaktiva” och betraktas mer som en coach än en traditionell kommunal 
ämbetsman. Med dessa starka chefer följer decentralisering och delegering. 
Detta handlar alltså om både ökad centralisering i form av politikernas 
förväntade större styrförmåga, och ökad decentralisering i form av chefer-
nas ökade handlingsutrymme (Agevall, 2005, s. 29). Att det är frågan om 
både centralisering och decentralisering kan illustreras med uttrycken 
”make the managers manage” och ”let the managers manage”, det vill 
säga cheferna ska styra och de ska också tillåtas att styra (Christensen & 
Laegreid, 2007, s. 8). Decentraliseringen kan också leda till ökad centrali-
sering och mer hierarkier som innebär att makten både koncentreras och 
centraliseras (Diefenbach, 2009, s. 898).  

Samtidigt som ledarskapet fokuserades har också antalet politiker och 
politiska nämnder i svenska kommuner minskat. Det talas om en ”avpoliti-
sering” (Montin, 2007) som kan betraktas som ett medel för att öka byrå-
kratins makt (Peters, 2001, s. 338) Med NPM har följt en ökad fokusering 
på ledarskap som omtalas med begreppet management (Montin, 2007). 
Forskare hävdar att idéerna kring ledarskapet är själva kärnan i New Pub-
lic Management: 

Kärnan utgörs av idéer om professionellt ledarskap – det vill säga chefer 
som äger ledningskunskaper och en sådan frihet att de kan fatta beslut – om 
uppdelning av verksamheter i flera självständiga resultatenheter, om ökad 
konkurrens och användningen av kontrakt som politiskt styrinstrument 
(Rövik, 2007, s. 27). 

I anglosaxisk forskning hävdas att de ökade kraven på ”managerializa-
tion” i den offentliga sektorn sedan början av 1980-talet har varit mer 
spridda och kraftiga än någonsin tidigare och att denna utveckling har 
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blivit en utmaning för de traditionella professionerna (Exworthy & 
Halford, 1999, s. 5f). 

Under 1990-talet var det i många kommuner önskvärt att blivande che-
fer hade erfarenhet av att ha arbetat i det privata näringslivet (Hedlund, 
2006). Numera är det i stället önskvärt att cheferna ska ha erfarenhet av 
att ha arbetat i politiskt styrda organisationer, kanske för att en del rekry-
teringar från näringslivet har misslyckats(T. Bergström, et al., 2008, s. 
208). 

Organisationsaspekter som centralisering, formalisering och byråkratise-
ring kan sägas ha gett effekter som står i kontrast till vad som ursprungli-
gen önskades med de nya idéerna (Diefenbach, 2009, s. 898). 

2.3.4 Chef eller ledare? 
I avsnittet ovan kan vi se att termen management ibland används synonymt 
med ledarskap. Denna synonyma användning av termerna management 
och ledarskap är vanligt förekommande både i allmän debatt och i forsk-
ning. Historiskt har många forskare använt båda dessa termer synonymt 
och det har varit svårt att finna definitioner som har varit tillfredsställande 
(Rost, 1991, s. 129ff). Detta kan vara förvirrande, särskilt när den engels-
ka termen management används på svenska i den kommunala praktiken i 
betydelsen ledarskap, och än mer förvirrande är det när good management 
används synonymt med ledarskap (Rost, 1991, s. 134).  

Det är av vikt att skilja termerna chefskap från ledarskap (management 
och leadership) eftersom chef och ledare inte är samma sak. Joseph Rost 
som har studerat 75 års användning av begreppen skiljer ledarskap från 
chefskap på följande sätt: 
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Figur 2.1 Skillnaden mellan ledare och chef 

Ledarskap (Leadership) Chefskap (Management) 
Relation som bygger på inflytande Relation som bygger på auktoritet 
Ledare och följare Chefer och underställda 
Syftar till reella förändringar Producerar och säljer varor 

och/eller tjänster 
Förändringar återspeglar ett ömse-
sidigt syfte 

Varor och tjänster är ett resultat av 
koordinerade aktiviteter.  

Källa: (Rost, 1991, s. 149) 

Det som skiljer inflytande från auktoritet är tvång. Om ledarskap utövas 
förekommer inte något tvång, medan tvång är regelbundet förekommande 
i chefskapet. I chefskapet är det en top-down-relation och chefen påverkar 
den underställde som reagerar, förhoppningsvis i önskad riktning. I ett 
ledarskap är inflytande något som utövas både av ledaren och av följarna, 
d.v.s följarna påverkar också ledaren, relationen är både top-down och 
bottom-up (Rost, 1991, s. 149). 

En chef kan vara såväl chef som ledare, men det som är skillnaden är re-
lationen till följarna/de underordnade. En ledare behöver inte vara chef för 
att leda. Människor i chefspositioner är därmed inte automatiskt ledare (T. 
Bergström, et al., 2008, s. 206; Rost, 1991, s. 150)  

Chefskap handlar om att koordinera aktiviteter i syfte att få något gjort 
och innefattar ofta att tala om för de underordnade vad de ska göra. Le-
darskap är inte nödvändigt för att producera varor och tjänster. Om det 
föreligger ett ledarskap kan en mängd olika aktiviteter äga rum (Rost, 
1991, s. 149-152). 

En chef är en person som har blivit formellt utsedd, han eller hon har ett 
uppdrag från arbetsgivaren att vara chef. En ledare behöver inte vara for-
mellt utsedd uppifrån, utan mer eller mindre ha blivit informellt utsedd av 
följarna. Det kan också skilja sig hur chefer och ledare kommunicerar med 
omgivningen. En chef följer de formella kommunikationsvägarna, medan 
en ledare har personlig kommunikation. En chef håller distans till de un-
derordnade, medan en ledare däremot har ett känslomässigt engagemang i 
relationen till följarna (Thylefors, 2007, s. 63).  
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Att vara chef är ett komplext arbete där den som är chef har att hantera 
konflikter, osäkerhet, ambivalens och dilemman av olika slag (T. 
Bergström, et al., 2008, s. 204). 

Kommunala chefer ska vara starka, handlingskraftiga och visionära men 
samtidigt följa politiska beslut. De måste också vara tydliga så att det inte 
uppstår några oklarheter och de måste tänka strategiskt och långsiktigt. En 
kommunal chef måste ständigt vara beredd på att göra brandkårsutryck-
ningar om det händer något. De ska skapa enighet och försöka få alla 
medarbetare att dra åt samma håll. De ska vara generalister och undvika 
att fastna i detaljer och det är också ofta cheferna som initierar förändring-
ar samtidigt som de ska vara lyhörda inför politikerna. De ska också kun-
na anpassa sig till skiftande politiska majoriteter. En kommunchef måste 
vara lojal mot kommunstyrelsens ordförande, men inte för lojal om han 
eller hon vill kunna behålla sitt arbete om den politiska majoriteten ändras 
(T. Bergström, et al., 2008, s. 209 f). 

En stor del av en chefs arbetstid ägnas åt muntlig kommunikation i olika 
former. Det är en anledning till att chefens arbetsuppgifter ofta är svåra att 
delegera eftersom de har så mycket av sitt arbete i huvudet, de litar på sitt 
omdöme och sin intuition. Chefer använder sitt prat för att skapa en kultur 
som ”vidmakthålls och överförs från en generation till en annan” (F. 
Wilson, 2000, s. 78).  

2.4 Organisationsförändringar 
Med förändringen av kommunallagen 1991 blev det möjligt för kommu-
nerna att själva bestämma hur den kommunala organisationen ska ordnas 
och många kommuner har utnyttjat dessa möjligheter. Detta har inneburit 
att antalet politiska nämnder, och därmed antalet kommunpolitiska upp-
drag, har minskat. Organisationsförändringar är sedan början av 1990-
talet vanligt förekommande i svenska kommuner och det finns en experi-
mentlust både när det gäller den politiska organisationen och förvaltnings-
organisationen. Ett mål med organisationsförändringarna har varit att öka 
effektiviteten och det privata näringslivet har ofta fått stå modell. Det skil-
jer sig mellan kommuner på så sätt att en del kommuner inte har genom-
fört stora förändringar, medan andra har prövat flera olika modeller 
(Montin, 2007). Flera forskare har visat att när en idé väcks om hur man 
bäst ska organisera en verksamhet så sprids de (Bäck, 2000; Montin, 2007) 
och det finns de som menar att det finns en Följa John-effekt vilket innebär 
att organisationer tar efter varandra när det gäller organisationsföränd-
ringar. Det är inte alltid så att efterföljarna väntar på att föregångarnas 
organisationsförändring utvärderas innan de följer efter (Alvesson, 2006). 
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Teori och praktik överensstämmer inte alltid och en viktig fråga är vil-
ken roll den formella organisationen spelar. I ett tidigare forskningsprojekt 
konstaterades att en kommuns informella organisation spelar mycket stor 
roll där personkontakter är viktiga. Tjänstemän som arbetat länge i kom-
munen menade att den formella organisationen inte spelar så stor roll ef-
tersom de sedan många år har kontakter som gör att de formella organisa-
tionsstrukturerna kan sättas ur spel (Lennqvist-Lindén & Olsson, 2000). 
Annan forskning har visat att många av 1990-talets kommunala organisa-
tionsförändringar i praktiken blev något annat än vad man hade tänkt 
(Bäck, 2000). 

Många har pekat på att chefstjänstemän och heltidspolitiker har stärkt 
sitt inflytande under de senaste decenniernas organisationsförändrande, 
och det finns anledning till att återvända bakåt i tiden där en forskare re-
dan 1960 påpekade att: 

Alla former av politisk organisation är partiska på så sätt att de utnyttjar 
vissa slag av konflikter och undertrycker andra eftersom organisation är 
mobilisering av partiskhet. Somliga frågor organiseras in i politiken medan 
andra organiseras ut (Schattschneider 1960) citerad i (T. Strömberg, 1984, 
s. 17) 

Detta innebär att det är av stor vikt hur en kommun organiseras. 

2.5 Chefer i det sena 1900-talet och det tidiga 2000-talet  
Den reformering av den offentliga sektorn som skett under de senaste de-
cennierna har inneburit förändrade roller för både politiker och tjänste-
män. Som jag redan har påpekat ovan har flera forskare konstaterat att 
kommunala chefstjänstemän har stärkt sin makt och att chefstjänstemän-
nens roll är politisk (Blom, 1994; Högberg, 2007; Montin, 2007). Norell 
menade i slutet av 1980-talet att relationen mellan politiker och tjänstemän 
var balanserad och att deras beroende av varandra var ömsesidigt (Norell, 
1989, s. 269), men i senare forskning har forskare däremot konstaterat att: 

det finns en obalanserad relation mellan förvaltningschefer och politiker på 
kommunal nivå där politikerna befinner sig i klart underläge (Blom, 1994, s. 
167). 

I slutorden i Bloms avhandling från 1994 ställde hon frågan om utveck-
lingen av chefers roll som direktörer i framtiden skulle leda mot en profes-
sionellt styrd förvaltning, en organisation där kommunpolitikerna kanske 
blir överflödiga (Blom, 1994). Även i senare forskning har chefstjänste-
mäns politiska makt undersökts vilken kommit till samma slutsats – att 
chefstjänstemän, i synnerhet kommunchefer, är i besittning av politisk 
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makt. Denna makt som chefstjänstemän har är inte den weberianska mak-
ten över något eller någon, utan kan snarare beskrivas i termer av makt att 
göra. Denna makt att finns i chefspositionen som gör att innehavaren av 
positionen har tillgång till maktresurser som kan aktiveras. Dessa maktre-
surser beskriver Högberg som centralitet, kontroll över kritiska resurser 
och närhet till den formella politiska makten. Hans slutsats är att icke-
förtroendevalda kommunala chefstjänstemän kan komma i besittning av 
reell politisk makt, utöver den vanliga chefsmakten (Högberg, 2007, s. 
201). Chefstjänstemän har inte en reaktiv icke-politisk roll, utan snarare en 
proaktiv politisk roll i vilken maktresurserna kan aktiveras som tillåter 
innehavaren av positionen att påverka innehållet i politiska beslut innan de 
formellt är fattade (Högberg, 2007, s. 196). 

 

2.6 Tjänstemän i den representativa demokratins tjänst 
NPM kan sägas vara en del av det som andra forskare talar om som en 
ideologi som fått namnet ”ekonomism”. Denna ekonomism förekommer i 
flera olika varianter med olika namn: ”managerialism, neoklassisk natio-
nalekonomi, public choice och nyliberalism i allmänhet” (Lundquist, 
2001). Kjell Arne Rövik menar dock att managerialism och ekonomism 
inte är samma sak utan två av NMPs olika grundbultar. Ekonomismen 
betonar centrala beslut, regler, hierarki och kontrollordningar och 
managerialismen betonar istället ”rent allmänt en stor handlingsfrihet för 
lokala chefer”, decentralisering och delegering (Rövik, 2007, s. 29). Flera 
ser en fara för demokratin med denna ekonomistiska ideologi och det finns 
exempel på forskare som ställer sig undrande inför vad det innebär när det 
sätts ett likhetstecken mellan kapitalism och demokrati. Det finns de som 
har påpekat att politiken under 1900-talets senaste decennier har kommit 
att handla mer om nationalekonomi än om demokrati (Pateman, 1997). 
Med NPM har möjligheterna till central politisk kontroll underminerats 
(Christensen & Laegreid, 2007, s. 15). Forskare har kallat tiden efter mil-
lennieskiftet för den radikala ekonomismens tid där affärslogiken har seg-
rat över förvaltningar och föreningar. I denna radikala ekonomism råder 
ett ideal som säger att  

Alla typer av organisationer bör utformas med företaget som idealbild, och 
att de också bör uppträda som företag eller affärsrörelser – en uppfattning 
som i allt högre grad tas för given och framstår som självklar (Rövik, 2007, 
s. 135) 

Förvaltningens roll i demokratin under ekonomismen har diskuterats av 
statsvetaren Lennart Lundquist i flera skrifter. Innebörden i ekonomismen 
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är att ekonomiska värden tillmäts större betydelse än andra värden, där-
ibland demokratiska värden (Lundquist, 1999). Andra forskare har under-
sökt ett antal svenska kommuner och konstaterat att kostnadseffektivitet 
har blivit ett grundläggande och överordnat värde (Brorström & Siverbo, 
2001, s. 134ff). 

Även internationellt har forskare intresserat sig för förändringen av den 
offentliga etiken som följt på 1980- och 1990-talets förändringar: 

However, the past two decades of market-centered reforms have seen a sig-
nificant transition in this democratic tradition of ethics in public governance 
due to its indiscriminate borrowing of business ethos or market norms 
(Haque, 1999, s. 468). 

De etiska principer som rådde i den offentliga sektorn före dessa föränd-
ringar tog sin utgångspunkt i värden som medborgarskap, representation, 
jämlikhet, ansvar, neutralitet, välfärd, integritet, rättvisa o.s.v. Dessa har 
alltmer kommit att underordnas, och ibland ersättas, av kommersiella vär-
den som effektivitet, konkurrens, vinst, produktivitet, värde-för-pengarna 
och kundnöjdhet. Dessa förändringar finns i offentlig administration i län-
der med avancerad kapitalism, däribland de nordiska länderna, USA, Stor-
britannien, Kanada, Nya Zeeland, Frankrike, Belgien, Holland m.fl. och 
sprider sig till Afrika, Asien och Latinamerika (Haque, 1999). 

Lennart Lundquist menar att andan i de svenska grundlagarna bör 
uppmärksammas mer när ekonomismen breder ut sig allt mer och demo-
krativärdena nonchaleras. Denna anda innebär att det finns särskilt viktiga 
värden som bör gälla för den gemensamma verksamheten. Dessa samman-
fattas i ett offentligt etos som innefattar demokratiska och ekonomiska 
värden: 

Figur 2.2 Lundquists modell av vårt offentliga etos 

Vårt offentliga etos 
Demokrativärden Ekonomivärden 

Politisk demokrati Funktionell rationalitet 
Rättssäkerhet Kostnadseffektivitet 

Offentlig etik Produktivitet 

(Källa: Lundquist, 2001). 

De demokratiska värdena politisk demokrati, rättssäkerhet och offentlig 
etik återfinns endast i den gemensamma sektorn, medan de ekonomiska 
värdena i form av funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produk-
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tivitet återfinns såväl i gemensam som i privat sektor. Lundquist hävdar 
med bestämdhet att alla i offentlig förvaltning ska handla efter detta of-
fentliga etos och beakta både demokratiska och ekonomiska värden. Han 
menar att tjänstemän i offentlig förvaltning ska vara demokratins väktare 
och visa ett ämbetskurage vilket innebär att tjänstemannen ska ha en prio-
riteringsordning enligt följande: i första hand ska den offentliga etiken 
prioriteras, i andra hand lagstiftningen och i tredje hand överordnades 
beslut. 

På vilket sätt kan då tjänstemannen agera om han eller hon förväntas 
göra något som strider mot den offentliga etiken? Det är viktigt att tjäns-
temannen då visar ämbetskurage och säger ifrån. Det naturliga är att han 
eller hon då vänder sig till närmast överordnad chef. Det är dock inte alla 
gånger denna möjlighet fungerar eftersom chefer ibland hanterar kritik 
genom att "skjuta budbäraren" och bestraffa henne eller honom, med t.ex. 
utebliven befordran eller mindre löneökning. Det finns olika tekniker som 
en tjänsteman kan använda sig av för att uppmärksamma problemet. 
Väcka innebär att man vänder sig till sin chef, med att vissla menas att 
tjänstemannen antingen vänder sig till sin chefs överordnade, alltså en chef 
högre upp i organisationen, eller öppet vänder sig till massmedia. Att viska 
innebär att tjänstemannen anonymt vänder sig till massmedia. Lundquist 
talar om tystnadens förvaltning och pekar på att i tider med en ekonomis-
tisk ideologi där de ekonomiska värdena är överordnade demokrativärdena 
så är det troligt att det har blivit vanligare att tjänstemän tystnar, något 
som också har visats av bland annat Demokratiutredningen (SOU 2000:1).  
Inspirationen från idealet näringslivet gör att man lyfter över tystnads- och 
lojalitetskrav till det offentliga. Det finns flera exempel på när tjänstemän 
som slagit larm om misshälligheter har bestraffats. I den tidigare nämnda 
kritiska debattboken gavs flera konkreta exempel på lojalitetskrav och hot 
mot anställda (Norlin 1994). Ibland förekommer ett budskap om att det är 
acceptabelt att ha synpunkter innan ett beslut är fattat, men när det väl är 
fattat får man inte kritisera det och detta menar Lundquist är ett exempel 
på Lenins "demokratiska centralism". Han ger också exempel på att det 
finns många sätt att förhindra öppenhet och diskussion, t.ex. att man inte 
begränsar yttrandefriheten i sig, men att man inför begränsningar för var, 
när och hur den får utövas. Lundquist menar att det finns oroväckande 
tendenser mot en tystnadens förvaltning och menar att man aktivt måste 
hitta sätt att motverka den (Lundquist, 1999).  

Lundquists tekniker för att motverka en tyst förvaltning kan också med 
en gemensam beteckning kallas voice. Voice är ett av två begrepp som an-
vänds av organisationsforskare, det andra är exit. När en organisation står 
inför en förändring så har individerna i den dessa två möjligheter att agera 
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är att ekonomiska värden tillmäts större betydelse än andra värden, där-
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alltmer kommit att underordnas, och ibland ersättas, av kommersiella vär-
den som effektivitet, konkurrens, vinst, produktivitet, värde-för-pengarna 
och kundnöjdhet. Dessa förändringar finns i offentlig administration i län-
der med avancerad kapitalism, däribland de nordiska länderna, USA, Stor-
britannien, Kanada, Nya Zeeland, Frankrike, Belgien, Holland m.fl. och 
sprider sig till Afrika, Asien och Latinamerika (Haque, 1999). 

Lennart Lundquist menar att andan i de svenska grundlagarna bör 
uppmärksammas mer när ekonomismen breder ut sig allt mer och demo-
krativärdena nonchaleras. Denna anda innebär att det finns särskilt viktiga 
värden som bör gälla för den gemensamma verksamheten. Dessa samman-
fattas i ett offentligt etos som innefattar demokratiska och ekonomiska 
värden: 

Figur 2.2 Lundquists modell av vårt offentliga etos 
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(Källa: Lundquist, 2001). 

De demokratiska värdena politisk demokrati, rättssäkerhet och offentlig 
etik återfinns endast i den gemensamma sektorn, medan de ekonomiska 
värdena i form av funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produk-

 ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta I 45 
 

tivitet återfinns såväl i gemensam som i privat sektor. Lundquist hävdar 
med bestämdhet att alla i offentlig förvaltning ska handla efter detta of-
fentliga etos och beakta både demokratiska och ekonomiska värden. Han 
menar att tjänstemän i offentlig förvaltning ska vara demokratins väktare 
och visa ett ämbetskurage vilket innebär att tjänstemannen ska ha en prio-
riteringsordning enligt följande: i första hand ska den offentliga etiken 
prioriteras, i andra hand lagstiftningen och i tredje hand överordnades 
beslut. 

På vilket sätt kan då tjänstemannen agera om han eller hon förväntas 
göra något som strider mot den offentliga etiken? Det är viktigt att tjäns-
temannen då visar ämbetskurage och säger ifrån. Det naturliga är att han 
eller hon då vänder sig till närmast överordnad chef. Det är dock inte alla 
gånger denna möjlighet fungerar eftersom chefer ibland hanterar kritik 
genom att "skjuta budbäraren" och bestraffa henne eller honom, med t.ex. 
utebliven befordran eller mindre löneökning. Det finns olika tekniker som 
en tjänsteman kan använda sig av för att uppmärksamma problemet. 
Väcka innebär att man vänder sig till sin chef, med att vissla menas att 
tjänstemannen antingen vänder sig till sin chefs överordnade, alltså en chef 
högre upp i organisationen, eller öppet vänder sig till massmedia. Att viska 
innebär att tjänstemannen anonymt vänder sig till massmedia. Lundquist 
talar om tystnadens förvaltning och pekar på att i tider med en ekonomis-
tisk ideologi där de ekonomiska värdena är överordnade demokrativärdena 
så är det troligt att det har blivit vanligare att tjänstemän tystnar, något 
som också har visats av bland annat Demokratiutredningen (SOU 2000:1).  
Inspirationen från idealet näringslivet gör att man lyfter över tystnads- och 
lojalitetskrav till det offentliga. Det finns flera exempel på när tjänstemän 
som slagit larm om misshälligheter har bestraffats. I den tidigare nämnda 
kritiska debattboken gavs flera konkreta exempel på lojalitetskrav och hot 
mot anställda (Norlin 1994). Ibland förekommer ett budskap om att det är 
acceptabelt att ha synpunkter innan ett beslut är fattat, men när det väl är 
fattat får man inte kritisera det och detta menar Lundquist är ett exempel 
på Lenins "demokratiska centralism". Han ger också exempel på att det 
finns många sätt att förhindra öppenhet och diskussion, t.ex. att man inte 
begränsar yttrandefriheten i sig, men att man inför begränsningar för var, 
när och hur den får utövas. Lundquist menar att det finns oroväckande 
tendenser mot en tystnadens förvaltning och menar att man aktivt måste 
hitta sätt att motverka den (Lundquist, 1999).  

Lundquists tekniker för att motverka en tyst förvaltning kan också med 
en gemensam beteckning kallas voice. Voice är ett av två begrepp som an-
vänds av organisationsforskare, det andra är exit. När en organisation står 
inför en förändring så har individerna i den dessa två möjligheter att agera 
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om de inte är tillfreds med förändringen. Med exit menas att det, om man 
är missnöjd med förändringen, måste finnas möjligheter för individer att 
lämna organisationen, d.v.s. att man som anställd har möjlighet att söka 
nytt jobb någon annanstans eller att man som förtroendevald kan lämna 
sitt uppdrag och eventuellt engagera sig genom annat uppdrag. Med voice 
menas möjligheten för individer att framföra sina åsikter, något som flera 
forskare påpekar är viktigt. En risk med att inte ge individer möjlighet att 
protestera och framföra åsikter är att de som är mest engagerade väljer att 
lämna organisationen och att organisationen då mister de mest konstrukti-
va krafterna. Detta leder till en försämrad organisation som stagnerar. Det 
är alltså, enligt detta perspektiv, av godo att människor ges möjlighet att 
protestera. Viktigt är också att protester och åsikter som framförs tas på 
allvar, det får inte bara vara retorik (Brorström, et al., 2001).  

Det är viktigt att påpeka att ett fåtal av politikerna i en svensk kommun 
är folkvalda. Det är de som sitter i kommunfullmäktige som är valda av 
medborgarna, övriga politiker är nominerade och tillsatta genom sina par-
tier. Lundquist menar att begreppet ”politiker” har blivit manipulerat un-
der ekonomismens tidevarv vilket har medfört att det används om både 
folkvalda och icke-folkvalda. Han hävdar att ordet politiker enbart ska 
användas av de folkvalda politikerna, de övriga benämner han ”politru-
ker”. Hans poäng är att en politiker alltid är folkvald i en demokrati och 
att det är genom dessa folkvalda som demokratin har sin legitimitet 
(Lundquist, 2001, s. 245). Jag instämmer i Lundquists resonemang, och 
skulle vilja använda orden politiker och politruker men i mitt empiriska 
material är ordet politiker det enda som används av både politiker och 
tjänstemän och det är inte alltid möjligt att utläsa om det är den ena eller 
andra kategorin som avses. Därför använder jag ordet politiker, trots att 
jag hade önskat annat. 
  
  

 ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta I 47 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för mina val av perspektiv och 
teorier. Mitt övergripande syfte är att undersöka, beskriva och analysera en 
pågående professionalisering av kommunalt chefskap  

Kommunala chefstjänstemän är den grupp av kommunala aktörer som 
står i fokus för min undersökning av deras syn på sig själva, politikerna, 
den kommunala verksamheten och den lokala demokratin. Utifrån den 
tidigare historiska beskrivningen och de förändringar som skett under in-
flytande av NPM vilket inneburit ett ökat intresse för ledarskap och för-
ändring av språkbruket i offentlig sektor tycks en professionalisering av 
förvaltningschefer pågå och i min teoretiska ansats är därför teorier om 
professioner viktiga. Professioner är diskursbärare och i deras yrkesutöv-
ning ingår att utöva makt. Mitt övergripande perspektivval är därmed 
diskursanalytiskt och mina teoretiska utgångspunkter tar jag förutom i 
teorier om professioner också i teorier om makt. Makt och språk är sam-
mankopplade och språk används för att utöva makt (Börjesson & Rehn, 
2009). 

Ett diskursanalytiskt perspektivval vilar på en bärande tanke om att 
språket konstruerar vår verklighet. Människors tolkningar av verkligheten 
är sociala konstruktioner eftersom det är genom språket vi skapar dem. Vi 
kan sägas skapa verkligheten genom att vi sätter ord på saker och kommer 
överens om vad dessa ord betyder. Vi kan ta ett exempel med ordet ”gaf-
fel” där människor har kommit överens om vad detta ord betyder och 
genom benämningen ”gaffel” får vi en möjlighet att skapa en representa-
tion av tinget. Ett annat exempel hittar vi hos Pippi Långstrump i hennes 
jakt efter ”spunk” – ett ord som konstrueras men som betyder allt och 
inget – hos doktorn kanske det kan vara en sjukdom, i affären kanske det 
är godis eller någon annanstans kanske det är något annat, ingen vet. Det 
finns inte någon verklighet att representera med ordet ”spunk” och det går 
därmed inte att tala om ”spunk”. När jag utgår från att verkligheten är 
socialt konstruerad innebär det ändå att företeelser som sjukdomar, över-
svämningar och byggnader naturligtvis existerar som verkliga fenomen – 
eller fysiska realiteter om man så vill - men när vi talar om dem skapar vi 
representationer av dem via språket och de blir då socialt konstruerade. 
Genom att närmare undersöka hur människor använder språket kan vi få 
en förståelse av hur de uppfattar verkligheten. Om en person väljer att 
beskriva någon som antingen terrorist eller frihetskämpe så säger det något 
om vilken uppfattning om fenomenet som han/hon har. Språket förändras 
över tid i takt med att samhället förändras, men språket kan också omfor-
ma samhället (se t.ex. Lundqvist, 2007, s. 164ff). 
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va krafterna. Detta leder till en försämrad organisation som stagnerar. Det 
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allvar, det får inte bara vara retorik (Brorström, et al., 2001).  
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tier. Lundquist menar att begreppet ”politiker” har blivit manipulerat un-
der ekonomismens tidevarv vilket har medfört att det används om både 
folkvalda och icke-folkvalda. Han hävdar att ordet politiker enbart ska 
användas av de folkvalda politikerna, de övriga benämner han ”politru-
ker”. Hans poäng är att en politiker alltid är folkvald i en demokrati och 
att det är genom dessa folkvalda som demokratin har sin legitimitet 
(Lundquist, 2001, s. 245). Jag instämmer i Lundquists resonemang, och 
skulle vilja använda orden politiker och politruker men i mitt empiriska 
material är ordet politiker det enda som används av både politiker och 
tjänstemän och det är inte alltid möjligt att utläsa om det är den ena eller 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
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Kommunala chefstjänstemän är den grupp av kommunala aktörer som 
står i fokus för min undersökning av deras syn på sig själva, politikerna, 
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3.1 Diskurs och diskursanalys 
Termen diskurs används flitigt och på olika sätt inom olika akademiska 
discipliner med olika teoretiska grunder, begreppet diskurs kan alltså ha 
olika innehåll. Etymologiskt har termen diskurs sitt ursprung i franskans 
discours, samtal, och latinets discursus, kringlöpande, 'som löper hit och 
dit' (NE, 2009). En mycket grov linje kan sägas gå mellan språkvetenskap, 
som till stora delar fokuserar språket, och samhällsvetenskaperna, som 
förutom att studera språket också studerar social praktik. En gemensam 
nämnare för studier av diskurser inom den samhällsvetenskapliga sfären är 
fokuseringen på språkets betydelse och synen att språket används för att 
forma verkligheten, inte enbart för att beskriva den (Bergström & Boréus, 
2005, s. 221). Uttrycken små respektive stora diskurser används ibland för 
att skilja mellan olika former av diskursanalys och betonar att det handlar 
om olika nivåer. I den stora diskursanalysen intresserar sig forskaren för 
diskurser som existerar på en övergripande samhällsnivå, de är inte knutna 
till enstaka institutioner eller vissa platser. I den lilla intresserar sig forska-
ren däremot för hur ”framställningen av världen sker på ort och ställe – 
den lokala produktionen” (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 14). Inom den 
förra undersöks frågor om till exempel kategoriseringar, normalisering och 
subjektspositioneringar och inom den senare undersöks till exempel val av 
pronomen. Dessa skilda angreppssätt kan beskrivas med hjälp av ett antal 
begreppspar: struktur eller process, mikro eller makro, språk och/eller in-
teraktion (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 15). Skiljelinjen mellan den 
språkvetenskapliga och samhällsvetenskapliga användningen av diskurs-
analys kan och bör överskridas menar en del forskare och påpekar att det 
inte är frågan om antingen lingvistiska textanalyser eller samhällsteoretiska 
analyser utan snarare både och (Fairclough, 2003, s. 2f). En analys av dis-
kurser betonar språkets koppling till sociala och kulturella processer och 
möjligheterna till att därigenom studera social förändring (Fairclough, 
1992, s. 1). Vissa forskare talar om ”common-sense-definitioner” av 
diskurs när man använder det i allmän betydelse inom vissa sociala domä-
ner, som t.ex. medicinsk diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 
5), eller en mer allmän ”a form of language use, public speeches or more 
generally to spoken language or ways of speaking” (Dijk, 1997, s. 1). Ma-
rianne Winter Jørgensen och Louise Phillips definierar diskurs som ”ett 
bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). 

Diskurs handlar inte enbart om språket i sig, utan man måste också stäl-
la frågor om vem som använder språket, hur, varför och när. Diskurs in-
rymmer tre dimensioner: språkanvändning, kognition och social interak-
tion och därmed handlar diskursanalyser om att studera tal och text i sin 
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kontext (Dijk, 1997). Här infinner sig då frågan om vad en kontext är och 
i likhet med diskursbegreppet finns det inte någon entydig definition. Det 
används av forskare i olika betydelser, men ett försök till definition lyder: 

…we may briefly define it as the structure of all properties of the social situ-
ation that are relevant for the production or the reception of discourse. Con-
text features not only influence discourse, but also vice versa: discourse may 
typically also define or change such context characteristics (Dijk, 1997, s. 
19). 

Detta innebär att kontexten påverkar diskursen och vice versa. En av den 
kritiska diskursanalysens företrädare skriver:   

I am proposing to regard language use as a form of social practice, rather 
than a purely individual activity or a reflex of situational variables 
(Fairclough, 1992, s. 63). 

Detta implicerar att diskurs är en form av handling och att det råder ett 
dialektiskt förhållande mellan social praktik och social struktur där den 
sociala strukturen både är en förutsättning för och en effekt av den sociala 
praktiken. Diskurs som politisk praktik etablerar, upprätthåller och för-
ändrar maktrelationer och de grupper mellan vilka maktrelationer finns 
(Fairclough, 1992, s. 67). Diskurser har tre olika språkliga funktioner11

Michel Foucaults användning av diskurstermen är omtvistad och motsä-
gelsefull då han i olika arbeten definierar det på olika sätt (Mills, 2003) 
vilket är en följd av Foucaults sätt att arbeta. I översättningen av L’ordre 
du discours (Diskursens ordning) från 1971 påpekar översättaren av verket 
att det franska ordet discours 

. 
Identitetsfunktionen handlar om att diskurser konstruerar sociala identite-
ter och att olika subjektspositioner erbjuds olika deltagare i diskursen. Den 
relationella funktionen innebär att diskurs bidrar till att konstruera sociala 
relationer mellan deltagarna i en diskurs. Den ideationella funktionen slut-
ligen rör frågan om att diskurs bidrar till att konstruera tanke- och trossy-
stem. Dessa funktioner samexisterar och interagerar i alla former av 
diskurs. Diskursbegreppet och diskursanalyser kan därmed sägas vara tre-
dimensionella. Textdimensionen är språklig analys av texter och de övriga 
dimensionerna är diskursiv och social praktik (Fairclough, 1992, kap. 3). 

har många betydelser som inte fångas av svenskans diskurs. Några av de 
vanligaste är tal, föreläsning och prat. Foucault använder dock för det mesta 
termen i två andra betydelser: dels i en mer generell och teknisk mening som 
namn på alla skrivna och yttrade fraser, alltså som en motsats till det ab-
strakta språksystemet langue, dels i en för Foucault alldeles särskild bemär-

                                                      
11 På engelska: identity function, relational function, ideational function 
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3.1 Diskurs och diskursanalys 
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11 På engelska: identity function, relational function, ideational function 
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kelse, nämligen som namn på hela den praktik som frambringar en viss typ 
av yttranden – det är i denna mening Foucault använder termen när han ta-
lar om t ex medicinens, naturhistoriens eller ekonomins diskurs (Foucault, 
1993, s. 57) 

Foucault själv gjorde inga anspråk på att utveckla teorier utan menade att 
han tillhandahöll verktyg för analys. Han återvände ofta till det han tidiga-
re hade skrivit och omprövade sina egna alster. En definition av diskurs 
enligt Foucault lyder ”en reglerad samtalsordning med institutionaliserade 
framställningsprocedurer (eller praktiker)” (Börjesson, 2003, s. 19). I en 
diskurs skapas en representation av verkligheten och då en diskurs också 
kan definieras som ett bestämt sätt att uppfatta världen på (Börjesson, 
2003; Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Öhman, 2007) innebär det att 
vi väljer hur vi skriver och talar om, och handlar i, verkligheten. Andra sätt 
att uppfatta världen på ryms inte inom diskursen, diskursen sätter gränser 
för vad som inte ryms inom den och det är makten som opererar när det 
som inte ryms utesluts ur diskursen. 

3.1.1 Diskurs som perspektivval 
Ibland ställs frågan om diskursanalys är teori eller metod. Diskursanalys är 
till sin karaktär mångvetenskaplig vilket ibland medför problem av olika 
slag, bl.a. det faktum att forskare från olika discipliner menar olika saker 
när de tar ordet diskurs i sin mun. Bergström och Boréus menar att 
diskursanalys inom samhällsvetenskaperna kan betraktas som en veten-
skaps- och samhällsteori. Inriktningen förknippas med vissa övergripande 
uppfattningar om vad som utmärker sociala relationer och språket i vid 
mening. Diskursanalysen kan också sägas förorda en forskningsmässig 
inriktning på frågor om makt och identitet men tona ner betydelsen av 
samhälleliga aktörer. Men diskursanalys kan också uppfattas som en me-
tod, ett visst sätt att analysera texter (Bergström & Boréus, 2005, s. 222). 

Andra menar att diskursanalys är ett helt paket, inte bara en metod för 
att analysera data. Ett paket där man kan komponera sitt eget paket med 
delar ur flera olika diskursanalytiska perspektiv, men att man också kan ta 
in delar från andra perspektiv än de diskursanalytiska: 

Paketet innehåller för det första filosofiska (ontologiska och epistemologis-
ka) premisser angående språkets roll i den sociala konstruktionen av värl-
den; för det andra teoretiska modeller; för det tredje metodologiska riktlin-
jer för hur man griper sig an ett forskningsområde; och för det fjärde speci-
fika tekniker för språkanalys. I diskursanalysen är teori och metod alltså 
sammanlänkade, och man måste acceptera de grundläggande filosofiska 
premisserna för att kunna använda diskursanalysen som metod i empiriska 
undersökningar (Bergström & Boréus, 2005, s. 10). 
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Jag kan konstatera att diskursanalys därmed inte är antingen teori eller 
metod, utan snarare både och, och av den anledningen väljer jag att tala 
om diskurs som ett övergripande perspektivval. Flera olika varianter av 
diskursanalyser förekommer, t.ex. diskursteori som i första hand ägnar sig 
åt teoriutveckling genom dekonstruktion av andra teorier. Andra riktning-
ar är kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Det finns de som hävdar 
att många diskursanalytiska begrepp ofta hänger samman: 

När företrädare för den kritiska diskursanalysen talar om ’diskursordningar’ 
och ’hegemoniska ideologier’, så talar diskursteoretiker om ’flytande signifi-
kanter’ och ’tillslutning’. Den så kallade diskurspsykologin skulle å sin sida 
snarare betona på vilka sätt som trovärdiga utsagor och representationer 
byggs upp (Börjesson, 2003, s. 86). 

Börjesson gör dock en uppdelning mellan dem han benämner de kritiska 
och de reflexiva diskursanalytikerna och i sin kritik av den kritiska 
diskursanalysen hävdar han att den inriktningen ofta har varit: 

En namnbytande verksamhet: begreppet ideologi har bytts mot diskurs, be-
greppet praxis har bytts till diskursiva praktiker, talet om hegemoni har om-
formulerats till utestängningssystem, och så vidare (Börjesson, 2003, s. 180). 

Jag har tagit intryck av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 
synsätt på diskursanalys som ett paket. Jag kommer därför inte att ta ställ-
ning för eller mot någon av de ovan beskrivna inriktningarna utan jag väl-
jer att skapa mitt eget paket. Detta innehåller komponenter från både den 
kritiska diskursanalysen och diskursteorin, och en del verktyg från Fouca-
ults verktygslåda. En diskursanalys är alltså eklektisk: 

The theory as well as the methodology are eclectic; i.e. theories and methods 
are integrated which are adequate in understanding and explaining the ob-
ject under investigation (Wodak, 2004).  

Detta innebär att teorier och metoder integreras för att förstå och förklara 
forskningsproblemet. 

Innan vi tar steget över till mina teoretiska val återvänder vi för en stund 
till frågan om diskurser och förtydligar vad Foucault menar när han an-
vänder termen diskurs. Jag menar att det är viktigt att påpeka att Foucault 
inte enbart var intresserad av språk, när han t.ex. talar om medicinsk 
diskurs så avses både de språkliga utsagorna och läkarnas verksamhet, den 
s.k. praktiken. Olika diskurser är förbundna med olika former av det som 
Foucault skriver om som vetande. Det är vetandet som artikuleras i diskur-
sen och vem som helst har inte rätt att uttala sig inom en diskurs. Inom den 
medicinska diskursen är det läkarna som har rätt att uttala sig, inom den 
pedagogiska diskursen är det lärarna och inom den psykiatriska är det 
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psykiatrikerna. Det innebär att en profession är diskursbärare. Professio-
nerna för vidare diskursen som därmed reproduceras (R. Nilsson, 2008, 
s.55). I en verksamhet som t.ex. en skola, ett sjukhus, eller en kommunal 
förvaltning arbetar människor med olika yrken och det kan förekomma 
kontroverser om vilken profession som ”äger” vilket problem. Ett exempel 
kan tas från skolans område när det gäller barn med olika former av funk-
tionshinder, till exempel dyslexi, är det ”vanliga” pedagogers tolkningar av 
svårigheterna som ska avgöra vilka åtgärder som ska sättas in eller kanske 
specialpedagogens eller kanske läkarens (Börjesson, 2003, s. 51f)? I en 
kommunal organisation kan vi fråga oss om det är cheferna, medarbetarna 
eller politikerna som ”äger” problemen. En annan fråga handlar om vilken 
grupp som får tolkningsföreträdet för: 

Den profession eller annan grupp som lyckas lansera sin problemdefinition 
har rätten att skilja sann kunskap från falsk, vetenskap från lekmannaom-
dömen, objektiv kunskap från subjektiva upplevelser, och så vidare. Den 
röststarkaste gruppen har härmed också den sociala styrkan att utestänga 
andra tolkningar och förståelser av fenomen (Börjesson, 2003, s. 51). 

En profession kan alltså vara synnerligen viktig för hur problem i ett sam-
hälle eller en organisation definieras och detta för mig vidare till att närma-
re undersöka vad som menas med profession och professionalisering, men 
först något om rollbegreppet. 

3.1.2 Roller i diskurser 
Människor intar en mängd olika roller i livet, man är t.ex. kvinna, me-
delålders, maka, mor, väninna, professionell yrkesutövare m.m. I vissa 
sammanhang tilldelas en människa en roll som man förväntas hantera, till 
exempel när hon får en anställning eller ett förtroendeuppdrag. Detta är en 
roll som det är möjligt antingen kliva in i eller kliva ur. Andra roller kan 
vara svåra att kliva ur, rollen som förälder är ett sådant exempel. 

I en organisation konstrueras olika roller som tilldelas människorna i 
den. Organisationen utgör den struktur som sätter ramarna inom vilka 
aktörerna ska agera. Den roll som tilldelas aktören är därmed en del av 
strukturen. Aktören är samtidigt en individ med en identitet.  

Rollbegreppet diskuteras i flera olika teorier. I klassisk rollteori – sym-
bolisk interaktionism och strukturfunktionalism – är roll något entydigt 
och något som reproducerar samhällets befintliga strukturer. Dessa teorier 
har kritiserats för att de inte förklarar förändring och för att de inte disku-
terar konflikter. Här är det strukturerna som sätter gränser för individer-
nas beteende (Poulsen, 2005, kap. 2). 
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I historisk institutionalism är det inte samhället som sådant som sätter 
ramarna för aktörerna, utan det är institutionerna. I institutioner erbjuds 
ett antal roller som individerna kan välja mellan. I institutionerna finns 
normer och värderingar som avgör vad som är ett lämpligt beteende. Det 
råder en lämplighetslogik som mer eller mindre avgör hur aktörer agerar. 
Detta ska ses i motsättning till en konsekvenslogik som innebär att aktörer 
i stället värderar konsekvenser av sitt handlande. Det är alltså frågan om 
meningskonstruktion och identitet. Det existerar inte roller som föreskriver 
hur aktörer ska bete sig i varje enskild situation utan det tolkas individu-
ellt. Detta innebär att rollen måste tolkas av aktören och därmed finns ett 
utrymme för en flertydig roll. För att analysera roller måste den institutio-
nella nivån tas i beaktande, vilket beteende är önskvärt i den aktuella insti-
tutionen (Poulsen, 2005, kap. 2). 

I målstyrda organisationer som de svenska kommunerna finns det inga 
exakta föreskrifter som reglerar varje enskild individs beteende i alla olika 
situationer som kan uppträda. Individerna gör en bedömning av vilket 
beteende som kan vara passande i den aktuella situationen. 

Människan i en organisation är en individ med en identitet som utifrån 
sin plats och funktion i organisationen tillskrivs en viss roll, som till exem-
pel politiker, chef eller medarbetare. Hon har att gå balansgång mellan den 
roll som tillskrivs henne av organisationen och den individ hon upplever 
sig vara. Det finns forskare som menar att organisationsförändringar med 
stora rollförändringar kan vara svåra att genomföra om det är för stora 
skillnader mellan de tillskrivna rollerna och rollerna som individerna upp-
fattar dem, identiteten: 

Samspillet mellem identitet och rolle er derfor yderst komplekst och bi-
drager til at forklare, hvorfor organisationsendringer, der involverer rolle-
forandringar, kan vaere svaere at implementere – isaer hvis de repraesen-
terer radikale brud med den måde, aktörerne hidtil har forstået sig selv och 
deres roller på (Poulsen, 2005, s. 49). 

Man kan illustrera relationen mellan identitet och tillskriven roll på följan-
de sätt i figuren nedan: 
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Figur 3.1 Relationen mellan identitet och roll 

En idealisk organisationsförändring skulle innebära att cirklarna i figuren 
till stor del var överlappande – att det inte skulle vara någon stor diskre-
pans mellan den tillskrivna rollen och individens identitet och i en organi-
sationsförändring à la worst case skulle det inte finnas någon överlappning 
mellan cirklarna, de skulle vara helt åtskiljda. 

I de fall där cirklarna inte helt och fullt överlappar varandra kan det fö-
rekomma rollkonflikter, såväl stora som små. I figuren ovan kan man före-
ställa sig att det förekommer förhållandevis stora rollkonflikter, är cirklar-
na helt åtskilda är rollkonflikterna förmodligen omöjliga att hantera i 
praktiken – det är en alltför stor skillnad mellan den roll man har tillskri-
vits och den roll man själv upplever sig vilja ha eller den individ man anser 
sig vara. Det får troligen till följd att man, om man är anställd, söker sig ett 
nytt arbete eller, om man är förtroendevald, lämnar sitt uppdrag. 

Det är organisationen som sätter ramarna för individernas beteende i 
den. Olika aktörer kan tolka en tillskriven roll på olika sätt. Detta innebär 
att människor som till synes innehar samma roller i praktiken gör saker på 
olika sätt. Tolkningen av vilket beteende som är önskvärt i en institution 
och i en viss situation görs av individerna i organisationen.  

I en roll som politiker/chef/medarbetare finns det olika förväntningar 
som kommer från olika håll. Organisationsmodellen har vissa förväntning-
ar på rollen och den enskilde individen har dels egna förväntningar på sin 
egen roll, dels uppfattar han/hon modellens förväntningar. Om man talar i 
termer av sändare och mottagare är det inte säkert att individen i organisa-
tionen uppfattar förväntningarna på rollen på samma sätt som avsändaren 
– modellen – avser. Det är alltså så att i en roll som politiker, chef eller 
medarbetare finns det olika förväntningar om vad som är ett lämpligt bete-
ende i en viss situation - vad kan en politiker/chef säga respektive göra och 
vad kan han/hon inte säga respektive göra. En person intar/tillskrivs en roll 
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i en organisation med vissa förväntningar på sig och dessa utifrån kom-
mande förväntningar är inte nödvändigtvis desamma som en persons egna 
förväntningar. Detta kan alltså medföra rollkonflikter. 

Det sammanhang där en roll finns är av stor betydelse. Om vi tar ett ex-
empel med en politiker så befinner sig han/hon i olika sammanhang där det 
ställs olika krav och förväntningar. I mötet med medborgarna förväntas 
han/hon t.ex. göra/säga vissa saker, i partigruppen förväntas ett annat be-
teende, i nämnden/fullmäktige ett tredje och i mötet med förvaltningen ett 
fjärde. Här kommer frågan om identitet in och för att kunna skilja på be-
greppen roll och identitet kan det diskursteoretiska begreppet subjektsposi-
tion hjälpa oss. Marianne Winter Jörgensen och Louise Phillips illustrerar 
detta på följande sätt: 

I en konsultation hos läkaren finns till exempel positionerna ”läkare” och 
”patient”. Till positionerna knyts vissa förväntningar om hur man ska upp-
föra sig och vad man kan säga och inte säga (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000, s. 48). 

I en kommun finns positionerna politiker, chef och medarbetare och bero-
ende på vilken position en individ tillskrivs förväntas olika beteenden. Det 
som är möjligt att yttra och göra i en position, är inte möjligt att yttra och 
göra i en annan position. En roll kan också tolkas olika beroende på i vil-
ket sammanhang den förekommer. I svenska kommuner förekommer flera 
kontexter. Detta innebär att ”politikerroll”, ”chefsroll” och ”medarbetar-
roll” tolkas olika beroende på sammanhang. Om vi tar exemplet med ”po-
litikerroll” så har förvaltningscheferna en, heltidspolitikerna har en annan, 
fritidspolitiker en tredje, medarbetare en fjärde och medborgarna en femte, 
och så vidare. Det är också möjligt att majoritets- och oppositionspolitik-
sammanhang kan ha olika politikerroller. Slutsatsen här är att samman-
hanget är avgörande för vilket innehåll rollerna ges. Det innebär att ”poli-
tikerroll” och ”chefsroll” kan vara många olika saker samtidigt. Detta kan 
illustreras med hjälp av nedanstående figur: 
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Figur 3.2 Relationen mellan roll och kontext 

En kontext kan också utgöras av en diskurs. En politiker eller en chef i en 
företagsdiskurs kan bete sig annorlunda än en politiker och en tjänsteman i 
en förenings-, eller en förvaltningsdiskurs. Olika subjektspositioner erbjuds 
deltagarna i diskurser och därmed kan en roll se olika ut beroende på inom 
vilken diskurs den finns. 

En roll får sin betydelse i relation till andra roller vilket innebär att skill-
nad är av betydelse. Det innebär att en roll hålls åtskild från en annan. I 
konstruktionen av politiker- och chefsrollerna är ”vi” och ”dom” betydel-
sefulla. ”Vi” är något annat än ”dom”, det vill säga skillnad är något vik-
tigt. ”Politikerroll” är således något annat än ”chefsroll” och konstrueras 
delvis utifrån vad det inte är. 

Konstruktionen av olika roller i en organisation sker både diskursivt 
(sättet att tala) och institutionellt (regler). Dessa regler kan vara både for-
mella och informella. I skapandet av ett ”vi” och ett ”dom” är begreppet 
exklusion viktigt och detta begrepp diskuteras längre fram i detta kapitel. 

3.1.3 Språk och kön 
Forskning om språk och kön visar att det finns en ojämställdhet mellan 
män och kvinnor inbäddad i språket. Mannen är normen för det som be-
traktas som allmänintresset – det mänskliga – och kvinnan betraktas som 
en representant för ett särintresse – hon är avvikande (Eduards, 2002, s. 35 
f). Ett exempel är vårt sätt att använda beteckningen ”kvinnlig” för att 
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markera att något är avvikande från den manliga normen. Detta ser vi när 
vi talar om poliser – kvinnliga poliser, fotbollsspelare – damfotbollsspelare, 
politiker – kvinnliga politiker, professorer – kvinnliga professorer. När 
man talar om chefer så är det ofta män som avses, menar man något annat 
måste man lägga till ”kvinnlig”, det talas till exempel om ledarskap och 
”kvinnligt” dito. Ett tydligt exempel på att mannen är den norm som allt 
annat jämförs med ser vi i andra språk där ordet för människa är detsam-
ma som ordet för man, engelskans ”a man” och franskans ”un homme”. 

I diskursanalys analyseras ofta metaforer som används i tal och skrift. 
Forskare menar att sportmetaforer, framförallt lagsportsmetaforer, är en 
del av en vidare krigsmetafor. När människor pratar om sport används 
samma vokabulär som när man talar om krig, ett exempel är att en sport-
arena ofta omtalas som ”ett slagfält” där förekomst av våld både är för-
väntat och till viss del accepterat. Sport- och krigsmetaforerna är en viktig 
del i den sociala konstruktionen av en manlig identitet (Meân, 2001). 

Forskare har konstaterat att begrepp som används inom näringslivet har 
flyttats över till ett kommunalt sammanhang, några exempel är när kom-
munen omtalas som koncernen som är konkurrensutsatt. Begreppen och 
idéerna som kommer från näringslivet är mycket starkt manligt könskoda-
de (Hedlund, 1997, s.78; Hedlund, 2006, s. 43). Många av de förändringar 
som introducerades i offentlig sektor under 1980- och 1990-talen inspire-
rades av New Public Management-filosofin och innebar en förändrad 
könskodning av delar av den offentliga sektorn. Det finns forskare som 
menar att en del av dessa förändringar innebar en ”maskuliniseringspro-
cess”. Med detta menas att den offentliga sektorn tidigare präglades av en 
omsorgsrationalitet men att en teknisk-ekonomisk rationalitet successivt 
har tagit över stora delar av det offentliga och blivit dominerande. Denna 
maskuliniseringsprocess sker av både män och kvinnor i den offentliga 
sektorn. En forskare uttrycker det på följande sätt: 

En förändrad könskodning innebär helt enkelt att många av de värderingar 
och riktlinjer som hämtades från New Public Managementperioden fångar 
upp de tankemönster som konstruerats i ett sammanhang där kvinnors kun-
skap spelat en underordnad roll (Hedlund, 2006, s. 43). 

Begreppet homosocial reproduktion är ett annat sätt att uttrycka i stort sett 
samma sak. Det innebär att män föredrar män och utestänger kvinnor och 
vissa män. Det är maskuliniteten som reproduceras och som dominerar 
framförallt ledarskapet i kommunerna. Thorbjörn Nilsson skrev i sin av-
handling där han gjorde en socialpsykologisk studie av kommunalråd att 
föreställningar om kön reproduceras omedvetet och ständigt genom språk-
bruket. Han menar att såväl kvinnor som män i ledande positioner i kom-
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muner tvingas att både förhålla sig till och reproducera den dominerande 
maskuliniteten (T. Nilsson, 2001). 

3.2 Professioner och professionalisering 
Att vara och av andra betraktas som professionell är idag något efter-
strävansvärt, och det finns forskare som menar att det råder en professio-
nalismdiskurs inom många yrken (Evetts, 2006) som strävar efter att be-
traktas som professionella. Svante Beckman, professor och föreståndare för 
Swecult12 vid Linköpings universitet, menar att professionalisering innebär 
föryrkligande (Beckman, 1989, s. 60)13. De tidigast professionaliserade 
yrkena var läkarens och juristens. Under andra halvan av 1900-talet har 
alltfler yrken professionaliserats och idag talas det också om semiprofes-
sionella yrken14

Intresset för professioner i forskningen kan sägas ha gått i tre vågor, från 
1930-talets funktionalistiska period, via 1970-talets forskning om profes-
sioners monopolsträvanden till det sena 1980-talet när intresset för profes-
sioner tog fart igen (Sciulli, 2005, s. 915) och flera publikationer om pro-
fessioner och professionalisering publicerades inom ramen för SCASS

 som t.ex. socionomens och lärarens. Med ett semiprofes-
sionellt yrke menas ett yrke som inte fullt ut har lyckats i sina professionali-
seringssträvanden (Sannerstedt, 1984). Kommunforskarna på KFi, Kommun-
forskning i Väst, skriver i ett kvartalsbrev 2008 att de har startat ett nytt 
forskningsprojekt där en forskningsfråga är att ”avgöra hur professionali-
serat förvaltningschefsyrket är” (Cregård, 2008) vilket jag menar implice-
rar dels att ”förvaltningschef” är ett yrke, dels att detta yrke är en profes-
sion, men att det kan vara gradskillnader. Redan i slutet av 1950-talet 
fanns det en diskussion om det var möjligt, och i så fall hur, att skilja pro-
fessioner från yrken och det framfördes då att det snarare var gradskillna-
der än artskillnader (Evetts, 2006). 

15

Frågan om professionalisering av kommunala chefstjänstemän är intres-
sant utifrån att synen på chefer har förändrats. Att vara chef har ibland 

. 
Efter 1995 har det sällan publicerats något i de sociologiska tidskrifterna 
(Torstendahl, 2008, s. 173), men från mitten av 2000-talet har intresset 
ökat igen och ett tecken på det är att tidskriften Current Sociology hade 
två temanummer om professioner och professionalisering 2005 och 2006. 

                                                      
12 Swecult är ett nationellt kunskapscentrum för kulturpolitiskt relevant forskning. 
13 Det latinska professio betyder yrke. 
14 Det förekommer också andra sammansatta ord: avprofessionalisering, deprofes-
sionalisering, reprofessionalisering. 
15 The Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences (SCASSS) vid 
Uppsala universitet. 
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varit ett tidsbegränsat uppdrag inom ramen för en annan anställning och 
ibland en anställning. När chefspositionen har innehafts i form av ett tids-
begränsat uppdrag så har det varit vanligt att rekrytera chefer ur professio-
nerna (Hagström, 2003, s. 316). Det vill säga att tidigare hade en person 
en anställning i kommunen/landstinget och övergick sedan till att vara 
chef, ett vanligt exempel är läraren som övergår till att vara rektor eller 
sjuksköterskan i äldreomsorgen som blir äldreomsorgschef. Idag förekom-
mer det att en person anställs inom en kommun men att själva chefsupp-
draget är ett tidsbegränsat förordnande, men det förekommer också tillsvi-
dareförordnanden som chef16

3.2.1 Tidigare forskning om professioner 

. I de fall där en person har ett tidsbegränsat 
förordnande som chef kan han eller hon alltså återgå/övergå till en annan 
tjänst inom kommunen om det visar sig att personen ifråga inte fungerar 
tillfredsställande som chef. Idag är det ovanligare att rekrytera chefer från 
”golvet” i den egna organisationen. Chefsrekrytering sker ofta utifrån, från 
andra kommuner/landsting eller från andra områden, och ofta med hjälp 
av rekryteringsföretag. Många chefer har tidigare varit chefer på annan 
plats i organisationen eller inom andra kommuner/landsting eller privata 
företag. Under 1990-talet var det vanligt att rekrytera chefer från det priva-
ta näringslivet till kommuner och landsting och det var också en önskvärd 
erfarenhet då det i många platsannonser uttalades att det var en önskvärd 
kvalifikation att ha erfarenhet från privat näringsliv. Idag förefaller det 
vara så att det har blivit ett yrke att vara chef. Ett tecken på detta är att 
företag som ägnar sig åt rekrytering av arbetskraft talar om chefsjobb un-
der beteckningen ”yrkeskategori” (Jobbsafari, 2009; 
Kommunalekonomföreningen, 2009) och vid en sökning av olika yrken på 
arbetsförmedlingens hemsida ger sökordet ”chef” över 2000 träffar 
(Arbetsförmedlingen, 2009). 

Mycket forskning finns om professioner och professionella grupper. En 
stor del av den forskningen är historisk eller sociologisk. Studier finns om 
ingenjörer (Sundin, 1981; Torstendahl, 1989b) arkitekter och psykologer 
(L. Svensson, 1990), veterinärer (Hellberg, 1990), socionomer (Wingfors 
2004) och det finns också en omfattande professionsforskning om lärare 
och sjuksköterskor. Det förefaller inte finnas någon omfattande profes-

                                                      
16 Exempel är utlysningen som kommunchef i Eda kommun och utlysningar som 
förvaltningschef i Åmåls och Vänersborgs kommun i januari 2009 (Offentliga Jobb, 
2009). 
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sionsforskning om chefer i den offentliga sektorn17

En slutsats av denna genomgång är att chefstjänstemän i svensk offentlig 
sektor inte tidigare har studerats ur ett professionsteoretiskt perspektiv. 
Det finns studier av kommunala chefer (Blom, 1994; Norell, 1989) men 
dessa studier använder inte teorier om professionalisering. 

 utan när det talas om 
professionalisering så handlar det om professionalisering av administratio-
nen i vid mening med hänvisning till bl.a. kommunsammanslagningarnas 
ökade krav på en professionell administration. Ett led i denna mer profes-
sionella administration var att ekonomer från 1960-talet och framåt tog 
plats i kommunledningarna, tidigare hade dessa dominerats av jurister (S. 
Jönsson, 2000). Uppkomsten av en svensk tjänstemannarörelse under peri-
oden 1875-1940 finns beskriven av Rolf Torstendal som fokuserar tjäns-
temäns organisering (Torstendahl, 1989a). Ekonomernas professionaliserings-
process finns också beskriven (Hugemark, 1994).  

Internationellt finns forskning om offentliga chefer ur ett professionsteo-
retiskt perspektiv, men den är inte omfattande18

Forskningen om professioner är omfattande och det finns flera olika 
perspektiv. Vanligen nämns tre olika perspektiv: funktionalistiska, neowe-
berianska och neomarxistiska (Hugemark, 1994) och tillkommer gör också 

. Noordegraaf och van der 
Meulen har studerat holländska chefer inom hälso- och sjukvården och de 
konstaterar att det pågår en professionaliseringsprocess där chefernas am-
bition är att göra ”health care management” till en ny profession. De har 
bl.a. undersökt uppkomsten av en professionell organisation för toppchefer 
i holländsk hälso- och sjukvård och de har också studerat hur de utbildas. 
De konstaterar att flera av de reformer som ägt rum i offentlig sektor har 
fungerat som bränsle för chefernas professionalisering och att holländsk 
hälsovård alltmer ”is increasingly managerialized and ’run like a business’ 
” (Noordegraaf & Van der Meulen, 2008, s. 1055). De menar att profes-
sionalisering av chefer är att betrakta som ett maktspel (Noordegraaf & 
Van der Meulen, 2008, s. 1068). 

                                                      
17 Här har jag gjort sökningar i Google Scholar och inte funnit särskilt mycket när 
det gäller förvaltningschefsnivån. Det som finns är professionsforskning om verk-
samhetschefer i vård, skola och omsorg – t.ex. rektorer. Det finns också forskning 
på nästa nivå uppåt i den kommunala hierarkin, t.ex. skolchefer. Vid Danmarks 
Pedagogiske Universitetsskole vid universitetet i Århus finns ett forskningsprogram 
om Profession och Ledelse som är särskilt inriktat på skola och ledning(Århus 
universitet, 2007).  
18 En sökning i universitetsbibliotekets databas Elin med sökorden ”professionalisa-
tion” och ”public management” ger endast sex träffar. Sökkombinationen ”profes-
sionalisation” och ”manager” ger 20 träffar, kombinationen ”professionalisation” 
och ”public sector” ger 23 (100926). 
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ett nydurkheimianskt perspektiv (Castro, 1992). Andra talar om en funk-
tionalistisk, en nyweberiansk och en modern professionsforskning (B. 
Strömberg, 1994). Det gemensamma för flera av dessa perspektiv är att de 
undersöker professionalisering och professionella grupper i relation till 
klassbegreppet och därmed till samhällsutvecklingen i stort. Professionsbe-
greppet är mångfacetterat och Barbro Strömberg, forskare vid Göteborgs 
universitet, hävdar också att  

Det finns snart sagt lika många definitioner på professionella som det finns 
professionsforskare (B. Strömberg, 1996, s. 16). 

Begreppet profession har beskrivits som ”the troublesome concept” 
(Burrage, Jarausch, & Siegrist, 1990, s. 204) och det finns de som menar 
att ett försök till en precis definition är en återvändsgränd och att det inte 
är någon idé att försöka dra en skarp gräns mellan yrken och professioner 
(Evetts, 2006). Det är alltså inte enkelt att beskriva vad en profession är 
och vad som utmärker ett professionaliserat yrke i förhållande till icke-
professionella diton. Jag kommer nedan att ge en kortfattad beskrivning av 
professionsforskningen. 

3.2.2 Funktionalismens definition av profession 
Den tidigaste professionsforskningen försökte specificera ett antal kriterier 
på vad som utmärkte en profession. Idén med att använda kriterier var att 
man kunde avgöra hur professionaliserat ett yrke var genom antalet upp-
fyllda kriterier. 1964 publicerades en artikel av Harold Wilensky som har 
haft stor betydelse för forskningen om professioner – The professionaliza-
tion of everyone? – i vilken han kom fram till att det fanns två huvudkrite-
rier för en profession. Serviceidealet innebar att professionen tjänar andra 
än sig själv, och att den är självstyrande – den har autonomi (Wilensky, 
1964). Forskare har haft olika kriterier för vad som utmärker en profession 
och en framhåller att det har varit:  

svårt att finna professionernas ’differentia specifica’ (B. Strömberg 1996, s. 
16)  

och att de flesta definitionerna vilar på Parsons ursprungliga beskrivning 
(Brante, 1992).  

Talcott Parsons var en av de tidiga professionsforskare och hans ur-
sprungliga beskrivning utgick från fem begreppsliga dikotomier: 
 

1) Affektivitet – affektiv neutralitet, fattas beslut på känslor eller på ra-
tionella grunder? 

2) Universalism – partikularism. Agerar personer i enlighet med generel-
la principer och regler, oavsett vem agerandet riktar sig mot? 
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Strömberg, 1994). Det gemensamma för flera av dessa perspektiv är att de 
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klassbegreppet och därmed till samhällsutvecklingen i stort. Professionsbe-
greppet är mångfacetterat och Barbro Strömberg, forskare vid Göteborgs 
universitet, hävdar också att  

Det finns snart sagt lika många definitioner på professionella som det finns 
professionsforskare (B. Strömberg, 1996, s. 16). 

Begreppet profession har beskrivits som ”the troublesome concept” 
(Burrage, Jarausch, & Siegrist, 1990, s. 204) och det finns de som menar 
att ett försök till en precis definition är en återvändsgränd och att det inte 
är någon idé att försöka dra en skarp gräns mellan yrken och professioner 
(Evetts, 2006). Det är alltså inte enkelt att beskriva vad en profession är 
och vad som utmärker ett professionaliserat yrke i förhållande till icke-
professionella diton. Jag kommer nedan att ge en kortfattad beskrivning av 
professionsforskningen. 

3.2.2 Funktionalismens definition av profession 
Den tidigaste professionsforskningen försökte specificera ett antal kriterier 
på vad som utmärkte en profession. Idén med att använda kriterier var att 
man kunde avgöra hur professionaliserat ett yrke var genom antalet upp-
fyllda kriterier. 1964 publicerades en artikel av Harold Wilensky som har 
haft stor betydelse för forskningen om professioner – The professionaliza-
tion of everyone? – i vilken han kom fram till att det fanns två huvudkrite-
rier för en profession. Serviceidealet innebar att professionen tjänar andra 
än sig själv, och att den är självstyrande – den har autonomi (Wilensky, 
1964). Forskare har haft olika kriterier för vad som utmärker en profession 
och en framhåller att det har varit:  

svårt att finna professionernas ’differentia specifica’ (B. Strömberg 1996, s. 
16)  

och att de flesta definitionerna vilar på Parsons ursprungliga beskrivning 
(Brante, 1992).  

Talcott Parsons var en av de tidiga professionsforskare och hans ur-
sprungliga beskrivning utgick från fem begreppsliga dikotomier: 
 

1) Affektivitet – affektiv neutralitet, fattas beslut på känslor eller på ra-
tionella grunder? 

2) Universalism – partikularism. Agerar personer i enlighet med generel-
la principer och regler, oavsett vem agerandet riktar sig mot? 
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3) Jagorientering - kollektiv orientering, agerar personer i egenintresse i 
första hand eller tar de hänsyn till kollektiva intressen - det gemensamma 
bästa? 

4) Tillskrivet – förvärvat. Bemöts människor utifrån sin personlighet el-
ler utifrån sina prestationer? 

5) Specificitet – diffushet. Detta kriterium handlar om hur många aspek-
ter av ett fenomen som man ska ta hänsyn till (Brante, 1987, s. 126) 
 
Utifrån dessa kriterier är en professionell person en som är affektivt neu-
tral, d.v.s. en person som inte engagerar sig känslomässigt i sina klienter, 
patienter, elever etc. Den professionelle agerar universellt efter generella 
regler, ett exempel är att alla ska behandlas lika i en domstol. Han eller 
hon är också kollektivt orienterad i sitt arbete för det gemensamma bästa. 
En professionell agerar specifikt med vilket menas att han/hon koncentre-
rar sig på det han eller hon kan. Läkaren behandlar patientens sjukdom, 
inte patientens dåliga ekonomi eller problematiska relationer. Slutligen har 
den professionelle sin tjänst för att han eller hon har förvärvat viss kompe-
tens, inte utifrån status, börd eller ekonomi (Brante, 1987, s. 126). Parsons 
har kritiserats för en alltför idealiserad bild av professionella, alternativt att 
han egentligen ägnade sig åt en konstruktion av en idealtyp (B. Strömberg, 
1996, s. 15). Som jag uppfattar dessa grundläggande kriterier är de en 
beskrivning av många yrkesgrupper i offentlig sektor och jag menar att de 
inte räcker till för att definiera en yrkesgrupp som professionell. 

En annan beskriver professioners utmärkande drag på följande sätt: 
 

1) De har sin grund i abstrakt, generaliserbar och teoretisk expertkun-
skap. Denna kunskap är inte allmänt tillgänglig för det stora flertalet män-
niskor utan den är ”ointränglig och onåbar” och ”kan beskrivas som elitis-
tisk” (B. Strömberg, 1996, s. 10).  

2) De har en lång, specialiserad och ofta akademisk utbildning.  
3) En egen kultur skapas genom utbildningen och det skapas också en 

lojalitet till den egna gruppens värden.  
4) Ofta avslutas utbildningen genom en formell examen som utestänger 

andra.  
5) Arbetet som den professionella gruppen sedan utför är icke-manuellt 

heltidsarbete som ofta är högt värderat av andra. Innehavarna av detta 
arbete åtnjuter ofta hög status och de har också ofta någon form av klient-
relation (B. Strömberg, 1994, s. 9f). 
 
Denna beskrivning av en profession lägger stor vikt vid utbildningen vilket 
jag menar är relevant, men i dagens svenska samhälle där stora grupper 
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innehar en akademisk högre utbildning är inte heller dessa kriterier till-
räckliga för att en yrkesgrupp ska kunna betraktas som en profession. 

Utifrån de funktionalistiska kriterierna ovan kan många yrken definieras 
som professionella beroende på vilka kriterier som man väljer att använda, 
olika forskares kriterier överlappar till viss del varandra. Det har riktats 
kritik mot den funktionalistiska professionsforskningen som har kallats 
naiv. En del av denna kritik tar sin grund i svårigheten att hitta en klar och 
tydlig gräns mellan professionella och icke-professionella grupper. Ett ar-
gument i den linjen är uppkomsten av begreppet semi-professionell. Ytter-
ligare en invändning är att det är svårt att konstruera en definition som 
passar på alla professionella yrken. Forskare har haft svårigheter att ur de 
historiska exempel som finns finna en ”naturlig” process varigenom pro-
fessionaliseringen sker. Det är också problematiskt med frågan vilket för-
hållande professionella har till en byråkratisk administration. En del häv-
dar att det finns en motsättning mellan byråkrati och professionella, andra 
menar att de professionella utan problem anpassar sig i en byråkratisk 
administration. Slutligen utmynnar kritiken i att alla försök att definiera 
profession med hjälp av kriterier får samordnings- och rangordningspro-
blem eftersom det kan vara svårt att avgöra vilket av kriterierna är vikti-
gast och hur olika kriterier förhåller sig till varandra (Brante, 1987, s. 
133). 

Thomas Brante, en av kritikerna till den funktionalistiska professions-
forskningen, föreslår, trots sin kritiska hållning, att Parsons ursprungliga 
variabler ska kompletteras med fler: etiska koder, yrkesmässig integritet, 
service för det allmännas bästa, professionella sammanslutningar, ett esote-
riskt gemensamt språk och mekanismer för reproduktion (Brante, 1992). 

3.2.3 Professionstyper 
Med det som brukar kallas den moderna professionsforskningen frångicks 
den funktionalistiska klassificeringen av olika yrken som professioner och 
istället utvecklades begreppet professionstyp. En forskare urskiljer fyra 
sådana: underordnade och marginaliserade professionella, välfärdsstatspro-
fessionella, marknadsprofessionella och partisan-professionella (Castro, 
1992, s. 197-231). Thomas Brante menar att det inte går att tala om en 
yrkesgrupp som en enhetlig profession eftersom den kontext i vilken den 
verkar varierar så mycket. Som exempel kan tas läkare och jurister. Det är 
mycket olika villkor för en privatanställd läkare och en läkare anställd i det 
offentliga och en privatanställd jurist som har anställning som advokat har 
helt andra villkor än till exempel en åklagare i det offentligas tjänst. Han 
menar därför att begreppet professionstyp är att föredra och han urskiljer 
fem olika: fria, akademiska, kapitalets, statens och den politiska professio-
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inte räcker till för att definiera en yrkesgrupp som professionell. 
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3) En egen kultur skapas genom utbildningen och det skapas också en 

lojalitet till den egna gruppens värden.  
4) Ofta avslutas utbildningen genom en formell examen som utestänger 

andra.  
5) Arbetet som den professionella gruppen sedan utför är icke-manuellt 

heltidsarbete som ofta är högt värderat av andra. Innehavarna av detta 
arbete åtnjuter ofta hög status och de har också ofta någon form av klient-
relation (B. Strömberg, 1994, s. 9f). 
 
Denna beskrivning av en profession lägger stor vikt vid utbildningen vilket 
jag menar är relevant, men i dagens svenska samhälle där stora grupper 
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innehar en akademisk högre utbildning är inte heller dessa kriterier till-
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Utifrån de funktionalistiska kriterierna ovan kan många yrken definieras 
som professionella beroende på vilka kriterier som man väljer att använda, 
olika forskares kriterier överlappar till viss del varandra. Det har riktats 
kritik mot den funktionalistiska professionsforskningen som har kallats 
naiv. En del av denna kritik tar sin grund i svårigheten att hitta en klar och 
tydlig gräns mellan professionella och icke-professionella grupper. Ett ar-
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menar att de professionella utan problem anpassar sig i en byråkratisk 
administration. Slutligen utmynnar kritiken i att alla försök att definiera 
profession med hjälp av kriterier får samordnings- och rangordningspro-
blem eftersom det kan vara svårt att avgöra vilket av kriterierna är vikti-
gast och hur olika kriterier förhåller sig till varandra (Brante, 1987, s. 
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Thomas Brante, en av kritikerna till den funktionalistiska professions-
forskningen, föreslår, trots sin kritiska hållning, att Parsons ursprungliga 
variabler ska kompletteras med fler: etiska koder, yrkesmässig integritet, 
service för det allmännas bästa, professionella sammanslutningar, ett esote-
riskt gemensamt språk och mekanismer för reproduktion (Brante, 1992). 

3.2.3 Professionstyper 
Med det som brukar kallas den moderna professionsforskningen frångicks 
den funktionalistiska klassificeringen av olika yrken som professioner och 
istället utvecklades begreppet professionstyp. En forskare urskiljer fyra 
sådana: underordnade och marginaliserade professionella, välfärdsstatspro-
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yrkesgrupp som en enhetlig profession eftersom den kontext i vilken den 
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mycket olika villkor för en privatanställd läkare och en läkare anställd i det 
offentliga och en privatanställd jurist som har anställning som advokat har 
helt andra villkor än till exempel en åklagare i det offentligas tjänst. Han 
menar därför att begreppet professionstyp är att föredra och han urskiljer 
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64 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

nen (Brante, 1990, s. 41ff). Det innebär att ett yrke som t.ex. läkarens eller 
advokatens kan rymmas inom ramen för flera professionstyper. Till den 
politiska professionstypen, som är unik för Brante, räknas regeringen, top-
parna inom riksdagspartierna och stats- och kommunförvaltningen. Det 
ska inte läggas alltför stor vikt vid formell utbildning med hänvisning till 
att de allra flesta har åtminstone en fil kand som grund i bagaget. Mycket 
av den kompetens den politiska professionstypen besitter är något de har fått 
under anställningen/uppdraget, på samma sätt som andra yrkesgrupper 
också får mycket kunskap under anställningens gång. En nyutexaminerad 
lärare/läkare/ingenjör har mycket att lära när han eller hon påbörjar en 
anställning, examen är inte nog. Han menar att politiker ofta har genom-
gått ett långt ”lärlingsskap” innan de tar sig till toppen. Hans poäng är att 
det existerar en  

annan sorts kunskap, en speciell, abstrakt, ”politisk kompetens” – en s.k. 
tyst kunskap (Brante, 1989, s. 44). 

I Brantes politiska professionstyp och möjligen också Castros välfärds-
statsprofessionella ryms alltså, i min tolkning, både kommunalråd och 
kommunala förvaltningschefer. I början av 90-talet fördes en diskussion 
om ”politisk professionalism”. Forskare vid Åbo Akademi arbetade då i 
det s.k. professionalism-projektet där Claus Stolpe fann att det finns flera 
dimensioner i begreppet politisk professionalism: 1) sakkunskap som base-
ras på antingen yrkesmässig eller utbildningsmässig närhet och 2) kunskap 
om den politiska processen som förvärvats genom deltagande i densamma 
(Stolpe, 1991). Det sistnämnda kan betecknas som s.k. esoterisk kunskap, 
kunskap som bara är tillgänglig för de invigda. 

3.2.4 Professioners strävan efter monopol – stängning 
I kritiken mot den tidiga professionsforskningen som bedömdes vara alltför 
begränsande utvecklades den neoweberianska och neomarxistiska forsk-
ningen (Hugemark, 1994, s. 45). Den tidiga professionsforskningen hade 
främst ägnat sig åt att definiera vilka yrken som kan benämnas professio-
nella utifrån vissa kriterier, och den neoweberianska professionsforskning-
en vidgade perspektiven genom att intressera sig för frågor om makt och 
konflikter, till exempel hur det går till när en yrkesgrupp försöker att skaf-
fa sig monopol genom olika professionaliseringsstrategier. Det är vanligt i 
professionsforskningen att använda termen monopol men Magali Sarfatti 
Larson, som i sin egen tidiga forskning har använt termen monopol, menar 
att exclusionary shelter passar bättre för att beskriva det tillstånd som pro-
fessionella når, även om drivkraften bakom professionaliseringssträvanden 
är monopolistisk (Sarfatti Larson, 1990). Jag menar att exclusionary shel-

 ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta I 65 
 

ter bättre än monopol beskriver det eftersträvansvärda tillståndet och det 
kan beskrivas metaforiskt. Ett stängsel kan användas som metafor för ex-
clusionary shelter, det avgränsar en yta men det är möjligt att både se och 
tala igenom det vilket möjliggör för dem som är innanför stängslet att både 
ta intryck från utsidan och påverka den. En betongmur kan tjäna som me-
tafor för monopolet. Betongmuren omöjliggör för dem på insidan att både 
påverka och ta intryck från dem utanför. Uttryckt i ett vardagligt språk 
strävar professionella grupper efter att själva bestämma över sin verksam-
het och de försöker att undvika att bli styrda. Ett exempel kan tas från 
hälso- och sjukvården där det är svårt för politiker och administration att 
styra läkarprofessionen då denna är mycket stark. Styrningen i hälso- och 
sjukvård beskrivs som en ”kamp om makt och kontroll över verksamhe-
ten” (Hallin & Siverbo, 2003, s. 66). Man kan alltså uttrycka det som att 
en professionell grupp försöker att skaffa sig en betongmur, men man 
lyckas aldrig skaffa sig mer än ett stängsel. Vilka sätt kan då användas av 
en grupp som försöker att skaffa sig en betongmur som utestänger/utesluter 
andra? Inom den neoweberianska professionsforskningen finns en teori om 
social stängning (social closure). Med stängning menas en yrkesgrupps 
strävan efter att få monopol på möjligheter. Detta sker genom att gruppen 
försöker att utesluta andra grupper. Det finns ett begreppspar inom teorin 
– usurpation och exklusion. Exklusion är en s.k. inifrånstrategi som grup-
pen använder sig av för att stänga ute dem som är utanför gruppen. Den 
används uppifrån och ned i en hierarkisk organisation. Stängningsteoreti-
kern Frank Parkin hänvisar till Max Weber när han uttrycker följande: 

By social closure he means the process by which various groups attempt to 
improve their lot by restricting access to rewards and privileges to a limited 
circle. In order to do this they single out certain social or physical attributes 
that they themselves possess and define these as the criteria of eligibility 
(Parkin, 2002, s. 100). 

Stängningen är alltså en process genom vilken grupper försöker att förbätt-
ra sina egna möjligheter genom att begränsa tillgången till privilegier för en 
begränsad grupp, den egna. De gör detta genom att specificera ett antal 
egenskaper som krävs för att tillhöra gruppen, de som de själva besitter. 

Exklusion kan tolkas som en strategi för att skilja de som är inne, insi-
ders, från dem som är ute, outsiders. Usurpation, eller inkräktning, är be-
teckningen på en strategi som används av en grupp för att ta sig in på en 
annan grupps domän, exempel är strejker eller mobilisering av den allmän-
na opinionen. Inkräktning handlar alltså om att en grupp försöker att ut-
mana andra gruppers stängningar och det finns invändningar mot att då 
benämna detta ”stängning” (Wingfors, 2004, s. 41). Exklusion är en pro-
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annan sorts kunskap, en speciell, abstrakt, ”politisk kompetens” – en s.k. 
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ras på antingen yrkesmässig eller utbildningsmässig närhet och 2) kunskap 
om den politiska processen som förvärvats genom deltagande i densamma 
(Stolpe, 1991). Det sistnämnda kan betecknas som s.k. esoterisk kunskap, 
kunskap som bara är tillgänglig för de invigda. 
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nella utifrån vissa kriterier, och den neoweberianska professionsforskning-
en vidgade perspektiven genom att intressera sig för frågor om makt och 
konflikter, till exempel hur det går till när en yrkesgrupp försöker att skaf-
fa sig monopol genom olika professionaliseringsstrategier. Det är vanligt i 
professionsforskningen att använda termen monopol men Magali Sarfatti 
Larson, som i sin egen tidiga forskning har använt termen monopol, menar 
att exclusionary shelter passar bättre för att beskriva det tillstånd som pro-
fessionella når, även om drivkraften bakom professionaliseringssträvanden 
är monopolistisk (Sarfatti Larson, 1990). Jag menar att exclusionary shel-

 ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta I 65 
 

ter bättre än monopol beskriver det eftersträvansvärda tillståndet och det 
kan beskrivas metaforiskt. Ett stängsel kan användas som metafor för ex-
clusionary shelter, det avgränsar en yta men det är möjligt att både se och 
tala igenom det vilket möjliggör för dem som är innanför stängslet att både 
ta intryck från utsidan och påverka den. En betongmur kan tjäna som me-
tafor för monopolet. Betongmuren omöjliggör för dem på insidan att både 
påverka och ta intryck från dem utanför. Uttryckt i ett vardagligt språk 
strävar professionella grupper efter att själva bestämma över sin verksam-
het och de försöker att undvika att bli styrda. Ett exempel kan tas från 
hälso- och sjukvården där det är svårt för politiker och administration att 
styra läkarprofessionen då denna är mycket stark. Styrningen i hälso- och 
sjukvård beskrivs som en ”kamp om makt och kontroll över verksamhe-
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fessionell strategi som riktar sig nedåt och det är underordnade, icke fullt 
professionella, grupper som ägnar sig åt usurpation – inkräktning. Grupper 
i mellanpositioner, på väg att bli professionella, kan ibland ha en dubbel-
riktad stängningsstrategi, de ägnar sig åt exklusion av underordnade grup-
per och åt usurpation gentemot överordnade grupper. Exklusionsprocesser 
kan uppfattas som en aspekt av maktfördelning (Parkin, 1979, s. 44). Par-
kin gör trots detta ingen definition av vad han menar med makt. Han me-
nar att stängningsstrategier inte enbart uppfattas som exkluderande, utan 
att en del anammas av de exkluderade som en effekt av deras outsider-
position. En grupp skaffar sig en överordnad position genom monopolis-
tisk kontroll över resurser, resurser kan vara egendom eller kunskap eller 
annat. Exklusionen är både diskriminerande och exploaterande. De exklu-
sionsstrategier som Parkin diskuterar är egendomsrätt och credentialism, 
användning av betyg och diplom (Parkin, 1979, s. 47ff). Det finns profes-
sionsforskare som hävdar att exklusion och usurpation hänger samman, att 
båda strategierna förekommer samtidigt (Murphy, 1988). Inga Hellberg 
menar att detta är det mest rimliga. Hon menar att en grupp som försöker 
att skaffa sig professionell status både ägnar sig åt usurpation uppåt och 
exklusion nedåt och detta pågår samtidigt (Hellberg, 1991, s. 12ff). Jag 
menar att sjuksköterskor är ett exempel på en yrkesgrupp som både strävar 
efter och ibland ges delegation av vissa uppgifter från läkarna och de har 
en önskan om att behålla dessa i grunden läkaruppgifter – usurpation – 
och själva delegerar en del av sina uppgifter till undersköterskor. Trots att 
de själva delegerar vissa uppgifter till undersköterskor är de också måna 
om att hålla distans till dem och gör en tydlig åtskillnad mellan medicinska 
och omvårdande arbetsuppgifter. De försöker att exkludera undersköters-
kor från de medicinska uppgifterna.  

En annan form av stängning bidrog sociologen Anne Witz med. Hon 
hävdade att det förutom exklusion som riktar sig nedåt också förekommer 
stängning i sidled – demarkation – mot grupper som arbetar med liknande 
uppgifter. Demarkationen, eller gränsdragningen som jag föredrar, innebär 
att en professionssträvande grupp försöker att kontrollera och reglera 
andras arbete genom att skapa och kontrollera gränser mellan olika yrken 
(Witz, 1992, s. 197)19

I min forskning använder jag begreppen exklusion, inkräktning och 
gränsdragning för att studera chefernas professionaliseringssträvanden i 
relation till politikerna, som formellt sett alltid har en överordnad position. 

. 

                                                      
19 Witz skriver också om intern demarkation som handlar om hur män försöker att 
dra gränser mellan det som betraktas som manliga respektive kvinnliga kompetens-
sfärer inom ett och samma yrke (Witz, 1992, s. 203). 
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De tekniker som används för stängning hos bl.a. Parkin är en följd av att 
han diskuterar grupper i ett klassamhälle. Jag menar att begreppen exklu-
sion, usurpation och demarkation är användbara i min avhandling där jag 
studerar kommunala chefstjänstemän. Däremot är de tekniker som tidigare 
har beskrivits inte tillräckliga för min undersökning. Tekniken credentia-
lism var aktuell när Parkin skrev sin bok, under 1970-talet, då högre ut-
bildning fortfarande tillhörde ett förhållandevis fåtal människor. I en 
svensk kontext på 2000-talet är högre utbildning inte längre något som 
tillhör ett fåtal, utan flertalet – åtminstone inom offentlig förvaltning. Där-
för hävdar jag att formen för credentialismen är annorlunda på så sätt att 
idag kan t.ex. intyg på genomgången ledarskapsutbildning vara ett tecken 
på credentialism. Jag är därför i behov av ytterligare tekniker för utestäng-
ning och vänder mig därför till Foucault och hans tankar kring uteslutning. 
Det kan vara av vikt att påpeka att exkluderande praktiker i form av ute-
slutningar enligt Foucault inte primärt handlar om exkludering av individer 
utan om exkludering av vissa sätt att tänka och handla (Öhman, 2007, s. 
66). Jag hävdar att dessa uteslutningar av vissa sätt att tänka och handla 
leder till exkludering av individer, exkludering är alltså en effekt av ute-
slutning. Foucault utvecklar tre externa uteslutningar: 1) förbudet, 2) di-
stinktionen mellan den kloke och den vansinnige och 3) distinktionen mel-
lan sant och falskt (Foucault, 1993; Mills, 2003). Förbudet kallas också för 
tabut. Ett tabu är en form av förbud som innebär att vem som helst inte 
kan tala om vad som helst. Vissa saker är inte accepterade att tala om i 
vissa sammanhang (Foucault, 1993). Distinktionen mellan den kloke och 
den vansinnige innebär att det görs åtskillnad mellan det tal som kommer 
från en människa som uppfattas som klok och det tal som kommer från 
någon som uppfattas som vansinnig i någon bemärkelse (Foucault, 1993; 
Mills, 2003). Det handlar alltså om att det görs en bedömning inte bara av 
vad som sägs, utan av vem något sägs. I min tolkning innebär detta att det 
görs en distinktion mellan de som kan och de som inte kan – mellan de 
kunniga och de okunniga. Den tredje externa uteslutningen, skillnaden 
mellan sant och falskt, innebär att det bara är människor i positioner där 
de har auktoritet som betraktas som de som talar sanning. De som inte är 
innehavare av sådan auktoritet bedöms inte tala sanning (Foucault, 1993; 
Mills, 2003). 

Andra tekniker för uteslutning erbjuder Kristina Boréus som har stude-
rat diskursiv diskriminering och hon använder begreppet othering (Den 
Andre) som analytiskt begrepp. Begreppet Den Andre innebär här att det 
skapas ett avstånd mellan ”oss” och ”dem”. Konstruktionen av Den Andre 
bygger på att det fokuseras på skillnader mellan ”oss” och ”dem” och här 
spelar kategoriseringar av människor en stor roll.  Människor kategoriseras 
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och till dessa kategoriseringar knyts beskrivningar av hur människor i den-
na kategori är. Hon påpekar att det är viktigt att notera att othering inte 
nödvändigtvis alltid leder till diskriminering. Med diskriminering menas 
en: 

unfavourable treatment of members of a group on account of their mem-
bership of that group (Boréus, 2001, s. 73). 

Hon menar att en sådan ofördelaktig behandling som leder till diskrimine-
ring kan ske på olika sätt: 1) genom exklusion på olika sätt. Det kan hand-
la om när människor medvetet utesluts från olika sammanhang eller från-
tas saker, både ting och privilegier. En exkluderande praktik är att indivi-
der görs osynliga i diskurser. Exklusionen sker också språkligt genom s.k. 
linguistic exclusion och även här förekommer tekniken att göra något 
osynligt, goda exempel finns i orden som betyder människa i engelskans 
”man” och franskans ”homme” som osynliggör att kvinnor också är män-
niskor. Exklusion sker också av röster när människor inte tillåts komma 
till tals i saker som berör dem. 2) genom negative other-representation. 
Här byggs en negativ bild av den andre upp genom språkliga uttryck, det 
kan vara nedsättande benämningar och omdömen om en grupp eller en 
användning av nedsättande metaforer (Boréus, 2001). 

3.2.5 Kunskap – stängningens bas 
I en grupps strävanden efter att skaffa sig monopol på möjligheter genom 
stängning är kunskap viktigt som bas. Vilken typ av kunskap kan det då 
vara frågan om? I kriterierna som jag har diskuterat ovan är den veten-
skapliga grunden för kunskapen viktig, men den räcker inte till – särskilt 
inte i ett samhälle som det svenska av idag där allt fler människor har en 
vetenskaplig, akademisk utbildning. Det är för en professionaliseringssträ-
vande grupp viktigt att kunna framställa just sin kunskap som komplicerad 
och djup så att andra människor tillmäter dem hög status. Grupper som 
har hög professionell status har stort inflytande över sitt arbetsområde och 
det är vanligt att deras arbetsuppgifter inte får utföras av andra yrkesgrup-
per. De professionella har också stort inflytande över andra yrkesgruppers 
arbetsuppgifter och tillåts ofta uttala sig om och värdera dem (Cregård, 
2007). Agneta Hugemark visade i sin studie av ekonomer att det i och med 
deras professionalisering blev möjligt för dem att uttala sig om andra 
gruppers arbete (Hugemark, 1994). Att yrkesutövare tillåts uttala sig om 
saker som ligger utanför deras professionella kompetens har också histori-
ker visat och Thorsten Nybom kallar detta fenomen ”professionell amatö-
rism” (Nybom, 1989a, s. 259). Inom professionsforskningen har det disku-
terats vilken typ av kunskap som är grunden då det är kunskapen i sig som 
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är en bas för stängning. Förutom formell kunskap är den kunskap som 
kallas ”tyst”, erfarenhetsbaserad eller esoterisk, viktig. Inga Hellberg me-
nar att yrkesgrupper som är professionella monopoliserar en viss typ av 
kunskap och att denna värderas som nyttig och värdefull och att detta 
leder till att gruppen monopoliserar vissa positioner (Hellberg, 1991, s. 
15). Den tysta kunskap som en profession innehar är det som ger den en 
”aura of mystery” (Wilensky, 1964, s. 149) och den är inte alltid lätt att 
kommunicera med omgivningen. Den är därmed också svår att kritisera för 
dem som är utanför professionen. Denna mystiska aura som omger den 
esoteriska kunskapen används som ett redskap för att skaffa professionen 
makt och status (Wilensky, 1964). 

Den bristande vetenskapliga kunskapsbasen är för en del forskare an-
ledningen till att chefskap inte är profession. Mintzberg hävdar: 

Were management a science or a profession, we could teach it to people 
without experience. It is neither. MANAGEMENT IS NOT A SCIENCE. /…/ MAN-

AGEMENT IS NOT A PROFESSION : a hard look (Mintzberg, 2005, s. 10f). 

Ett av Mintzbergs argument för att säga att chefskap inte är en profession 
är, förutom bristen på vetenskaplig kunskapsbas, att det ofta är svårt för 
en chef att byta arbetsplats. Han menar att chefskap är någon form av 
konst eller hantverk (Mintzberg, 2005). Idag är det i svenska kommuner 
emellertid inte helt ovanligt att framför allt höga chefer byter chefsposition. 
De har inte alltid kunskap om det verksamhetsområde de ska leda, utan 
det är själva ledarskapserfarenheten som betraktas som kompetens. Inte 
sällan förekommer så kallad head-hunting av chefer. Människor med den-
na särskilda kunskap utgör ett särskilt kollektiv ur vilket rekryteringsföre-
tagen rekryterar höga chefer. 

3.2.6 Diskretion – professionaliseringens drivkraft 
Vilken är drivkraften bakom en yrkesgrupps strävan efter att bli professio-
nell? I forskningen har hävdats att professionella grupper åtrår en hög 
status. Hög status kan ibland definieras som prestige, makt och materiella 
belöningar men det är motiv som är giltiga för de flesta yrkesgrupper och 
inte enbart för professionella dito. Inga Hellberg menar att den primära 
drivkraften är professionens anspråk på diskretion. Översatt till dagens 
arbetsliv menar hon att diskretionsbegreppet handlar om: 

en verksamhet eller arbetsuppgift som inte kan rutiniseras eller automatise-
ras, då den innehåller unika och varierande moment som uppträder på icke 
förutsägbara sätt. Yrkesutövaren måste då ha en ställning eller position som 
tillåter att beslut och ansvar helt vilar på dennes omdöme. Diskretionskravet 
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i en yrkesutövning innebär således frihet och rätt att besluta och handla 
utan någon annan kontroll än det egna omdömet (Hellberg, 1991, s. 18). 

Det innebär att diskretion medför autonomi för den professionella grup-
pen. I diskretionsbegreppet finns också en under- och överordning som 
innebär att den som har diskretionen i yrkesutövningen är överordnad den 
som inte har den. Den överordnade gruppens legitimitet har sin utgångs-
punkt i den speciella kunskap den besitter. De underordnade måste alltså 
godkänna det assymetriska förhållandet och: 

tycka att det är legitimt och naturligt. Ju fler som uppfattar yrkesgruppen 
som särskilt duktig, seriös och speciell, desto större chans att de tillskrivs 
ännu duktigare, seriösare och fler speciella egenskaper. De uppfattas med 
andra ord vara värdiga en särskild form av respekt (Cregård, 2007, s. 472). 

Att ha diskretion innebär därmed att yrkesgruppen som har den har stora 
möjligheter att själva fatta beslut om olika saker, underlydande grupper 
tillerkänner dem som innehavare av den sorts speciella kunskap som gör 
att de är bäst lämpade att sköta arbetet utan inblandning. 

I forskning om New Public Management används begreppet ”manageri-
al discretion” och är ett värde som eftersträvas tillsammans med en ökad 
flexibilitet och som inte alltid går hand i hand med normer om rättvisa, 
opartiskhet, jämlikhet och förutsägbarhet som är traditionella värden i en 
demokratisk politiskt styrd organisation (Christensen & Laegreid, 2007, s. 
16). Professionella grupper som är hängivna sitt arbete är något gott, men 
det finns också en risk för att det kan leda till: 

a view of politicians as interfering amateurs (T. Bergström, et al., 2008, s. 
207) 

Som jag tolkar denna form av diskretion är det för cheferna eftersträvans-
värt att de når ett tillstånd där de kan styra sina organisationer efter eget 
omdöme, det egna omdömet är tillräcklig kontroll. 

Som jag uppfattar diskretionsbegreppet handlar detta om en yrkes-
grupps strävan efter kontroll över ett område. Det innebär att det är en 
kollektiv professionaliseringsprocess som inte innebär att det behöver fin-
nas någon individuell intention. För individer med intention är termen 
handlingsfrihet mer lämplig.  

3.2.7 Deprofessionalisering 
I forskning och allmän debatt förekommer också termen deprofessionalise-
ring, ibland används istället avprofessionalisering. På samma sätt som pro-
fessionalisering kan innebära olika saker, kan man också ge begreppet 
deprofessionalisering olika innehåll, men detta är inte lika utforskat som 
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professionalisering (Stenlås, 2009, s. 39). Om vi återvänder till Wilenskys 
huvudkriterier för en profession fann vi där autonomi som en grundbult 
och målet med en professions diskretionsanspråk är just autonomi vilket 
innebär att professionen själv kan utforma villkoren för sin yrkesutövning 
så att deras eget omdöme är det som avgör handlandet. När deprofessiona-
liseringsbegreppet används handlar det främst om att autonomikriteriet 
inte är uppfyllt (Torstendahl, 2008, s. 180). Ett annat sätt att uttrycka det 
är att professioner försvagas och ett tecken på detta är att: 

ett nytt ledarskikt etableras med syfte att kontrollera de professionellas ar-
bete… (Stenlås, 2009, s. 39) 

Ett exempel kan tas från skolledare som enligt en del forskare är en profes-
sion, de uppvisar tydliga tecken på det och förr var det självklart att en 
rektor skulle ha sin bakgrund i läraryrket där de hade verksamhetskompe-
tens, men nu ses det som viktigare att ha ledningskompetens. Lärarna har 
alltså ledare som har annan kompetens än de själva och det är denna kom-
petens som har makten att utforma villkoren för lärarnas yrkesutövning 
och därmed minskas lärarnas autonomi vilket medför en deprofessionalise-
ring (Stenlås, 2009, s.39). Deprofessionalisering är en följd av arbetsmark-
nadens förändring och är ett fenomen som har pågått under 1980- och 
1990-tal (Hasselberg, 2001, s. 16ff). 

3.2.8 Byråkrati och professionalisering 
I inledningskapitlet nämnde jag att det går att tala om en trikotomi – poli-
tik, profession och förvaltning. Profession och byråkrati har betraktats som 
olika saker, att det som professionella respektive byråkrater gör är helt 
olika saker. Professionella har ansetts vara de som har stått för rådgivning 
och expertis med en särskild kunskap som grund som har gjort det möjligt 
för dessa att överskrida gränser i en organisation. Cheferna i byråkratin 
däremot får sin auktoritet från sin position i byråkratin och sin kunskap 
och erfarenhet om organisationen i vilken de verkar. Chefer har betraktats 
som konformister som är drivna av ett egenintresse i syfte att göra karriär, 
medan professionella istället har ansetts vara mer kreativa, altruistiska och 
hängivna sitt kall och lojala mot professionen för att säkra status och privi-
legier. Utifrån detta har relationen mellan byråkrati och profession ofta 
beskrivits som konfliktfylld. I praktiken är dock rollerna för byråkrater 
och professionella mer sammanblandade. I offentlig sektor har professio-
nella fått en karriärväg genom att bli chefer och i brittisk forskning hävdas 
att det inom offentlig sektor på lokal nivå är så att det ibland är professio-
nella som är anställda i byråkratin och för detta används begreppet byrå-
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professionella eller ”managerial professionals” (Exworthy & Halford, 
1999, s. kap 1). 

3.2.9 Min användning av professionsforskningen 
Som jag har visat ovan är profession varken ett entydigt eller oomtvistat 
begrepp. Trots denna svårighet menar jag att de olika professionaliserings-
teorierna som beskrivits ovan inte utesluter varandra, utan att de kan an-
vändas tillsammans eftersom jag menar att de beskriver olika faser i en 
professionaliseringsprocess.  

För att fortsätta min metaforiska beskrivning av en yrkesgrupp som 
strävar efter att skaffa sig en betongmur, så är det med utgångspunkt i ett 
hävdande av en särskild sorts kunskap som de försöker att resa muren. 
Innanför muren strävar de efter att bestämma själva utan inblandning från 
utsidan – detta är diskretionsanspråket. Från den tidiga funktionalistiska 
professionsforskningen får jag hjälp av ett antal kriterier att urskilja det 
som jag väljer att kalla grunden för ett professionaliserat yrke. När jag 
utifrån dessa kriterier kan tala om ett yrke som en potentiell profession tar 
jag hjälp av den neoweberianska professionsforskningen i undersökningen 
av hur det går till när professionen försöker att skaffa sig monopol genom 
stängning.  

Kunskap, stängning och diskretion kommer jag att använda i min fall-
studie av kommunen. De grundläggande kriterierna undersöker jag emel-
lertid på en annan nivå, den nationella, med utgångspunkt i organisatio-
ner/sammanslutningar. 

Den moderna professionsforskningen erbjuder mig en möjlighet att han-
tera den administrativa förvaltningsledningen i en kommun som en profes-
sion; en kommunchef som är socionom, en ekonomichef som är ekonom, 
en stadsbyggnadschef som är arkitekt eller samhällsplanerare och en per-
sonalchef som är beteendevetare – alla tillhör de en och samma profes-
sionstyp. Jag menar att även för yrken som ingår i en professionstyp måste 
grundläggande, funktionalistiska kriterier vara uppfyllda, och de strävar 
likt tidigare professionella grupper efter monopol, genom stängning. Jag 
hävdar alltså att en professionstyp såväl som en profession måste uppfylla 
vissa grundläggande kriterier. Från den moderna professionstypen erbjuds 
en möjlighet att pröva om också vissa grupper av politiker kan sägas vara 
professionella, detta berörs emellertid bara indirekt i denna avhandling. 
Fenomenet deprofessionalisering berörs i avslutningskapitlet. 

Potentiellt professionella yrkesgrupper kan inta maktpositioner och jag 
menar att när en yrkesgrupp strävar efter monopol genom stängning ut-
övar den makt och därför ska vi nu gå vidare till forskningen om makt. 
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3.3 Makt och governmentality 
En professionssträvande yrkesgrupp utövar makt på olika sätt och i en roll 
som chef i en organisation har man en position i vilken maktutövningen är 
en del av arbetsuppgiften. I detta avsnitt ska jag närmare redogöra för hur 
maktbegreppet kommer att användas i min undersökning. 

3.3.1 Tre dimensioner av makt 
Makt är ett centralt begrepp i statsvetenskapliga studier och makt kan ta 
sig många olika uttryck. Många är de forskare och debattörer som försökt 
att ringa in vad makt egentligen är och någon samlad, enhetlig definition 
finns inte. Tvärtom menar många att makt kan ta sig många olika uttryck. 
Sociologen Mats Beronius frågar sig därför om det är meningsfullt att: 

leta efter en klar, koncis och fullständig definition av ’makt’ som skulle 
kunna gälla en mångfald fall. Istället för en absolut definition av ’makten’ 
som sådan, vore det klokare att hantera definitioner som gällande former av 
makt (Beronius, 1986, s. 47). 

Robert Dahl är upphovsman till det som senare har kommit att kallas teo-
rin om maktens första ansikte/dimension som kort innebär att A har makt 
över B så att han eller hon kan få B att göra något som han eller hon an-
nars inte skulle ha gjort (Dahl, 1957, s. 202f). Denna maktdefinition är 
enkel och konkret och det är också förhållandevis enkelt att urskilja vem 
eller vad det är som är innehavaren av makten ifråga. Makt blir då i denna 
definition ett objekt som en individ eller grupp har eller inte har. Med Peter 
Bachrach och Morton S Baratz utvecklades teorin om maktens andra an-
sikte – dagordningsmakten och icke-beslutsmakten. I denna form av makt 
är det någon eller några som har makt över dagordningen och avgör vilka 
beslut som ska fattas och därmed också i vilka frågor det inte ska fattas 
beslut (Bachrach & Baratz, 1962). Maktens andra ansikte är en utvidgning 
av det första och det är inte alltid lätt att studera hur en dagordning kom-
mer till och vem som är upphovsmannen eller upphovskvinnan bakom den 
och hur, av vem och varför frågor hålls utanför dagordningen. De första 
två maktdimensionerna är knutna till aktörer, individer eller grupper av 
människor och denna makt utövas med intention (Digeser, 1992). Med 
Steven Lukes radikaliserades maktbegreppet och ett tredje ansikte presente-
rades – makten över tanken. Hur formas våra tankar, åsikter, önskemål? 
Lukes menade att det kan vara så att A manipulerar B så att B gör vad A 
önskar och att även om det till synes verkar vara så att B agerar frivilligt så 
är det en form av maktutövning som A använder för att manipulera B 
(Lukes, 1974). Denna form av makt utövas också avsiktligt. De tre makt-
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dimensionerna utgår från att makten utövas i intressekonflikter av olika 
slag (Digeser, 1992). 

3.3.2 Och en fjärde 
Med den franske idéhistorikern/filosofen Michel Foucault introducerades 
tanken om maktens fjärde ansikte – den disciplinära maktens ansikte. Det-
ta innebär att makt i princip är något ständigt närvarande i sociala relatio-
ner och den går inte att komma undan. Makt är därmed inte ett objekt 
som någon ”har” eller ”inte har” utan något som finns i relationer mellan 
människor. Makt enligt Foucault är inte, utan den utövas som sociologen 
Mats Beronius så träffande beskriver med följande exempel: 

På ungefär samma sätt som det bakom blixtrandet skulle finnas något an-
nat, nämligen blixten, så antyds det att det bakom utövandet skulle finnas 
någonting som var makten. Men det här är bara exempel på hur språket 
förför oss. När vi säger att blixten blixtrar så talar vi som om blixten skulle 
kunna välja att inte blixtra. En kort stunds eftertanke och vi inser att blixten 
inte är något annat än blixtrandet. På liknande sätt menar jag att vi ska för-
stå Foucault: makten är inget annat än sitt utövande (Beronius, 1987, s. 63). 

Makt finns därmed i människors praktiker och i interaktionen dem emel-
lan. Makt enligt Foucault är en produktiv kraft som inte enbart begränsar 
och förtrycker utan en kraft som skapar, den skapar bl.a. subjekt och nya 
former av mänskligt beteende. Sarah Mills menar att makt enligt Foucault 
ska betraktas som ett verb istället för som ett substantiv:  

power is something which is performed, something more like a strategy than 
a possession. Power should be seen as a verb rather than a noun, something 
that does something, rather than something which is or which can be held 
onto (Mills, 2003, s. 35).  

Den disciplinära makten är ständigt närvarande i processer där människor 
skapas, där trossystem utformas och när människor lär sig hur de ska bete 
sig. Den fjärde maktens utövande kan vara icke-intentionellt, d.v.s. utan 
avsikt. Kunskap är intimt sammanhängande med den här formen av makt, 
eftersom den disciplinära makten skapar vad som räknas som kunskap, 
kunskap är alltså en effekt av makt. Makten är produktiv genom att den 
formar och omformar normer, praktiker och identiteter och denna makt 
kan lämpligen studeras genom att undersöka praktiker på en mikronivå. 
Frågan om normalisering är viktig att uppmärksamma. Genom hot om 
uteslutning ur sociala gemenskaper och genom självdisciplinering skapas 
”normala” människor och viktigt att notera är att de ”onormala” skapas 
samtidigt. Peter Digeser skriver i sin tolkning av Foucault följande: 
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It [power] is totalizing in the sense that disciplinary power brings all aspects 
of life under its “gaze” and prods the thoughts, beliefs, actions, morals, and 
desires of individuals toward a norm of what is acceptable. Upon those who 
fall outside the range of acceptability, there is immense social pressure to 
conform, standardize, and normalize (Digeser, 1992, s. 993) 

Disciplineringen av människor kan följas av motstånd från individer som 
inte lever upp till normen. Ibland används uttrycket maktens ”mikrofysik” 
för att beskriva att makt utövas på mikronivå och det är på denna nivå 
motståndet uppstår. Maktens mikrofysik är ”en ’makt i det lilla’, något 
subtilt och ofta mindre uppseendeväckande som arbetar med inlärning och 
korrigeringar av detaljer”. Denna mikromakt visar sig i träningstekniker, 
uppfostran och disciplinering av olika slag (R. Nilsson, 2008, s. 94). Mats 
Beronius menar att det mest fruktbara är att finna verktyg för att analysera 
olika former av makt: 

Varken makt eller disciplin kan ges en entydig definition, och allra minst in-
nan man lokaliserat och preciserat de tekniker och mekanismer genom vilka 
de utövas. Man kan med andra ord inte bestämma vad makt och disciplin är 
innan man lyckats konkretisera hur de utövas (Beronius, 1986, s. 11). 

Dessa tekniker kan också benämnas normaliseringspraktiker och de upp-
fattas som normala och förnuftiga, ofta med stöd från lagstiftning och 
detta sker genom ”the art of governmentality” (Digeser, 1992) och vi ska 
nedan undersöka vad governmentality innebär, men först kommer jag att 
beskriva några former av den disciplinära maktens metoder. 

3.3.3 Den disciplinära maktens metoder 
Foucault har beskrivit olika metoder varigenom den disciplinära makten 
opererar. Det är tre som jag menar är relevanta för min undersökning: 
 

1. Rumslig uppdelning. Denna metod innebär att det sker en uppdel-
ning i olika sorters rum dit inte vem som helst har tillträde (R. 
Nilsson, 2008, s. 105). I min tolkning av detta kan denna uppdel-
ning ske av såväl fysiska som sociala rum  

2. Uppdelning av tid. Detta innebär att tiden regleras och tidtabeller 
är vanligt förekommande (R. Nilsson, 2008, s. 105). En tidtabell 
leder vanligen tanken till allmänna kommunikationer men enligt 
mig kan också en årscykel ha en tidtabells funktion. 

3. Nedbrytning av inlärnings- och uppfostringsprocedurer i flera 
mindre moment. I denna metod förekommer normaliserande om-
dömen. Denna metod kan leda till omdömen som ”det lydiga bar-
net” eller ”den skötsamme och flitige arbetaren” (R. Nilsson, 
2008, s. 105f). Detta kan vara procedurer inom undervisningssek-



74 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

dimensionerna utgår från att makten utövas i intressekonflikter av olika 
slag (Digeser, 1992). 

3.3.2 Och en fjärde 
Med den franske idéhistorikern/filosofen Michel Foucault introducerades 
tanken om maktens fjärde ansikte – den disciplinära maktens ansikte. Det-
ta innebär att makt i princip är något ständigt närvarande i sociala relatio-
ner och den går inte att komma undan. Makt är därmed inte ett objekt 
som någon ”har” eller ”inte har” utan något som finns i relationer mellan 
människor. Makt enligt Foucault är inte, utan den utövas som sociologen 
Mats Beronius så träffande beskriver med följande exempel: 

På ungefär samma sätt som det bakom blixtrandet skulle finnas något an-
nat, nämligen blixten, så antyds det att det bakom utövandet skulle finnas 
någonting som var makten. Men det här är bara exempel på hur språket 
förför oss. När vi säger att blixten blixtrar så talar vi som om blixten skulle 
kunna välja att inte blixtra. En kort stunds eftertanke och vi inser att blixten 
inte är något annat än blixtrandet. På liknande sätt menar jag att vi ska för-
stå Foucault: makten är inget annat än sitt utövande (Beronius, 1987, s. 63). 

Makt finns därmed i människors praktiker och i interaktionen dem emel-
lan. Makt enligt Foucault är en produktiv kraft som inte enbart begränsar 
och förtrycker utan en kraft som skapar, den skapar bl.a. subjekt och nya 
former av mänskligt beteende. Sarah Mills menar att makt enligt Foucault 
ska betraktas som ett verb istället för som ett substantiv:  

power is something which is performed, something more like a strategy than 
a possession. Power should be seen as a verb rather than a noun, something 
that does something, rather than something which is or which can be held 
onto (Mills, 2003, s. 35).  

Den disciplinära makten är ständigt närvarande i processer där människor 
skapas, där trossystem utformas och när människor lär sig hur de ska bete 
sig. Den fjärde maktens utövande kan vara icke-intentionellt, d.v.s. utan 
avsikt. Kunskap är intimt sammanhängande med den här formen av makt, 
eftersom den disciplinära makten skapar vad som räknas som kunskap, 
kunskap är alltså en effekt av makt. Makten är produktiv genom att den 
formar och omformar normer, praktiker och identiteter och denna makt 
kan lämpligen studeras genom att undersöka praktiker på en mikronivå. 
Frågan om normalisering är viktig att uppmärksamma. Genom hot om 
uteslutning ur sociala gemenskaper och genom självdisciplinering skapas 
”normala” människor och viktigt att notera är att de ”onormala” skapas 
samtidigt. Peter Digeser skriver i sin tolkning av Foucault följande: 

 ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta I 75 
 

It [power] is totalizing in the sense that disciplinary power brings all aspects 
of life under its “gaze” and prods the thoughts, beliefs, actions, morals, and 
desires of individuals toward a norm of what is acceptable. Upon those who 
fall outside the range of acceptability, there is immense social pressure to 
conform, standardize, and normalize (Digeser, 1992, s. 993) 

Disciplineringen av människor kan följas av motstånd från individer som 
inte lever upp till normen. Ibland används uttrycket maktens ”mikrofysik” 
för att beskriva att makt utövas på mikronivå och det är på denna nivå 
motståndet uppstår. Maktens mikrofysik är ”en ’makt i det lilla’, något 
subtilt och ofta mindre uppseendeväckande som arbetar med inlärning och 
korrigeringar av detaljer”. Denna mikromakt visar sig i träningstekniker, 
uppfostran och disciplinering av olika slag (R. Nilsson, 2008, s. 94). Mats 
Beronius menar att det mest fruktbara är att finna verktyg för att analysera 
olika former av makt: 

Varken makt eller disciplin kan ges en entydig definition, och allra minst in-
nan man lokaliserat och preciserat de tekniker och mekanismer genom vilka 
de utövas. Man kan med andra ord inte bestämma vad makt och disciplin är 
innan man lyckats konkretisera hur de utövas (Beronius, 1986, s. 11). 

Dessa tekniker kan också benämnas normaliseringspraktiker och de upp-
fattas som normala och förnuftiga, ofta med stöd från lagstiftning och 
detta sker genom ”the art of governmentality” (Digeser, 1992) och vi ska 
nedan undersöka vad governmentality innebär, men först kommer jag att 
beskriva några former av den disciplinära maktens metoder. 

3.3.3 Den disciplinära maktens metoder 
Foucault har beskrivit olika metoder varigenom den disciplinära makten 
opererar. Det är tre som jag menar är relevanta för min undersökning: 
 

1. Rumslig uppdelning. Denna metod innebär att det sker en uppdel-
ning i olika sorters rum dit inte vem som helst har tillträde (R. 
Nilsson, 2008, s. 105). I min tolkning av detta kan denna uppdel-
ning ske av såväl fysiska som sociala rum  

2. Uppdelning av tid. Detta innebär att tiden regleras och tidtabeller 
är vanligt förekommande (R. Nilsson, 2008, s. 105). En tidtabell 
leder vanligen tanken till allmänna kommunikationer men enligt 
mig kan också en årscykel ha en tidtabells funktion. 

3. Nedbrytning av inlärnings- och uppfostringsprocedurer i flera 
mindre moment. I denna metod förekommer normaliserande om-
dömen. Denna metod kan leda till omdömen som ”det lydiga bar-
net” eller ”den skötsamme och flitige arbetaren” (R. Nilsson, 
2008, s. 105f). Detta kan vara procedurer inom undervisningssek-



76 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

torn eller kriminalvården, men i min tolkning är också små var-
dagliga korrigeringar av människors beteenden i en organisation 
ett led i att utöva disciplinär makt. 

 
Foucault gav exempel från sjukhus, fängelser och skolor och jag menar att 
det är möjligt att studera hur dessa, den disciplinära maktens, metoder 
opererar inom en kommunal organisation. 

3.3.4 Governmentality 
Foucaults utveckling av begreppet governmentality skedde under hans 
senare år. Han intresserade sig vid denna tidpunkt för styrningen av det 
moderna samhället efter liberalismens genombrott. Liberalismen satte fo-
kus på ekonomin och effektiv styrning. Ibland förekommer uppfattningen 
om att styrning i ett liberalt samhälle ska vara så liten som möjligt, men 
Foucault menade att liberalismen inte främst handlade om ”mindre styr-
ning utan om styrning på ett annat och effektivare sätt” (R. Nilsson, 2008, 
s. 133). Det liberala idealet är individernas frihet och styrningen handlar 
om att styra individernas frihet genom disciplin och självdisciplin. Proble-
matisering av det självklara och förgivettagna är en del av governmentality 
som ”syftar till intervention, att gripa in i, styra och förändra – ’reformera’ 
– samhällets olika delar” (R. Nilsson, 2008, s. 134). Liberalismens mål är 
fria individer, men hur ska det gå till att undvika att fria individer agerar 
på ett sätt som skadar samhället? Ett svar på denna fråga är att detta kan 
undvikas med självdisciplin/självreglering som innebär en strävan mot att 
individer ska fås att vilja bete sig rätt. Sociologen Marie Öhman exemplifi-
erar detta med hur vi som individer genom självdisciplin/självreglering tar 
hand om våra kroppar genom att banta, motionera och äta rätt. Om män-
niskor inte tar hand om sina kroppar leder det till stora kostnader för sam-
hället (Öhman, 2007, s. 16f). Med nyliberalismens intåg under 1980-talet 
har kravet på individuell valfrihet ökat och samtidigt finns då en risk för 
att människor väljer ”fel”. Direkt styrning av människor som innebär 
tvång på motion tre gånger i veckan och förbud mot onyttiga livsmedel är 
otänkbart i ett samhälle som förespråkar valfrihet – det gäller istället att få 
individerna att vilja välja rätt. 

Governmentality20

                                                      
20 Den ursprungliga neologismen är det franska gouvernementalité och är en sam-
mansättning av gouverner (styra, leda) och mentalité (mentalitet, inställning). 

 består av en sammansättning av två termer, govern 
och mentality. Ofta konnoterar termen government ett styrelseskick, en 
statsmakt eller helt enkelt en regering men termen betyder också styrelse 
och ledning. To govern är att styra, regera, bestämma, leda eller reglera. 
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Mentality betyder dels mentalitet eller läggning, men också själsverksamhet 
och förstånd (Dean, 1999). Många försök har gjorts att översätta govern-
mentality till svenska: styrningsmentalitet, styrningsrationalitet, regementa-
litet och regeringsteknik är några förslag men oftast används den engelska 
termen. Governmentality är ytterligare en form av maktutövning. Sam-
mansättningen av termerna govern och mentality blir ett substantiv, men 
termen govern är ett verb vilket jag menar implicerar handling. Foucault 
ser styrning som: 

Ett namn på de tekniker och procedurer som styr och reglerar människors 
beteenden (R. Nilsson, 2008, s. 28). 

Styrningen är, liksom makt, enligt Foucault något som utövas – en praktik 
som syftar till att antingen forma, leda eller påverka hur människor beter 
sig eller hur en individ ”styr sig själv” (R. Nilsson, 2008, s. 129). Det är på 
samma sätt med governmentality som med makt, det är hur styrningen går 
till som är i fokus. Frasen ”conduct to conduct” är central för definitionen 
av government vilket kräver att vi stannar upp ett ögonblick vid termen 
conduct. Conduct är både ett verb och ett substantiv. Som substantiv bety-
der det ledning, skötsel, förvaltning, uppförande och uppträdande, medan 
det som verb betyder leda, dirigera, handha och uppföra sig och sköta sig 
(Dean, 1999).  

Det är viktigt att ha i åtanke att det i detta sammanhang dels kan vara 
staten som styr, dels andra institutioner, individer, organisationer, grupper. 
Government är det eller de som styr och leder. 

Governmentality fokuserar conduct som verb, i betydelsen att uppföra 
sig eller att sköta sig. Självreglering och självdisciplin är viktigt. Styrning 
handlar i den här meningen om att få individer att själva vilja uppföra sig 
på ett visst sätt, det rätta sättet, och att förhindra att fel beteende leder till 
oönskade situationer. Det handlar om hur människor beter sig och det sätt 
på vilket styrningen sker. Mitchell Dean använder uttrycket empowerment 
för att beskriva hur individer kan fås att vilja bete sig på rätt sätt. Som jag 
tolkar empowerment hos Dean handlar det om att inspirera och entusias-
mera individerna så att de får kraft att vilja bete sig på ett visst sätt. Denna 
självreglering sker parallellt med förekomsten av lagar och regler. Han har 
beskrivit government som conduct to conduct på följande sätt: 

Government is any more or less calculated and rational activity, undertaken 
by a multiplicity of authorities and agencies, employing a variety of tech-
niques and forms of knowledge, that seeks to shape conduct by working 
through our desires, aspirations, interests and beliefs, for definite but shift-
ing ends, and with a diverse set of relatively unpredictable consequences, ef-
fects and outcomes (Dean, 1999, s.11)   



76 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

torn eller kriminalvården, men i min tolkning är också små var-
dagliga korrigeringar av människors beteenden i en organisation 
ett led i att utöva disciplinär makt. 

 
Foucault gav exempel från sjukhus, fängelser och skolor och jag menar att 
det är möjligt att studera hur dessa, den disciplinära maktens, metoder 
opererar inom en kommunal organisation. 

3.3.4 Governmentality 
Foucaults utveckling av begreppet governmentality skedde under hans 
senare år. Han intresserade sig vid denna tidpunkt för styrningen av det 
moderna samhället efter liberalismens genombrott. Liberalismen satte fo-
kus på ekonomin och effektiv styrning. Ibland förekommer uppfattningen 
om att styrning i ett liberalt samhälle ska vara så liten som möjligt, men 
Foucault menade att liberalismen inte främst handlade om ”mindre styr-
ning utan om styrning på ett annat och effektivare sätt” (R. Nilsson, 2008, 
s. 133). Det liberala idealet är individernas frihet och styrningen handlar 
om att styra individernas frihet genom disciplin och självdisciplin. Proble-
matisering av det självklara och förgivettagna är en del av governmentality 
som ”syftar till intervention, att gripa in i, styra och förändra – ’reformera’ 
– samhällets olika delar” (R. Nilsson, 2008, s. 134). Liberalismens mål är 
fria individer, men hur ska det gå till att undvika att fria individer agerar 
på ett sätt som skadar samhället? Ett svar på denna fråga är att detta kan 
undvikas med självdisciplin/självreglering som innebär en strävan mot att 
individer ska fås att vilja bete sig rätt. Sociologen Marie Öhman exemplifi-
erar detta med hur vi som individer genom självdisciplin/självreglering tar 
hand om våra kroppar genom att banta, motionera och äta rätt. Om män-
niskor inte tar hand om sina kroppar leder det till stora kostnader för sam-
hället (Öhman, 2007, s. 16f). Med nyliberalismens intåg under 1980-talet 
har kravet på individuell valfrihet ökat och samtidigt finns då en risk för 
att människor väljer ”fel”. Direkt styrning av människor som innebär 
tvång på motion tre gånger i veckan och förbud mot onyttiga livsmedel är 
otänkbart i ett samhälle som förespråkar valfrihet – det gäller istället att få 
individerna att vilja välja rätt. 

Governmentality20

                                                      
20 Den ursprungliga neologismen är det franska gouvernementalité och är en sam-
mansättning av gouverner (styra, leda) och mentalité (mentalitet, inställning). 

 består av en sammansättning av två termer, govern 
och mentality. Ofta konnoterar termen government ett styrelseskick, en 
statsmakt eller helt enkelt en regering men termen betyder också styrelse 
och ledning. To govern är att styra, regera, bestämma, leda eller reglera. 

 ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta I 77 
 

Mentality betyder dels mentalitet eller läggning, men också själsverksamhet 
och förstånd (Dean, 1999). Många försök har gjorts att översätta govern-
mentality till svenska: styrningsmentalitet, styrningsrationalitet, regementa-
litet och regeringsteknik är några förslag men oftast används den engelska 
termen. Governmentality är ytterligare en form av maktutövning. Sam-
mansättningen av termerna govern och mentality blir ett substantiv, men 
termen govern är ett verb vilket jag menar implicerar handling. Foucault 
ser styrning som: 

Ett namn på de tekniker och procedurer som styr och reglerar människors 
beteenden (R. Nilsson, 2008, s. 28). 

Styrningen är, liksom makt, enligt Foucault något som utövas – en praktik 
som syftar till att antingen forma, leda eller påverka hur människor beter 
sig eller hur en individ ”styr sig själv” (R. Nilsson, 2008, s. 129). Det är på 
samma sätt med governmentality som med makt, det är hur styrningen går 
till som är i fokus. Frasen ”conduct to conduct” är central för definitionen 
av government vilket kräver att vi stannar upp ett ögonblick vid termen 
conduct. Conduct är både ett verb och ett substantiv. Som substantiv bety-
der det ledning, skötsel, förvaltning, uppförande och uppträdande, medan 
det som verb betyder leda, dirigera, handha och uppföra sig och sköta sig 
(Dean, 1999).  

Det är viktigt att ha i åtanke att det i detta sammanhang dels kan vara 
staten som styr, dels andra institutioner, individer, organisationer, grupper. 
Government är det eller de som styr och leder. 

Governmentality fokuserar conduct som verb, i betydelsen att uppföra 
sig eller att sköta sig. Självreglering och självdisciplin är viktigt. Styrning 
handlar i den här meningen om att få individer att själva vilja uppföra sig 
på ett visst sätt, det rätta sättet, och att förhindra att fel beteende leder till 
oönskade situationer. Det handlar om hur människor beter sig och det sätt 
på vilket styrningen sker. Mitchell Dean använder uttrycket empowerment 
för att beskriva hur individer kan fås att vilja bete sig på rätt sätt. Som jag 
tolkar empowerment hos Dean handlar det om att inspirera och entusias-
mera individerna så att de får kraft att vilja bete sig på ett visst sätt. Denna 
självreglering sker parallellt med förekomsten av lagar och regler. Han har 
beskrivit government som conduct to conduct på följande sätt: 

Government is any more or less calculated and rational activity, undertaken 
by a multiplicity of authorities and agencies, employing a variety of tech-
niques and forms of knowledge, that seeks to shape conduct by working 
through our desires, aspirations, interests and beliefs, for definite but shift-
ing ends, and with a diverse set of relatively unpredictable consequences, ef-
fects and outcomes (Dean, 1999, s.11)   



78 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

En governmentality-ansats hjälper oss att ifrågasätta förgivettagna tillstånd 
och mål och se normaliseringsprocesserna bakom. Den hjälper oss att ställa 
frågan om hur makt och styrning utövas, istället för enbart vem som ut-
övar den.  Styrning i form av praktiker är inte självklart sprungna ur vär-
den som de styrande hävdar är grundläggande. Det är politiskt rationellt ur 
ett styrningsperspektiv att hänvisa till värden, men dessa värden måste 
skärskådas och förstås som komponenter i en retorisk praktik (Dean, 
1999). 

En governmentality-analys är dessutom en kritisk analys. Den ställer 
frågor om styrning, auktoritet och makt utan att för den skull komma till 
några enkla svar eller rekommendationer. Foucault menar, hävdar Dean, 
att det är ett sätt att praktisera en kritisk granskning. Genom en gransk-
ning där vi klarlägger hur maktutövningen går till blir vi medvetna om dess 
sociala konstruktion – att saker kan göras annorlunda (Dean, 1999, s. 36). 

En maktteknik för att åstadkomma disciplin och självdisciplin är den 
som kallas för pastoral makt som på svenska har kallats herdemakt, som i 
min tolkning handlar om ledarskapets makt. Den har sitt ursprung i ett 
kristet tänkande, något som intresserade Foucault. Den pastorala makten 
kan illustreras med hjälp av metaforen om Herren som herden som vaktar 
sin flock. I sin tolkning av den pastorala makten menar Nilsson att det är 
fyra faktorer som kännetecknar denna form av makt. 1) Herden har ansvar 
för varje får i sin flock och är beredd att offra sig för flocken. 2) Fåren 
måste lyda herden, underkasta sig. 3) Herden måste ha kunskap om varje 
enskilt får och det sammantagna tillståndet i flocken. 4) Den pastorala 
makten syftar till att de enskilda ska jobba med sin frälsning och förbereda 
sig för ett evigt liv. Foucault menade att denna pastorala makt inte för-
svann med det moderna samhällets uppkomst, utan att den finns kvar men 
i annan form. Istället för frälsning och evigt liv syftar den pastorala makten 
i det moderna samhället till trygghet, välbefinnande och hälsa. Denna makt 
är inriktad på att analysera individer och deras problem och svårigheter. 
Som exempel på det moderna samhällets utövare av pastoralmakt nämns 
sjuksköterskor, terapeuter och andra välfärdsstatsarbetare och 

politiker och administratörer som söker styra folket ”för deras eget bästa” 
/…/. Den pastorala makten arbetar ofta med hjälpande, stödjande och vår-
dande tekniker, tekniker som genom sin ”mjukhet” och formbarhet gör dem 
till effektiva disciplinerande redskap (R. Nilsson, 2008, s. 147). 

I min tolkning av den pastorala makten menar jag att det inte enbart är 
folket som behöver styras, utan att chefer och medarbetare också styrs med 
samma makt. 
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R. McGreggor Cawley och William Chaloupka skriver i artikeln Ameri-
can Governmentality Michel Foucault and Public Administration att go-
vernmentality kan användas för att studera hur vi hanterar (manage) våra 
hem, våra gårdar, våra kyrkor, våra filantropiska institutioner, våra uni-
versitet och våra styrande avdelningar (McGreggor Cawley & Chaloupka, 
1997). Jag hävdar att en kommun är en sådan ”ruling department” som 
går att studera ur detta perspektiv. 

Diskurser, som diskuterats ovan, är centrala för och integrerade i styr-
ning (Dean, 1999). Jag vill avsluta detta avsnitt om makt med att påpeka 
att olika former av makt kan förekomma enskilt eller tillsammans:  

Finally power4 [21

Det innebär att en form av makt inte utesluter samtidig utövning av andra 
maktformer. 

] expands the study of power itself. At the very least, pow-
er4 is involved in the forging of reasonable, responsible subjects willing and 
able to sustain the other conceptions of power. Power4 does not displace the 
other faces of power, but provides a different level of analysis. (Digeser, 
1992, s. 991) 

 

3.4 Teoretiska utgångspunkter och användning 
Jag har i detta kapitel presenterat mina teoretiska utgångspunkter och nu 
är det dags att närmare precisera på vilket sätt jag har användning för dem 
i min undersökning av kommunala chefstjänstemän i en stor, svensk kom-
mun, men först några ord om mitt diskursanalytiska paket.  

Mitt diskursanalytiska paket tar sin utgångspunkt i att diskurs är något 
mångdimensionellt där den språkliga nivån är föremål för analys, likväl 
som den kontext i vilken detta språk används också är föremål för analys, 
som både bl.a. Foucault, Fairclough och van Dijk hävdar. Diskurs handlar 
alltså om en hel praktik i vilken språket används. I mitt fall utgörs den 
studerade praktiken av en kommunal administrativ ledning och en fråga är 
vilken/a diskurs/er som förekommer. Analysen av den språkliga nivån in-
begriper att studera vokabulär, grammatik/syntax, cohesion (sammanhang) 
och textstruktur, men också analyser av metaforer, påståenden och förut-
sättningar. Vid en analys av grammatik/syntax kan det handla om hur ord 
kombineras i satser och meningar och man ställer t.ex. frågor om vilka 
agenter som är synliga i texten och vilka typer av handlingar olika agenter 
utför. Ett exempel på detta kan vi ta från feministisk forskning som har 
visat att det är påfallande ofta som pojkar är de aktiva agenterna i barn-

                                                      
21 Digeser skriver om maktens fjärde ansikte som power4 
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21 Digeser skriver om maktens fjärde ansikte som power4 
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böckerna och flickor tilldelas en passiv roll22. Man kan också studera hur 
många nominaliseringar som förekommer i texter och fundera över vad 
detta kan innebära. Att diskutera ’diskriminering’ innebär att den aktive 
agenten, den som utför den diskriminerande handlingen, kan utelämnas23

I likhet med Marie Öhman menar jag att en analys av en liten diskurs 
med hjälp av språklig analys i ett lokalt sammanhang, en lokal textproduk-
tion som sker i samtal, intervjuer och dokument i en kommun, ger mig 
möjlighet att undersöka makt- och styrningsformer i stora diskurser vilket 
öppnar för 

. 
Vilka deltagare döljs i texten och vilka pekas ut? Även här kan feministisk 
forskning bidra med exempel. Det händer att våld mot, misshandel av, 
kvinnor benämns ’familjevåld’ vilket kan osynliggöra män som aktiva för-
övare. Nästa steg i analysen blir då att fundera över vilken betydelse ute-
lämnade agenter har. Om det t.ex. är tydligt uttalat att det är män som 
begår övergrepp mot kvinnor finns det en möjlighet att man också börjar 
reflektera över det. Sammanhang (cohesion) handlar om en analys av hur 
satser och meningar länkas samman och det är vanligt att studera konjunk-
tioner. Sammanhang får olika betydelser om två satser binds samman med 
’så att’, ’eftersom’, ’för att’ eller ’därför’. Begrepp som subjektspositioner 
och flytande signifikant hämtar jag från diskursteorin . De diskursanalytis-
ka begreppen kommer att förklaras närmare i det sammanhang där de 
används i analysen. 

ett möte mellan den generella samhällsnivån och den lokala handlingsnivån; 
ett möte mellan stora och små diskurser, mellan mikro och makro där såväl 
innehåll som process tas i beaktande (Öhman, 2007, s. 62). 

Jag menar att den lilla diskursen jag studerar i min undersökningskommun 
möter den stora i översikten av kommunala chefer jag gör i kapitel 5 och 
förändringarna som beskrivits i kapitel 2. 

                                                      
22 Ta Bamse t.ex. De tre aktiva hjältarna Bamse, Lille Skutt och Skalman är alla 
män och de som är på äventyr och får saker och ting, oftast hjältedåd, gjorda. 
Fruarna till Bamse och Lille Skutt är i stort sett bara aktiva när det gäller matlag-
ning, passa barn och oroa sig, de är sällan aktiva och deltagande i alla äventyr. 
23 Meningen ’Det förekommer diskriminering på arbetsmarknaden’ är ett exempel 
på en nominalisering där både agenten som diskriminerar och den som blir utsatt 
är osynliga. Meningen kan jämföras med ’Det förekommer diskriminering mot 
invandrare’ där man synliggör den som är utsatt, och ’Det finns arbetsgivare som 
diskriminerar invandrare” där man förutom att synliggöra den som är utsatt också 
synliggör vem det är som utför diskrimineringen. I det sistnämnda exemplet an-
vänds ett verb vilket gör att agenten är synlig. 
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4. Om metod 
I det här avsnittet ska jag redogöra för mina val av metoder och material 
och argumentet för att välja ett utförligt metodkapitel.24

Inledningsvis beskrivs skälet till att kommunen i fallstudien anonymise-
ras och därpå följer en redogörelse av studiens vetenskapsteoretiska ut-
gångspunkter. Sedan följer en diskussion om triangulering och fallstudier. 
Slutligen beskriver och diskuterar jag de metoder jag har använt. Kapitlet 
avslutas med en diskussion om kvalitet i forskning. 

 Min detaljerade 
redovisning är ett sätt att ge läsaren möjlighet till kritisk granskning. Det är 
min övertygelse att detta underlättas genom en noggrann redovisning av 
forskningsprocessen. 

4.1 En anonym kommun 
Som jag har visat i de inledande kapitlen är New Public Management-
förändringarna ett globalt fenomen (Diefenbach, 2009; Haque, 1999). Det 
ökade fokuset på chefer och ledarskap är en såväl internationell som na-
tionell trend. Jag anser därför att det inte är relevant att namnge fallstudi-
ens kommun. Frågan om varför jag anonymiserar kommunen kan ställas 
omvänt – varför är det intressant att veta vilken kommun det är? Jag finner 
då inget svar på denna omvända fråga. Jag menar att om jag skriver vilken 
kommun det är så finns det en risk för att fokus flyttas från det generella 
fenomenet professionalisering av chefer till att handla om särdrag i den 
specifika kommunen. 

Det finns också ett ytterligare skäl som handlar om individer. Om kom-
munen namnges finns också risk för att enskilda individer går att identifie-
ra vilket jag vill undvika. Det är inte enskilda individer som är intressanta i 
min avhandling, utan ett generellt fenomen som tar sin utgångspunkt i 
kommunala chefer som grupp. 

4.2 Kritisk realism som vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Människor uppfattar och tolkar världen på olika sätt och det går att ställa 
frågan om det finns en ”objektiv” verklighet och hur vi, om så är fallet, 
kan få kunskap om den. Forskare har ställt sig frågan om det går att forska 
om ”röran” – den sociala verkligheten – eftersom den:  

                                                      
24 Jag har gjort ett val mellan två alternativ. Det första är ett utförligt metodkapitel 
och det andra är ett översiktligt metodkapitel med en mer utförlig beskrivning i ett 
metodappendix. Det finns i litteraturen exempel på båda tillvägagångssätten 
(Hedlund, 1996; Rönnblom, 2002). 
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myllrar och kryllar, den flyter och forsar, den är nivårik och komplex, 
sammansatt av en mängd krafter och inflytanden, händelser och erfarenhe-
ter (Danermark, 2003, s. 119). 

Vad innebär det att forska och vad är vetenskap? Min utgångspunkt är att 
forskning och vetenskap handlar om lärande som innefattar metateoretiska 
frågor om ontologi – hur verkligheten är beskaffad – och epistemologi – 
hur vi kan få kunskap om den – som är centrala för varje forskningspro-
jekt. Hur jag tänker om dessa frågor får konsekvenser för vilka metoder 
jag sedan väljer i mitt forskningsprojekt. 

De vetenskapsteoretiska positionerna positivism och hermeneutik har 
länge diskuterats. Ofta kan man förledas till att göra automatiska 
kopplingar mellan positivism och kvantitativ metod å den ena sidan och 
hermeneutik och kvalitativ metod å den andra sidan. Jag är kritisk till detta 
dikotomiska förhållningssätt som har sin grund i distinktionen mellan na-
tur- och samhällsvetenskap.25

Den kritiska realismens ontologi utgår från att det finns en verklighet 
oberoende av vår uppfattning och kunskap om den, s.k. ontologisk rea-
lism. Det är emellertid inte möjligt att empiriskt observera allt i denna 
verklighet, men de icke-observerbara mekanismerna och krafterna är där-
emot möjliga att ”erfara indirekt genom att de kan orsaka – få saker att 
hända – i världen” (Danermark, 2003, s. 47). Den kritiska realismens verk-
lighet består av tre ontologiska domäner: den empiriska, det faktiskas och 
verklighetens domäner. 

 Detta dikotomiska förhållningssätt kan be-
skrivas som ett antingen-eller-perspektiv och det finns företrädare för att 
forskningen istället ska röra sig mot ett både-och-perspektiv (Danermark, 
2003, s.  11-20). Ett sådant erbjuder den kritiska realismen. 

I den empiriska finns det som vi, direkt eller indirekt, erfar. Det vi upp-
lever är en del av en händelse som utspelar sig i det faktiskas domän, men 
det är inte nödvändigt att vi märker något av denna händelse. Det händer 
saker som vi aldrig erfar. I denna domän inträffar händelser när krafterna i 
verklighetens domän aktiveras och skapar förändring. I verklighetens do-

                                                      
25 Jag menar att det går att dra paralleller till Yvonne Hirdmans genussystem 
(Hirdman, 1988) på så sätt att samma principer är giltiga för det vi kallar veten-
skap: isärhållandet av natur- och samhällsvetenskap där naturvetenskapen har en 
överordnad position som utgör en norm som alla andra vetenskaper måste förhålla 
sig till. Denna naturvetenskapens överordnade position visar sig kanske främst i de 
engelska uttrycken ”science” och ”social science”. Det vill säga det finns vetenskap 
och det finns samhällsvetenskap. Dikotomin science/social science åtföljs av flera, 
t.ex. positivism/hermeneutik och kvantitativ/kvalitativ forskning. Vanligtvis brukar 
den förstnämnda termen i begreppsparet tillmätas störst betydelse och utgör nor-
men till vilken den sistnämnda termen förhåller sig. 
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män finns de generativa krafter eller mekanismer som får händelser att 
hända (Danermark, 2003, s. 47-51; Fairclough, Jessop, & Sayer, 2004, s. 
25). Låt mig ta ett exempel från de observationer jag har utfört för att 
illustrera dessa olika domäner. Jag märker under ett observationstillfälle 
att flera förvaltningschefer är spända och oroliga. Det syns på deras an-
siktsuttryck att någonting har inträffat och det viskas i små grupper under 
mötet. I kaffepausen sker ett samtal mellan kommunchefen och andra che-
fer. Det är det jag erfar i den empiriska domänen med hjälp av observation 
som metod. Vid promenaden från mötet framkommer i samtal med en chef 
att en annan chef har uttalat sig i pressen om att det ska byggas en ny för-
skola. Det har då uppstått en konflikt eftersom frågan om byggande av 
förskolor inte är ett ansvarsområde för chefen som har uttalat sig. I det 
faktiskas domän, som jag erfar med hjälp av intervjun som metod, har en 
konflikt mellan cheferna ägt rum. Denna har ägt rum oavsett min kunskap 
om den. Med teoriernas hjälp kan jag då komma fram till generativa me-
kanismer som förklarar chefernas oro på mötet. En sådan mekanism kan 
vara makt. Kommunchefen är i en position där han kan ge en chef en re-
primand och denna vetskap leder till oro bland cheferna. 

Hur kan klyftan mellan den empiriska och det faktiskas domäner re-
spektive verklighetens domän överbryggas? Till detta är de vetenskapliga 
teorierna helt nödvändiga. Med hjälp av teorier kan vi nå kunskap om 
verklighetens domän, de utgör det som kallas vetenskapens transitiva ob-
jekt – det som förbinder verkligheten med vetenskapen. Kunskap är i den 
kritiska realismen föränderlig och det är möjligt att nå ”mer eller mindre 
sanningslik kunskap om denna verklighet” (Danermark, 2003, s. 75). Det-
ta innebär att kunskap kan vara felaktig, nya teorier kan göra att gammal 
kunskap omprövas. Språket är centralt eftersom vi genom det skapar våra 
teorier och begrepp. Det är också via språket vi kommunicerar och skapar 
mening. Om vi inte hade begrepp skulle språket inte ha någon mening, det 
är alltså centralt för meningsskapande. Den sociala, mänskliga världen är 
beroende av språket (Danermark, 2003, s. 23-55). 

Det finns en risk med att reducera de olika domänerna till en eftersom 
man då begår det ”epistemiska felslutet” vilket kan beskrivas som en hop-
blandning av verklighetens natur med vår kunskap om den. En utgångs-
punkt för kritiska diskursanalytiker är att det sociala livet är socialt kon-
struerat men att det inte går att reducera studierna av det till studier av 
diskurser allena (Fairclough, 2005, s. 916). Mitt diskursanalytiska perspek-
tiv vilar på kritisk realistisk grund. 

Mitt empiriska material är genererat från den empiriska domänen, det 
som är möjligt att erfara. Detta är i sin tur en del av den faktiska domänen 
där allt utspelar sig, oavsett om jag erfar det eller ej. I verklighetens domän 
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kommer jag att analysera de mekanismer som producerar det som jag erfar 
med hjälp av teorier om makt och professionalisering. 

4.3 Mina val av metoder och teorier – triangulering 
Mitt övergripande syfte med denna avhandling är att studera kommunala 
chefers professionalisering. Avhandlingens frågeställningar kan sägas vara 
relaterade till olika nivåer. Den första handlade om vilken bild av kommu-
nen som presenteras i offentliga dokument. För detta lämpar det sig att 
undersöka kommunala dokument. 

Den andra frågar vilka normativa och deskriptiva bilder politiker, chefer 
och tjänstemän har av varandra som grupper. Vad säger de sig ha för upp-
fattningar om sig själva och varandra? Jag menar att enkäter är en lämplig 
undersökningsform eftersom intervjuer med så många personer vore en 
omöjlighet. 

Den tredje frågeställningen är vilka bilder som konstrueras i samtal mel-
lan kommunchefen och förvaltningscheferna. För att undersöka detta me-
nar jag att en lämplig metod är observation av samtalen under den månat-
liga förvaltningschefskonferensen. Det handlar om vad cheferna i realiteten 
gör under samtalen. 

Jag använder också intervjuer och samtal med chefer och politiker för 
att illustrera, förtydliga och fördjupa samt ibland för att kontrastera övriga 
metoder. Ibland används de för att förstärka det som framkommer med 
andra metoder, och ibland görs det för att visa att olika metoder kan ge 
olika resultat, något som diskuteras längre fram. 

Ett yrkes professionaliseringsprocess kan studeras på olika nivåer, inter-
nationell, nationell och, hävdar jag, lokal nivå. På den övergripande nivån 
kommer jag att undersöka texter som presenteras av olika sammanslut-
ningar, såväl fackliga som professionella. Dessa är både internationella och 
nationella. Mina tre ovanstående frågeställningar undersöks på den lokala 
nivån, genom en fallstudie, där professionaliseringssträvandena tar sig 
konkreta uttryck.26

Jag använder flera metoder som kommer att beskrivas närmare: obser-
vationer, intervjuer, samtal, enkäter och dokumentanalys – jag kombinerar 
därmed kvalitativa och kvantitativa metoder. 

  

Idag förespråkas ofta en kombination av kvantitativa och kvalitativa 
metoder (Bryman, 2008; Tarrow, 1995) och att bra samhällsvetenskap tar 
avstånd från ett antingen eller-perspektiv till förmån för ett både-och-

                                                      
26 Det hade varit önskvärt att undersöka samtliga eller flera kommuner, men detta 
har inte varit möjligt att genomföra inom ramen för ett begränsat avhandlingspro-
jekt. 
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perspektiv. En kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder är att 
föredra (Flyvbjerg, 2006). 

Att förena olika teorier och metoder kallas ibland eklekticism, ett ord 
som kan ha negativ konnotation. Detta kan uttryckas i positivare ordalag, 
t.ex. perspektivrikedom, eller mer neutralt triangulering. Jag menar att 
detta angreppssätt, oavsett term, kan vara nödvändigt (jmfr Ekström, 
1997, s. 219). Det finns ett behov i min undersökning av att kombinera 
teorier och metoder, eftersom de används för att besvara olika frågor som 
belyser fler aspekter av den övergripande forskningsfrågan.  

I svensk kommunforskning är triangulering vanligt förekommande, även 
om det finns olika syn på vad det innebär. Metodtriangulering används 
ofta och en bred definition av denna kan uttryckas som ”användning av 
flera metoder”(Hedlund, 1996, s. 313), utan närmare specificering. Andra 
hävdar att metodtriangulering inte bara handlar om att använda olika 
metoder, utan att det också handlar om att använda olika datakällor 
(Larue, 2006, s. 66f). Ett tredje synsätt på metodtriangulering är att an-
vända en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder för att 
överbrygga dikotomin. Detta kan göras genom att använda kvalitativa 
data för att tolka kvantitativa för att komma åt underliggande processer 
(Tarrow, 1995). För mitt syfte är det nödvändigt att använda flera olika 
metoder och datakällor och jag försöker också att använda kvalitativa data 
för att bättre förstå mitt kvantitativa material. 

Förutom ovanstående argument för triangulering finns ett validitetsar-
gument. Validitet kan betraktas som ”en teknologisk lösning för att säkra 
validiteten”(Merriam, 1994, s. 179), vilket innebär att forskningsresultaten 
stöds av de olika metoderna som har använts, att de bekräftar och inte 
motsäger varandra. Den ideala metodtrianguleringen skulle då innebära att 
varje använd metod kommer fram till samma resultat (Hedlund, 1996, s. 
313). Detta implicerar att det finns en objektiv social verklighet som går att 
nå kunskap om och att allt forskaren då behöver göra är att hitta de mest 
passande trianguleringspunkterna för att mäta. Det går också att hävda att 
olika metoder och datakällor undersöker skilda sociala eller ontologiska 
fenomen eller besvarar olika forskningsfrågor. Det blir oundvikligen pro-
blematiskt att använda sig av triangulering om man använder den enbart 
för att säkra validiteten eftersom olika datakällor och metoder kan fånga 
olika aspekter av ett fenomen. Triangulering kan användas för att öka 
perspektivrikedomen, inte för att olika metoder ska visa samma sak för att 
bekräfta varandra. Den ger forskaren möjlighet att närma sig forsknings-
frågorna från olika håll (Mason, 1996, s. 149). Detta innebär att olika 
metoder och datakällor kan generera material som är motsägelsefulla och 
att man därigenom kan få en mer holistisk syn på det undersökta fenome-
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att man därigenom kan få en mer holistisk syn på det undersökta fenome-
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net (Merriam, 1994, s. 179). Det finns också ett deskriptivt syfte med tri-
angulering. Beskrivningar från olika datakällor kan öka förståelsen av ett 
fenomen (Blomgren, 2003). Jag menar att mitt val att använda flera meto-
der ökar perspektivrikedomen och det deskriptiva syftet ovan faller väl 
inom ramen för fallstudien som kommer att beskrivas närmare. 

På vilket sätt förhåller sig då de olika metoderna till varandra? Det är 
vanligt att en metod, t.ex. observation, betraktas som överordnad och att 
andra underordnade metoder används som komplement. En antropolog 
betraktar ofta observationen som sin viktigaste metod, medan sociologer 
menar att observation är en av flera likvärdiga metoder (Fangen, 2005, s. 
25). En del menar t.ex. att intervjuer är ett bra komplement till observatio-
ner (Widerberg, 2002, s. 129). Det finns forskare som skriver att det är 
viktigt att fråga sig om den typ av data som samlas in inte är tillgängliga i 
andra former eller på andra sätt (Mason, 1996, s. 62). Jag menar att varje 
metod kan generera olika data och att de därför inte alltid är utbytbara. 
Jag avslutar detta avsnitt om triangulering med några lånade ord från Ka-
rin Widerberg: 

Om man vill belysa ett fenomen genom att studera det ”in real life” eller ”in 
action”, så väljer man observationer som metod. Vill man däremot få fram 
människors förståelse av fenomenet, väljer man intervjuformen. Och vill 
man visa hur fenomenet kommer till uttryck i bild och text, gör man en 
bild- och textanalys. Men ibland /…/ vill man belysa det från fler håll med 
hjälp av olika material och metoder (Widerberg, 2002, s. 16) 

I min studie är ambitionen att de olika metoderna ska betraktas som lik-
ställda, även om jag kommer att låta observationsmaterialet ta störst plats. 
I svensk kommunforskning har det gjorts många enkät- och intervjustudi-
er, men en observationsstudie av den här omfattningen är tidigare inte 
gjord och av den anledningen menar jag att det är rimligt att låta den ta 
stor plats. Observationsstudien är kanske det som är mest unikt i min av-
handling och det som tidigare forskning har saknat. I den empiriska domä-
nen har forskare tidigare konstaterat att tjänstemän har fått större infly-
tande och observationerna ger mig möjlighet att komma åt de mekanismer 
i verklighetens domän som har gjort denna utveckling möjlig. 

4.4 Fallstudie 
I teorikapitlet beskrev jag mitt diskursanalytiska perspektiv där jag nämnde 
stora och små diskurser. En liten diskurs kan studeras med hjälp av en 
språklig analys i ett lokalt sammanhang. I detta undersöks den lokala text-
produktionen i samtal, intervjuer och dokument. Denna lokala textproduk-
tion kan undersökas med hjälp av en fallstudie. Fallstudien i kombination 
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med beskrivningen av förändringarna, som beskrivs i kapitel 2, och över-
sikten i kapitel 5 är ett försök att skapa ett möte mellan den generella sam-
hällsnivån och den lokala handlingsnivån. Den stora diskursen möter den 
lilla. Relationen mellan politik och förvaltning är ett generellt fenomen som 
lämpligen studeras på den lokala nivån där den är mer synlig än på en 
övergripande nivå (T. Bergström, et al., 2008; Svara, 2006) vilket också är 
ett argument till varför jag har valt att göra en fallstudie. 

Det finns olika slags fallstudier, kvantitativa och kvalitativa. En styrka 
med fallstudien är att den medger bra möjligheter att kombinera många 
olika slags material, vilket jag ser som en fördel. En kvalitativ fallstudie 
syftar inte, till skillnad från den kvantitativa, i första hand till hypotes-
prövning utan är mer inriktad mot ”insikt, upptäckt och tolkning” 
(Merriam, 1994, s. 25). Fallstudien ger stora möjligheter att gå på djupet. 
Merriam beskriver fallstudiens grundläggande egenskaper, som är både 
partikularistiska och deskriptiva. Det partikularistiska består i att studera 
ett avgränsat system och fokus ligger ofta på problem. Det innebär att jag 
studerar något ”specifikt som representerar ett generellt fenomen” 
(Johansson, 2003, s. 62). I min studie består det generella fenomenet av 
professionalisering av kommunalt chefskap, det partikularistiska utgörs av 
samma fenomen i ett specifikt fall, min kommun. Det deskriptiva består av 
att beskrivningarna av det man har studerat är utförliga och omfattande, 
ofta används begreppet ”tät” beskrivning. Denna täta beskrivning syftar 
bl.a. på att visa det komplexa i det man har studerat (Flyvbjerg, 2006; 
Geertz, 1991; Merriam, 1994).  

Min ambition är att göra en sådan tät beskrivning. I följande avsnitt 
kommer jag att beskriva hur jag har gått tillväga för att generera mitt em-
piriska material. 

4.5 Observationer 
Observation som vetenskaplig metod förekommer i olika discipliner – an-
tropologi, etnografi och sociologi är några exempel. Det görs ibland skill-
nad mellan antropologiska fjärrstudier – att studera främmande kulturer – 
och sociologiska närstudier – att studera den egna kulturen. En svårighet 
vid närstudier kan vara att hålla distans till de människor som observeras 
(Fangen, 2005, s. 24ff). Mina observationer kan betraktas som både fjärr- 
och närstudier. Jag har observerat förvaltningschefer verksamma i en 
svensk kommun. I det avseendet är det en närstudie eftersom det är en för 
mig välkänd kultur. Emellertid kan den också betraktas som en fjärrstudie 
eftersom kontexten för observationerna var helt obekant för mig. Jag har 
aldrig tidigare varit i kontakt med en grupp förvaltningschefer i vad jag 
skulle vilja kalla för deras ”vardagsliv på jobbet”. 
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Det är viktigt att påpeka att alla beskrivningar görs av forskaren som 
observerar situationer med sina egna sinnen och gör medvetna eller omed-
vetna val av vad som ska beskrivas. Det är därmed viktigt att ha i åtanke 
att det inte alltid finns klara gränser mellan analys och beskrivning 
(Wibeck, 2000, s. 110).   

4.5.1 Deltagande och/eller observation 
Deltagande observation innefattar två saker, deltagande och observation, 
som forskaren måste förhålla sig till. Observation utan deltagande är möj-
lig, t.ex. vid videofilmning av situationer som forskaren senare studerar på 
sin kammare. Jag har varit närvarande vilket har gjort mig till deltagare. 
Jag har däremot inte varit en deltagare som de andra eftersom jag har varit 
passiv. Jag har suttit med och studerat vad människorna gör och säger i 
rummet. Man kan skilja mellan deltagande och utomstående observatio-
ner, och med utomstående observation menas att forskaren är formellt 
närvarande, men inte själv delaktig. I detta avseende kan man hävda att jag 
har varit en utomstående observatör eftersom mitt deltagande har begrän-
sats till att jag har varit fysiskt närvarande (Kylén, 2004, kap. 4). Ett bättre 
sätt att uttrycka min roll är emellertid uttrycket ”delvis deltagande obser-
vatör” vilket är mycket vanligt och som kan uttryckas på följande sätt: 

Den vanligaste forskarrollen i fältarbete är att delta i det sociala samspelet, 
men inte i de miljöspecifika aktiviteterna, det vill säga de aktiviteter som är 
speciella för den aktuella miljön. Det betyder att när du studerar elitidrotta-
re finns du kanske med på träning och tävlingar och pratar med deltagarna, 
men du är inte själv aktiv. Idealet är att din närvaro inte skall vara obehag-
lig för deltagarna. För att lyckas med att glida in naturligt måste du delta i 
det vardagliga samspelet genom att småprata och följa de implicita sociala 
regler som gäller i den aktuella gruppen (Fangen, 2005, s. 141). 

Vid två tillfällen har jag gått från att vara en delvis deltagande observatör 
till att vara deltagare. Det har varit när jag har deltagit i mötet och inför 
förvaltningschefsgruppen har presenterat delstudier inom utvärderingspro-
jektets ram. I dessa stunder har jag klivit ur min observatörsroll och klivit i 
min roll som forskare som rapporterar om min forskning. Dessa rapporter 
har varit om delstudier inom projektets ram och har inte berört den forsk-
ning jag har bedrivit i den observerade gruppen. 

Jag har därmed varit en delvis deltagande observatör. Helt deltagande 
har jag varit i stunder där de ordinarie sammanträdena avbrutits för fika 
och i något fall lunch/middag, likaså i stunderna som föregår sammanträ-
dena. När jag har kommit på morgnarna hejar vi på varandra och småpra-
tar en stund och i dessa ögonblick har jag varit en deltagare på samma 
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villkor som de övriga. Det har också hänt att jag har ätit lunch tillsammans 
med en del av deltagarna och jag har också haft promenadsällskap till och 
från lokalen och vid dessa tillfällen har småprat förekommit. 

Det finns svårigheter med gränsen mellan deltagande och observation. Ju 
längre tid jag har tillbringat i miljön desto svårare har det blivit att upp-
rätthålla gränsen, både för mig men också för deltagarna i gruppen. Det 
har tagit sig uttryck att jag ibland under pågående möte har blivit direkt 
adresserad av en föredragande27 och mitt förhållningssätt har då varit att 
förhålla mig helt passiv, varken bekräfta eller avvisa verbalt utan jag har 
försökt att ge icke-verbal bekräftelse i form av att jag har nickat i betydel-
sen ”jag hör vad du säger och jag märker att du talar till mig”28

4.5.2 Förberedelserna 

. Ibland har 
detta varit svårt eftersom det har känts både oartigt och konstigt. Ibland 
när det har blivit diskussioner om vad man egentligen diskuterade vid före-
gående möte(n) har jag känt lust att ge mig in i deras diskussion eftersom 
jag, som har fört noggranna anteckningar, har vetat. Detta har också varit 
en svårighet. På mötena förs aldrig minnesanteckningar, de enda anteck-
ningar som förs är om någon enstaka på eget initiativ gör anteckningar för 
sitt eget minne. Jag har dock avstått från att ge mig in i diskussionen, men 
jag har haft stor lust därtill. Min bedömning är att denna svårighet inte har 
påverkat mina resultat. 

Det var på intet sätt självklart att jag skulle få tillgång till att observera 
förvaltningschefskonferensen. Som jag tidigare har nämnt studerade vi en 
mängd olika områden inom ramen för vårt utvärderingsprojekt och vi 
undersökte flera nivåer och olika grupper i organisationen, från medarbe-
tare och enhetschefer till förvaltningschefer, kommunalråd och kommun-
fullmäktige. Vi forskare hade önskemål om att få studera förvaltnings-
chefskonferensen vilket diskuterades under projektets första år (2004). Det 
fanns från kommunens arbets- och ledningsgrupp29

                                                      
27 Det kan ha varit yttranden som en föredragande fäller i stil med ”Att det är så 
här, det kan väl Du Ann-Sofie intyga som jobbar på universitetet”. I maj 2007 
under fick jag en fråga ”och hur har det märkts i Örebro?” under en pågående 
diskussion. 

 en tveksamhet och 
frågan togs upp för diskussion vid en förvaltningschefskonferens. Där 
framkom att gruppen var kluven i synen på vår närvaro där. Kommunche-
fen aktualiserade frågan på ett möte där vi inte var närvarande och medde-

28 För en beskrivning av verbal och icke-verbal bekräftelse se (Magnusson, Sjöquist 
Andersson, & Wännman, 1998) 
29 Se avsnitt 4.7 
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28 För en beskrivning av verbal och icke-verbal bekräftelse se (Magnusson, Sjöquist 
Andersson, & Wännman, 1998) 
29 Se avsnitt 4.7 
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lade oss att ungefär hälften av cheferna tyckte att det gick bra att vi skulle 
få vara med. Den andra hälften ville inte ha forskare närvarande. Skälen 
som anfördes var att möten hade en funktion av fristad för dem. Där utby-
ter de erfarenheter och tankar utan protokoll och de var rädda för att det 
klimatet skulle gå om intet. Till att börja med släpptes vi alltså inte in som 
observatörer. Forskargruppen fortsatte dock sina strävanden och det ar-
gument som fick dörrarna att öppnas var att om man företar en genomgri-
pande utvärdering av hela organisationen, så måste man också låta studera 
förvaltningschefskonferensen. Vi presenterade det som en legitimitetsfråga 
för hela utvärderingsprojektet. Det går inte att motivera varför medarbeta-
re, politiker och vissa chefer ska utvärderas medan andra, förvaltningsche-
ferna, inte ska utvärderas. Detta argument övertygade förvaltningscheferna 
om vikten av att släppa in oss forskare. Det enda villkor som ställdes var 
att det skulle vara en och samma person som närvarade vid samtliga mö-
ten. 

Observationsstudien inleddes med utgångspunkt i frågan: Vad är det 
som försiggår här och hur talar cheferna om politiker och politik? Detta är 
en startpunkt som föreslås i metodlitteratur om deltagande observation där 
syftet inte är att testa hypoteser (Fangen, 2005, s. 41). Under observatio-
nernas gång växte mitt intresse ytterligare för tjänstemäns tal om politik 
och politiker. Både intuition och kreativitet är viktiga vid analyser av texter 
(Magnusson, 2000, s. 234). Det som började som en känsla under observa-
tioner och intervjuer blev under utskrifterna till en övertygelse30

Man kan skilja mellan strukturerade och ostrukturerade observationer, 
men gränsen däremellan kan inte sägas vara knivskarp. En ostrukturerad 
observation innebär att man fortlöpande observerar det som händer och på 
vilket sätt det händer. Det är inte alltid på förhand givet exakt vad som ska 
studeras. En hårt strukturerad observation är däremot mycket klar över 
vad som ska observeras och på vilket sätt (Kylén, 2004, kap. 4). En sådan 
observation i min studie skulle ha kunnat gå ut på att mäta frekvenser av 
olika slag; Vem talar? Hur länge talar varje person? Hur ofta pratar man 
om det ena och hur ofta om det andra? 

. Detta 
tillvägagångssätt passar väl in i en fallstudie som syftar till insikt, upptäckt 
och tolkning. Som deltagande observatör studerar man sammanhang som 
inte är strukturerade av forskaren själv. Det människor säger och gör sätter 
de igång själva, utan att forskaren har ställt dem några frågor (Fangen, 
2005, s. 33). 

                                                      
30 Jmfr (Widerberg, 2002, s. 175). Intresset för detta väcktes redan under det s.k. 
Örebroprojektet som jag arbetade i under 2000 (se Lennqvist-Lindén & Olsson, 
2000). 
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Mina observationer har varit både och – semistrukturerade – eftersom 
jag inte på förhand hade bestämt mig exakt för vad jag skulle observera. 
Mitt mål med observationerna var att studera vad som händer på mötena 
och på vilket sätt det händer och hur de talade om politik och politiker.  

4.5.3 Observationernas genomförande 
Jag har genomfört 17 observationer under 2005-2007. De flesta har varit 
halvdagskonferenser på fredag förmiddag. Vid två tillfällen har konferen-
serna varit dygnskonferenser från lunch dag 1 till lunch dag 2. Observation 
som metod kräver uthållighet av flera skäl. Varje observerat möte är på sitt 
sätt unikt och därför krävdes flera möten under lång tid för att jag skulle 
kunna vara säker på att det jag observerat inte var alldeles unikt för ett 
enstaka möte (Kylén, 2004, kap. 4). 

Mitt sätt att dokumentera dessa möten har förändrats med tiden. Under 
de första mötena antecknade jag allt som sades och noterade vem som 
yttrade sig31

Väl hemma har jag skrivit rent mina anteckningar från observationerna 
direkt, ibland med tillägg av vad som hänt före och efter själva mötet. Om 
jag har varit involverad i ett samtal på väg från mötet har detta också note-
rats. 

. En bandspelare eller en videokamera hade varit bra hjälpme-
del, men med tanke på att vi inte var välkomnade av alla är min övertygel-
se att den typen av dokumentation hade varit omöjlig att göra. Jag har vid 
samtliga möten också noterat hur människorna placerar sig i rummet, vem 
sitter bredvid vem, och samspelet dem emellan. Jag har dokumenterat situ-
ationer när det blir alldeles tyst i rummet eller tillfällen när alla skrattar. 
Allt eftersom jag bevistade fler möten har jag antecknat mindre noggrant i 
vissa situationer, framför allt när en extern person inbjudits för att infor-
mera om någon särskild företeelse.  

4.5.4 Öppen eller dold observation – etiska frågor 
Frågan om öppen eller dold observation har två aspekter. För det första, är 
jag som forskare känd och vet deltagarna att jag är där för att observera 
eller är min närvaro okänd? Jag har gjort öppna observationer eftersom 
alla deltagare har haft kännedom om det pågående utvärderingsprojektet. 
För det andra, är syftet med mina observationer öppet eller dolt? Mina 
observationer har varit både och. Av kontraktet mellan universitetet och 
kommunen framgår att materialet som genereras i utvärderingen kommer 
att användas i en doktorsavhandling i statskunskap. Däremot är det inte 

                                                      
31 Den nyfikne ställer sig här frågan – Hur hinner jag med? Ett förflutet med flera 
år som sekreterare med hemmasnickrad stenografi har varit till stor hjälp. 
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preciserat vad denna avhandling ska innehålla, och detta ger anledning att 
tänka på min forskningsetik. När vi fick tillåtelse att närvara vid förvalt-
ningschefskonferenserna var det med en öppen frågeställning – vad händer 
i den här miljön? – riktad mot utvärderingsprojektet. Det är möjligt att inte 
alla deltagare har haft kännedom om att det förutom utvärderingen också 
har pågått datainsamling inför en doktorsavhandling. Jag har ibland fått 
frågor om vad jag studerar och mitt övergripande svar har då varit att jag 
är intresserad av relationen mellan politiker och tjänstemän, utan att exakt 
tala om vad jag fokuserar under observationerna. Om jag hade talat om att 
jag var intresserad av hur de talar om politik och politiker, så tror jag att 
de hade varit mer försiktiga i sitt sätt att uttrycka sig. Det hade då funnits 
en risk för att de då hade ansträngt sig för att vara ”politiskt korrekta” och 
då hade det inte varit deras vanliga beteende jag observerade. Självklart 
finns det etiska problem när det gäller detta förfaringssätt, eftersom bud-
skapet ”ändamålet får aldrig helga medlen” framfördes under en nordisk 
forskarkurs32

Två problem med observationer beskrivs i litteraturen. Det första hand-
lar om risken för att observatören påverkar de observerade så att de för-
ändrar sitt beteende. Det andra är att forskaren själv kan utgöra en felkälla 
genom ”selektiv perception, bristande koncentration eller oförmåga att 
uppfatta och förstå vad som observeras” (Hedlund, 1996, s. 254). Jag me-
nar att det första problemet grundar sig på en felaktig utgångspunkt. Den 
enda observationen som är möjlig att göra utan att påverka de observerade 
är en utomstående, helt dold observation, t.ex. en forskare som sitter i ett 
fönster och studerar vad som händer på ett torg. Jag menar att forskaren i 
alla observationer, där deltagarna är informerade om att de observeras, 

. Gun Hedlund, som studerade tjänstemäns beteende mot 
politiker i sin avhandling i början av 1980-talet, brottades med de här frå-
gorna. Hennes slutsats då var, som också är min nu, att det kan vara berät-
tigat att inte i detalj informera om att syftet med observationerna är att 
studera hur de talar om politik och politiker (Hedlund, 1996, s. 257). Flera 
forskare har visat att tjänstemäns makt i svenska kommuner har ökat un-
der de senaste decennierna (Bäck, 2000; Montin, 2007). Förvaltningschefer 
är personer som är i besittning av särskilda maktpositioner. Jag har också 
gjort en avvägning och kommit fram till att det också är en fråga om nivå-
er. Jag är inte primärt intresserad av enskilda individer, utan av en yrkes-
grupp med en särskild maktställning. Ett sätt för mig att hantera detta är 
att anonymisera kommunen. 

                                                      
32 Kursen hette Etik, makt och reflexivitet i kvalitativ forskningspraktik - feminis-
tiska metodperspektiv och arrangerades av NORFA. 
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påverkar deltagarna.33

Det andra problemet, forskaren själv som felkälla, har också en felaktig 
utgångspunkt enligt mitt synsätt. Det implicerar en syn på forskaren som 
en datainsamlingsmaskin. Forskaren är en människa med människans fel 
och brister, d.v.s. selektiv perception och bristande koncentration är ound-
vikligt stundtals när man observerar möten, konferenser och sammanträ-
den. Det är omöjligt att ständigt ha uppmärksamheten på topp. Flera ob-
servationer under lång tid minimerar detta problem, uthålligheten minskar 
risken för misstag. Det är också en nödvändighet med flera observationer 
och god uthållighet för att jag som forskare kan vara säker på att det jag 
observerar är vanligt förekommande och inte bara företeelser vid enstaka 
tillfällen. Jag får en god överblick med många observationer. 

 Den svåra frågan handlar inte om man som forskare 
påverkar deltagarna utan om hur mycket och på vilket sätt denna påverkan 
sker. Alla observerade är medvetna om att de är studerade och det är vik-
tigt för forskaren att störa så lite som möjligt. För att hantera detta pro-
blem har jag gjort många observationer under lång tid. Med god uthållig-
het minskar risken för påverkan, den utomstående observatören smälter in 
och blir ett naturligt inslag i miljön. Under de första mötena jag observera-
de hände det att någon kommenterade min närvaro på följande sätt ”und-
rar om det påverkar någonting att du är med” men personen sade sig sam-
tidigt inte tro att min närvaro spelade särskilt stor roll. Under tidens gång 
har jag blivit en självklar deltagare i gruppen vilket visade sig i april 2007 
när en av deltagarna spontant yttrade följande: ”Idag har jag tagit din 
plats” vilket föranleddes av att deltagarna i mötet oftast sitter på samma 
platser, vilket har gjort att också jag har haft ”min egen” plats runt bordet. 
Jag menar därför att min närvaro under denna långa tid har minimerat 
risken för att påverka deltagarna. 

4.6 Intervjuer 
Inom ramen för projektet har vi under tidens gång genomfört en mängd 
intervjuer med olika kommunala aktörer – medarbetare, enhetschefer, 
förvaltningschefer och politiker på alla nivåer. Jag har genomfört många 
intervjuer själv, men inte alla. En del har gjorts av andra forskare i projek-
tet, ibland har det varit en forskare som intervjuat, ibland två och då både 
en man och en kvinna. 

Intervjuerna har varit delvis strukturerade kring vissa givna teman. Un-
der projektets första år handlade de främst om hur aktörerna upplevde den 
gamla organisationen och övergången till den nya. Under de senare åren 

                                                      
33 Filmen Psalmer från köket av Bent Hamer är ett bra exempel på att det är näst 
intill omöjligt för en observerande forskare att inte påverka den observerade. 
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intill omöjligt för en observerande forskare att inte påverka den observerade. 
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har intervjuerna kretsat kring frågor om hur aktörerna upplever att den 
nya organisationen fungerar.  

Jag använder 14 intervjuer i avhandlingen34

4.7 Samtal och anteckningar 

, varav 10 med che-
fer/tjänstemän, tre med politiker och en gruppintervju med medarbetare. 
Intervjuerna med förvaltningstjänstemän och medarbetare har ägt rum på 
deras arbetsplatser och politikerna har också intervjuats i sammanträdes-
lokaler på kommunen. Intervjuerna har varat mellan en och två timmar. 

Under projektets gång har vi forskare haft möten med två olika, men ändå 
delvis överlappande, grupper av kommunens ledande tjänstemän. Kommu-
nen utsåg två grupper, en lednings- och en arbetsgrupp för projektet. Ar-
betsgruppen bestod under första året av sju tjänstemän och därefter av sex 
tjänstemän. En av tjänstemännen var kommunens strateg som ansvarar för 
organisationsfrågor, en utvecklingsledare, en ekonomichef för kommunens 
största produktionsförvaltning, en chef för en produktionsenhet och två 
chefer på uppdragskontor. 

Ledningsgruppen bestod av samme strateg som ingick i arbetsgruppen 
och kommunens kommun-, ekonomi-, personal- och planeringschefer, 
kommunjuristen samt tre produktionsdirektörer. 

I arbetsgruppen har vi fortlöpande diskuterat utvecklingen av projektet 
och det var också denna grupp som från första början blev vårt bollplank. 
Gruppen har varit viktig eftersom den har garanterat tillträde för oss i 
olika sammanhang. Ledningsgruppen har haft funktionen att vara den 
instans till vilken forskningsresultaten i första hand rapporterades. Ibland, 
när arbetsgruppen har känt sig osäker, har ledningsgruppen konsulterats35

Under dessa samtal har jag fört noggranna anteckningar över vad som 
yttrats och dessa samtal utgör också en del av mitt material.  

. 

Detta tillvägagångssätt ställer också frågor om etik. Vi har under utvär-
deringsprojektets gång flera gånger påpekat att våra samtal med arbets- 
och ledningsgrupp har varit en form för bearbetning – vi har kallat dem för 
resultatdialoger – och ytterligare datainsamling. Detta gör att jag bedömer 
tillvägagångssättet vara tillfredsställande ur ett etiskt perspektiv.  

                                                      
34 Det har utförts totalt 26 intervjuer inom projektets ram, nio med politiker och 17 
med tjänstemän, både chefer på olika nivåer och strateger (tjänstemän som arbetar 
med beredning åt politiker). Utöver detta har det gjorts åtta gruppintervjuer med 
chefer, medarbetare och fackliga företrädare (totalt med 27 personer). Intervjuerna 
som jag använder finns förtecknade i referenslistan. 
35 Ett exempel på en fråga där ledningsgruppen konsulterades var hur vi skulle gå 
tillväga med en av våra enkäter där vi fick dålig svarsfrekvens. 
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Vid några tillfällen har hela forskargruppen medverkat vid förvaltnings-
chefskonferenser för att rapportera från utvärderingen. Vi har presenterat 
resultat från olika undersökningar och detta har följts av diskussioner i 
mindre grupper. Vid diskussionerna har vi forskare varit med i varsin 
grupp och följt diskussionerna. Vi har vid dessa tillfällen fört anteckningar 
och dessa forskaranteckningar är också en del av mitt material. 

Dessa resultatrapporteringsdiskussioner har sedan avslutats med ett in-
dividuellt reflektionsskrivande. Varje deltagare har under mötets sista tio 
minuter fått skriva en individuell reflektion om det som har diskuterats 
tidigare. Dessa reflektioner har samlats in, skrivits ut och ingår också i mitt 
material. 

4.8 Transkription och bearbetning 
Intervjuer, samtal och observationer kan transkriberas på olika sätt. An-
tingen skrivs allt ner – harklingar, skratt, pauser – i den form de förekom-
mer på bandet och då kommer utskriften att vara på talspråk, eller så skri-
ver man i utskriften ner en redigerad form så att man i utskriften ”översät-
ter” talspråket till ett mer grammatiskt korrekt skriftspråk (Fangen, 2005, 
s. 197). Mina utskrifter av intervjuerna har varit av det förstnämnda slaget 
vilket är ett tidskrävande arbete (Bryman, 2008, s. 330f). Tidsaspekten är 
anledningen till att det ibland föreslås att man ska transkribera så mycket 
man behöver. Jag ser en svaghet i att på förhand bestämma sig för vilka 
delar i en intervju man behöver och därför har jag skrivit ut allt som finns 
på banden och ibland också det jag mindes av gester och annat. Detta har 
jag gjort för att fånga så mycket som möjligt och skapa en helhetsbild. Det 
är också viktigt med en komplett transkription då det är lättare att bedöma 
sin egen roll som intervjuare. Om man väljer att bara skriva ut vissa avsnitt 
betyder det att man på förhand måste ha bestämt vilka avsnitt som är vik-
tiga, och då kan man komma att missa viktiga avsnitt som blir tydliga för 
en själv när man ser den hela utskriften. 36

Allt transkriberat material betraktas i den här avhandlingen som text. 
En text kan vara både talad och skriven (Fairclough, 1992, s. 4). Intervjuer 
transkriberas och tal på sammanträden och möten nedtecknas och blir 
därmed till text. 

 

Med tanke på att ”alla metoder deformerar” (Magnusson, 2002) ställer 
jag mig frågan om hur jag representerar de människor jag har intervjuat 

                                                      
36 Det kan här vara intressant att poängtera en undersökning som gjordes av Kvale 
där han lät två olika personer transkribera samma ljudupptagning med samma 
instruktioner. Båda fick instruktioner att skriva ut den bandade intervjun så exakt 
som möjligt, trots detta blev resultatet olika (Fangen, 2005, s. 274).  
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och observerat. I viss mån finns det risk för deformation. Jag har i tidigare 
forskningsprojekt upplevt att människor har reagerat mycket negativt på 
att de citeras med sitt ursprungliga talspråk. De har känt sig kränkta när de 
har sett sitt talade språk i skrift. Därför har jag valt att redigera citaten i 
denna avhandling till skriftspråk. De är transkriberade och analyserade i 
sin talspråkliga form, men när jag representerar mina forskningssubjekt 
har jag valt att översätta talspråk till skriftspråk. Allt för att undvika att 
människor känner sig kränkta. 

Jag har använt mig av dataprogrammet NVivo för att bearbeta observa-
tionsmaterialet. Jag har systematiskt gått igenom texterna vid flera tillfällen 
för att kunna kategorisera och analysera materialet.  

4.9 Dokument 
I kommunen finns olika former av styr- och policydokument. Jag har an-
vänt mig av kommunens övergripande styrdokument, det s.k. IVE37

Jag använder också en del artiklar från den dominerande lokaltidningen, 
främst i kapitel 9.  

-
dokumentet, för de år som undersökningen har pågått. Jag har också an-
vänt en del övriga dokument och de finns förtecknade i referenslistan. 

Denna avhandling är skriven efter det att projektet avslutades vilket in-
nebär att jag har bearbetat materialet senare. Det innebär att jag har följt 
upp vissa saker och gjort en del intervjuer vid en senare tidpunkt och en del 
dokument är också från en senare tidpunkt, vilket också framgår av refe-
renslistan.  

I kapitel 5 använder jag hemsidor från de fackliga organisationerna 
inom SACO och TCO samt från yrkesföreningar och SKL. 

4.10 Enkäter 
Vi har utfört tre totalundersökningar vid två olika tillfällen. Enkäter har 
skickats ut till samtliga politiker, till samtliga chefer och strateger38

                                                      
37 IVE står för Inriktning Verksamhet Ekonomi 

 och till 
samtliga medarbetare och chefer inom skola och barnomsorg i två geogra-
fiska områden i kommunen. Enkäterna sändes ut hösten 2004 respektive 
hösten 2006. En del frågor är gemensamma för alla tre populationerna och 

38 Strateg är en benämning på tjänstemän som arbetar med ”strategiska arbetsupp-
gifter”. Benämningen ”strateg” användes i enkätutskicket 2004 men visade sig vara 
ett misstag eftersom många av de som av kommunen hade utpekats som strateger 
inte själva uppfattade sig som sådana eftersom det också fanns speciella tjänstemän 
som hade ”strateg” som yrkesbeteckning. Av den anledningen användes inte be-
nämningen strateg i utskicket 2006 men utskicket riktade sig till samma funktioner. 
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andra är speciellt utformade med tanke på målgruppen. Medarbetarenkä-
ten innehåller t.ex. arbetsmiljörelaterade frågeställningar, chefs- och tjäns-
temannaenkäten innehåller specifika ”chefsfrågor” och politikerenkäten 
innehåller frågor om det politiska uppdraget. I samtliga enkäter har de 
svarande getts möjlighet att skriva dit egna kommentarer, något som flera 
har utnyttjat. 

I denna avhandling använder jag mig av enkäterna som har riktats till 
politiker39 och chefer/strateger40

4.11 Materialets omfattning 

. I första hand utgår jag från den senaste 
enkäten som utfördes under hösten 2006, men ibland använder jag också 
enkäten från 2004 för att fördjupa analysen. 

Jag har en stor mängd material av olika slag. När vet man att man har 
tillräckligt med material? När man arbetar med kvalitativa metoder, t.ex. 
intervjuer och observationer, sägs det att det inträder s.k. mättnad där man 
förr eller senare kommer fram till en punkt där forskaren inte längre får ny 
information (Holme, Solvang, & Nilsson, 1997, s. 100). Mättnaden inträf-
far när informationen som kommer fram i mångt och mycket är en repeti-
tion av tidigare gjorda intervjuer/observationer. D.v.s. när mättnadspunk-
ten infaller så fungerar de efterföljande intervjuerna/observationerna som 
en bekräftelse på innehållet i de föregående, men det tillkommer inte ny 
information. Det är informationen i sig som är intressant, inte antalet in-
tervjupersoner eller observationer (Morse, 1994, s. 230).  

Jag är emellertid kritisk till detta mättnadsbegrepp eftersom jag menar 
att det är ett begränsande sätt att tänka om intervju- och observationsma-
terial. Jag har observerat kommunens förvaltningschefskonferenser under 
tre års tid och om jag ändå ska använda begreppet mättnad så trodde jag 

                                                      
39 Enkäterna som riktade sig till de förtroendevalda sändes till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse- och nämndledamöter. 2004 sändes 388 enkäter ut och 291 besva-
rades vilket ger en svarsfrekvens på 75 procent. 2006 sändes 344 enkäter ut och 
221 kom tillbaka och svarsfrekvensen blev då 64,2 procent. Skillnaden i svarsfre-
kvens beror med stor sannolikhet på att jag under 2004 gjorde mycket arbete med 
att påminna om enkäten, förutom skriftlig påminnelse ringde jag flera telefonsamtal 
för att påminna. 
40 2004 sändes tjänstemannaenkäten ut till 1242 chefer och strateger och 709 ifyll-
da enkäter sändes tillbaka. Utöver detta skickades ytterligare 158 enkäter in och 
svarsfrekvensen uppgick därmed till 70 procent. 2006 sändes 1291 enkäter ut och 
769 kom tillbaka ifyllda och 74 tomma, svarsfrekvensen denna gång uppgick till 
65,3 procent. Svarsfrekvensen var sammanlagt alltså lägre 2006 än 2004, men då 
fler hade fyllt i enkäten 2006 så hade det reellt skett en ökning av andelen svaran-
de, från 57,2 till 59,6 procent.  
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39 Enkäterna som riktade sig till de förtroendevalda sändes till kommunfullmäktige, 
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769 kom tillbaka ifyllda och 74 tomma, svarsfrekvensen denna gång uppgick till 
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att denna hade infunnit sig efter ett års tid. Emellertid visade det sig att 
även det andra årets observationer genererade nya data. Ett exempel på 
detta är att jag vid ett möte efter ett och ett halvt år för första gången hör-
de kommunens ledande tjänsteman tala om demokrati. Min poäng med 
detta är att jag tror att det är svårt att bedöma när en mättnadspunkt infal-
ler och det hänger naturligtvis samman med att organisationen i vilken 
aktörerna befinner sig är under ständig utveckling. 

4.12 Kvalitet i forskning 
Det finns en mycket omfattande litteratur som handlar om kvalitet i forsk-
ning och hyllmetrar har skrivits om begrepp som reliabilitet, validitet och 
generalisering. Det finns de som hävdar att dessa begrepp hör hemma i en 
positivistisk forskningstradition och därför inte bör användas i kvalitativ 
forskning och att man istället ska tala om forskningen som ”saklig och 
tillförlitlig” (Widerberg, 2002, s. 18). De använder då begrepp som kvali-
tetssäkring (Fangen, 2005, kap. 9) och kvalitetskriterier (Starrin & 
Svensson, 1994).  

Andra menar dock att begreppen validitet, reliabilitet och generaliser-
barhet är så väl etablerade att de kan användas, men att de ska ges en an-
nan innebörd i den kvalitativa forskningen och jag sällar mig till dem (P. 
Svensson, 1996, s. 209).41

4.12.1 Reliabilitet – tillförlitlig forskning 

  

Kan en annan forskare upprepa min forskning och komma till samma re-
sultat? Det är grundfrågan när det gäller reliabilitet eller tillförlitlighet med 
ett annat ord (Wibeck, 2000, s. 120ff). Det är inte möjligt för någon att 
exakt upprepa denna studie, eftersom organisationen då skulle studeras vid 
en annan tidpunkt när aktörerna, även om de vore desamma, har utveck-
lats och inte är desamma som de var vid tidpunkten för min studie. Även 
om studien gjordes vid samma tidpunkt är det möjligt att en annan forska-
re skulle göra att forskningssubjekten agerar annorlunda, vi har t.ex. redan 
sett att kön på intervjuare kan spela roll. Jag har studerat unika människor 
vid en unik tidpunkt. Synen på forskaren som helt och hållet utbytbar lik-
nar återigen synen på forskaren som en maskin, utan sinnen, känslor och 
förförståelse. Om det nu inte är möjligt att byta ut mig, på vilket sätt kan 
jag då visa att min forskning är tillförlitlig? Ett sätt att visa att forskningen 

                                                      
41 Även om vissa begrepp har konnotationer som man tar avstånd ifrån kan de 
ändå vara användbara, om inte annat så av rent pedagogiska skäl. För en diskus-
sion om begreppen kön och genus se t.ex. (Lundgren-Gotlin, 1999). För begreppen 
natur och kultur se (Lennqvist, 2007).  
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är tillförlitlig är att vara noggrann. Reliabiliteten kan ökas genom att flera 
forskare oberoende av varandra analyserar materialet och sedan diskuterar 
och jämför, vilket är tidskrävande (Fangen, 2005, s. 119). Detta har inte 
varit möjligt, men inom projektets ram har vi varit en forskargrupp som 
sinsemellan har diskuterat tolkningar och analyser vilket jag ser som ett 
sätt att garantera tillförlitligheten.  

Att vara noggrann innebär flera saker. Forskaren ska vara noggrann 
med att redovisa sin position, både teoretiskt och empiriskt, vilket jag har 
gjort. Vilka utgångspunkter har forskaren (Merriam, 1994, s. 183)? Ordet 
perspektivmedvetenhet används också för att betona att forskaren tydligt 
ska redovisa sin förförståelse och framförallt ”det perspektiv som är en 
viktig del av tolkningen” (Larsson, 1994, s. 166) och jag har i inlednings-
kapitlet sällat mig till det reformkritiska lägret. Triangulering är också ett 
sätt att öka reliabiliteten och återigen – noggrannhet i beskrivningen av 
forskningsprocessen. Forskaren ska vara så noggrann i sin beskrivning så 
att det är möjligt för någon annan att ”följa i samma spår” (Merriam, 
1994, s. 183). Min ambition är att vara mycket noggrann i de kommande 
kapitlen. 

4.12.2 Validitet – trovärdig forskning 
Har jag studerat det jag skulle studera, eller har jag i själva verket gjort 
något annat? Det är ämnet för forskningens trovärdighet – validitet. Också 
för validitet är triangulering en av flera tekniker. Andra sätt är deltagar-
kontroll – att de som deltar i forskningen får ta del av forskarens tolkning-
ar, upprepade observationer under lång tid, horisontell granskning och 
kritik. Detta innebär att forskarkollegor kommenterar forskningen, att 
deltagarna ska tas in i forskningsprocessens alla led och slutligen att fors-
karen ska tydliggöra eventuella skevheter. Det sistnämnda handlar återigen 
om att forskaren ska vara noggrann med att redovisa sina utgångspunkter 
(Merriam, 1994, s. 179f). I den här meningen menar jag att jag uppfyller 
kraven för en trovärdig forskning. 

Det är inte alltid tydligt vad validitet är, det förekommer olika former. 
Kommunikativ validitet innebär att forskaren i dialog med andra ska kon-
trollera sina tolkningar, t.ex. i dialog med forskningssubjekten, som be-
nämns som deltagarkontroll ovan. Inom ramen för utvärderingsprojektet 
har sådana dialoger förekommit genom våra återkommande resultatdialo-
ger (Fangen, 2005, s. kap 9). 

Katalytisk validitet utvecklades ur feministisk teori i syfte att nå medve-
tandehöjning så att subjekten studeras på ett sätt som gör att de förstår sin 
situation och kan förändra den. Det har varit ett av målen med utvärde-
ringsprojektet. I utgångspunkterna citerade jag Janet Weiss som menar att 
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chefer kan behöva provoceras för att se sitt arbete ur andra perspektiv 
vilket alltså kan stärka den katalytiska validiteten. 

Epistemologisk validitet kan beskrivas på följande sätt:  

En skriven text kan sägas vara validerad om den är tillräckligt motiverad, 
omsorgsfullt anpassad till en teori och dess begrepp, har ett begripligt syfte, 
är trovärdig utifrån deltagarnas kontroller och logisk och sannfärdig i sitt 
sätt att reflektera det fenomen som studerats (Fangen, 2005, s. 265). 

Jag gör bedömningen att det säkraste sättet att bedöma trovärdigheten i 
min forskning är att göra en noggrann beskrivning av vad jag har gjort.  

4.12.3 Generaliserbarhet – överförbar forskning 
En professionaliseringsprocess sker av ett yrke, inte bara bland dessa yr-
kesutövare i en enskild kommun. Är det då möjligt att överföra resultaten i 
min studie till chefer i en annan kommun eller alla kommuner? Termen 
generaliserbarhet i kvalitativ forskning ifrågasätts och en annan term är 
överförbarhet (Thomsson, 2002, s. 33). Ibland ställs frågan hur giltiga 
resultaten är, jag föredrar dock att ställa mig frågan hur intressanta resul-
taten är. Någon statistisk generalisering är inte möjlig då detta inte är nå-
gon renodlad kvantitativ undersökning. Jag menar att det är möjligt att 
göra teoretiska generaliseringar. Det är möjligt att utifrån resultaten for-
mulera teorier som andra forskare sedan kan förhålla sig till (Andenæs, 
2000). Moderatum generalizations innebär att det kan vara troligt att re-
sultat från en kvalitativ undersökning är överförbara42

                                                      
42 Ett exempel är att det är troligt att en kvalitativ studie om en speciell grupp av 
fotbollshuliganer är överförbar på andra grupper av idrottshuliganer (Bryman, 
2008, s. 285). 

 (Bryman, 2008, s. 
285). Jag har i flera sammanhang presenterat min forskning muntligt och 
skriftligt, både med deltagarna i forskningsprojektet och i kommunala 
sammanhang och då mötts av instämmande nickar. Jag har presenterat 
papers vid vetenskapliga konferenser där några forskare med erfarenhet av 
kommunal förvaltning har känt igen sig i mina beskrivningar och analyser. 
Jag finner det därför troligt att mina resultat är överförbara till chefer i 
andra svenska kommuner, åtminstone de som i lika hög grad som min är 
influerade av NPM. Generalisering kan också handla om att tänka på vem 
som ska läsa och hur forskningen ska användas. Då kan det överlämnas till 
användaren att göra bedömningen om forskningsresultaten är tillämpliga 
på den situation i vilken han eller hon befinner sig. Läsaren avgör alltså 
vad som passar eller inte passar i hans eller hennes situation (Merriam, 
1994, s. 179f). 
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Ett annat sätt är att tala om generalisering i form av exemplets makt. I 
den betydelsen är generalisering utifrån ett fall möjlig (Flyvbjerg, 2006). 
Fallstudier med noggranna beskrivningar ger möjligheter att fördjupa lä-
randet, både för forskare och för praktiker (Flyvbjerg, 2001, s. 71 f). 

Ett sätt för mig att öka generaliserbarheten i min undersökning är att 
komplettera materialet från undersökningskommunen med material från 
en (inter)nationell nivå.  

4.12.4 Tillgänglig forskning 
Förutom de kriterier för kvalitet i forskning som ovan har beskrivits finns 
det ytterligare ett kvalitetskrav som jag finner centralt. Forskning måste 
vara tillgänglig och en viktig fråga att ställa handlar om tillgänglig för vem 
eller vilka?  

Ett medel för att få texten tillgänglig är språkhanteringen. För mig inne-
bär det dels att skriva på svenska språket, dels att skriva på en svenska som 
är tillgänglig. 

Många doktorsavhandlingar skrivs på engelska och ibland sägs det vara 
ett mål att få fler att skriva på engelska. En hög andel avhandlingar skrivna 
på engelska sägs vara en framgångsfaktor. För mig är det dock ingen själv-
klarhet att det är av godo att allt fler doktorsavhandlingar skrivs på eng-
elska. Om det är av godo eller inte är en fråga om för vem man skriver. 
Om man enbart skriver för en akademisk publik må det vara hänt med en 
doktorsavhandling skriven på engelska. Om man däremot, som jag, inte 
enbart vänder sig till en akademisk publik ser jag det däremot som ett hin-
der att skriva på engelska. Min forskning blir då inte tillgänglig i tillräck-
ligt hög grad.  

I resonemanget ovan nämndes generaliserbarhet beträffande läsaren och 
deltagarkontroll och detta kräver, enligt mitt sätt att se det, att forskningen 
är tillgänglig för dem den berör. Jag finner det därför vara nödvändigt att 
skriva en doktorsavhandling som har empirisk grund i en svensk kommun 
på svenska. 

Det svenska språket förlorar också domäner. En domänförlust har skett 
när det svenska språket inte längre kan användas inom vissa samhällsom-
råden. Det finns de som menar att det finns en fara med att forskarsamhäl-
let i allt högre utsträckning kommunicerar på engelska. Idag är anglifie-
ringen i högre utbildning och forskning i stort sett självklar. Det finns där-
med en risk för att det svenska samhällets välutbildade elit i framtiden inte 
kommer att kunna kommunicera med ”vanligt folk” och jag instämmer i 
Olle Josephsons, docent i nordiska språk, farhågor:  
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Det är varken tonåringarnas torftiga språk eller inlånade modeord som ho-
tar svenska språket. Det är anglifierad forskning och utbildning, och ett ang-
lifierat näringsliv, som gör att samtal om vissa ämnen nu börjar bli svåra att 
föra på svenska. Och när de bildade eliterna inte längre kan tala om sina 
specialområden på landets språk, då blir vi alla dummare, och det demokra-
tiska samtalet tystnar (Bäckstedt, 2000 10 10). 

Tillgängligheten är alltså ett starkt skäl till att jag väljer att skriva denna 
bok på svenska, men det är också en fråga om förmåga. Många svenskar 
överskattar idag sina kunskaper i engelska43 och generellt överskattas eng-
elskans roll i Sverige (Falk, 2001, s. 5). I analysen av mitt material studerar 
jag diskurser för vilka språket är centralt. Jag gör bedömningen att det är 
alldeles omöjligt för en icke genuint tvåspråkig person att göra helt korrek-
ta översättningar av det empiriska materialet. Det finns alltid nyanser i ett 
språk som är svåra att fånga, i princip omöjligt, om man inte är född till 
tvåspråkighet. Såsom varandes icke-tvåspråkig ser jag det inte vare sig 
lämpligt eller möjligt att översätta mitt empiriska material då viktiga nyan-
ser i språket kan gå förlorade.44

En annan innebörd i begreppet tillgänglighet är att den svenska texten 
ska vara tillgänglig för både forskare och de människor som har varit mig 
behjälpliga i forskningen samt andra intresserade, framförallt i svenska 
kommuner och landsting. Jag har därför haft som ledstjärna i denna skriv-
process att min bok ska vara tillgänglig, vilket innebär att jag medvetet 
försöker att göra språket i denna bok lätt genomträngligt. 

 

Mitt val att skriva på svenska ska därmed ses som en strävan att öka 
kvaliteten i min forskning. 

4.13 Reflexivitet 
I likhet med många begrepp kan reflexivitet också ha olika innebörder. 
Reflexivitet rör frågor om forskaren som en del av det som studeras, fors-

                                                      
43 Ett slående färskt exempel på detta är den internationelle företagsledaren Carl 
Henric Svanbergs fadäs med användningen av uttrycket ”small people” med anled-
ning av oljekatastrofen i Mexikanska golfen 2010. Trots flera internationella upp-
drag och med engelska som arbetsspråk behärskas inte engelskan fullt ut. 
44 För att illustrera detta vill jag dela med mig av ett exempel från historikern Tor-
kel Jansson som i sin forskning om kommunal självstyrelse företog en undersök-
ning av översättningar av Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga. Emil blev med tiden 
”ordförande i kommunalnämnden” och Jansson kunde bara hitta ett enda fall där 
översättningen blev korrekt, och det var den finska översättningen. Inte ens i de 
övriga nordiska språken norska, danska, färöiska och isländska blev översättning-
arna korrekta, och han konstaterade att ”på alla språk hade det måst bli nödlös-
ningar” (Jansson, 2000, s. 679). 
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karen står inte bredvid utan är en del av det han eller hon studerar. Tre 
olika former av reflexivitet kan diskuteras: personlig, funktionell och disci-
plinär. Den personliga reflexiviteten rör frågor kring forskarens identitet 
där t.ex. kön spelar roll, den funktionella handlar om själva forskningspro-
cessen, t.ex. val av metoder och den tredje, den disciplinära handlar om 
den vetenskapliga disciplinens självgranskning (Magnusson, et al., 1998, s. 
4ff). Det är med andra ord så att reflexivitet i forskning hänger intimt 
samman med frågor om kvalitet i forskningen. En betydelse innebär att det 
handlar om granskning, att forskaren sätts under granskning, och detta 
ligger nära disciplinär reflexivitet och horisontell granskning för en trovär-
dig forskning. Reflexivitet kan också vara ett ”redskap för forskare för att 
höja kvaliteten i forskningen” . Det är dock inte alltid enkelt att veta vad 
forskaren gör när han/hon reflekterar: 

Enhver forsker er en person som, akkurat som alle andra personer, ikke all-
tid kjenner sine egne beveggrunner, och som heller ikke alltid vet nøyaktig 
hva hun/han gjør s 58 (Haavind, 2000, s. 58) .  

Begreppen stark och svag reflexivitet förekommer också. Det handlar om 
hur mycket forskningssubjekten ska involveras i tolkningsfasen. Med stark 
menas att forskningsdeltagarna är delaktiga i tolkningen, och i fall där 
detta inte är möjligt eller önskvärt kan enbart svag uppnås (Magnusson, et 
al., 1998, s. 5).  

Det handlar också om hur jag är som person och hur jag förhåller mig 
till andra samt hur relationen mellan mig och dem jag studerar är. Jag vill 
lyfta fram några saker. Det har varit viktigt att tänka på makten över 
forskningsprocessen, speciellt med tanke på att mitt forskningsprojekt har 
varit en del av ett utvärderingsprojekt där vi har haft dialoger med kom-
munledningen. Det har ibland varit en balansgång mellan att gå kommun-
ledningen till mötes samtidigt som jag hävdar min frihet som oberoende 
forskare. Denna avhandling har emellertid tillkommit utan inverkan från 
den studerade kommunen.  

Ibland används begreppet kvalitativ hållning istället för kvalitativ metod 
(Widerberg, 2002, s. 29). Ursprunget till ’kvalitativ’ är latinets ’qualitas’, 
vilket betyder art, natur, beskaffenhet eller egenskap och handlar om ”hur 
man skall karakterisera något: gestalta något” (Larsson, 1994, s. 164) och 
då är det viktigt att tänka på representationer. Hur representerar jag andra, 
vilket är det jag gör när jag beskriver vad andra människor gör och säger. 
Ordet representera betyder ursprungligen ’presentera igen’ vilket är en 
grannlaga uppgift som kräver flera överväganden där etiken måste sättas 
främst. Det handlar inte om om vi representerar andra, det gör vi alltid, 
utan om på vilket sätt och vad vi gör med det. Därmed följer också ansvar 
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(Burman 2002). Detta är ytterligare ett skäl till att jag har översatt talspråk 
till skriftspråk i citat, som jag tidigare har beskrivit. 

Det finns en maktrelation i intervjuer och observationssituationer. Ofta 
kommer forskaren utifrån som en välutbildad expert och ju mer olika in-
tervjuare och intervjuad är desto mer ojämlik är maktrelationen dem emel-
lan. I det här projektet är det i första hand elitpersoner som är intervjuade 
och observerade och jag bedömer därför maktrelationen i undersökningssi-
tuationerna som förhållandevis jämlik. I analysarbetet är det däremot jag 
som har makt och kontroll över materialet. 
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5. Kommunala chefstjänstemän på 2010-talet 
I detta kapitel ställer jag frågan om kommunala chefstjänstemän kan ka-
rakteriseras som en profession utifrån den funktionalistiska professions-
forskningen, men inledningsvis först en kort beskrivning av deras arbete 
och omsättningen på de höga chefstjänsterna i svenska kommuner. 

Från teorikapitlet vet vi att utifrån de Parsonska grundläggande kriteri-
erna är en kommunal chefstjänsteman idag en person som är affektivt neu-
tral, det vill säga han eller hon fattar sina beslut på rationella grunder och 
engagerar sig inte känslomässigt i de människor han eller hon möter. 
Chefstjänstemannen förväntas också agera universellt efter generella regler, 
och inte göra skillnad på personer. Till detta kriterium kan också föras det 
som kallas samhällelig kontroll – kommunala tjänstemän tjänar allmän 
nytta, själva idén med offentlig sektor är att finnas till för det gemensamma 
bästa. Kravet att en professionell ska vara kollektivt orienterad i sitt arbete 
för det gemensamma bästa är inbyggt i funktionen som chefstjänsteman i 
offentlig sektor. En chefstjänsteman förväntas agera specifikt och koncent-
rera sig på det han eller hon kan. En kommunchef eller förvaltningschef 
förväntas inte kunna kliva in i ett klassrum och leda verksamheten där, 
eller åka ut och klippa gräset i kommunens parker eller byta kommunens 
servrar. En kommunal chefstjänsteman har sin tjänst för att han eller hon 
har förvärvat viss kompetens, via utbildning och erfarenhet, inte utifrån 
status, börd eller ekonomi. Chefstjänstemän är också en grupp som har 
icke-manuellt heltidsarbete som är högt värderat. Utifrån dessa grundläg-
gande kriterier skulle alltså kommunala chefstjänstemän kunna beskrivas 
som en profession, men vi ska studera en del av de övriga kriterierna när-
mare. 

5.1 Kommunala chefstjänstemäns arbete 
Kommunala chefer på kommunövergripande nivå som kommun-, ekono-
mi-, social-, skol- och personalchefer har arbeten som på många sätt är 
krävande. En fråga är huruvida deras arbeten liknar varandras eller inte. I 
början av 1980-talet hävdades t.ex. att det var stor skillnad mellan en soci-
al- och en skolchefs arbete, men en ny studie i svenskt sammanhang visar 
att arbetena har mer likheter än skillnader. Det handlar mycket om att leda 
och utveckla verksamhet, budgetarbete och se till att använda resurser på 
ett effektivt sätt. De beskriver att de har en situation som präglas av dålig 
anställningstrygghet, konkurrens och en rädsla för media, men samtidigt 
upplever de att de har ett spännande arbete som ger dem möjlighet till 
samhällsinflytande (Danielsson, 2007).  
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En rapport från 2005 om en fallstudie av ledarskap i Lidköpings kom-
mun visar att kommunala chefer arbetar mycket, mätt i tid. Studien mätte 
arbetade timmar före och efter en ledarskapsutbildning och den första 
mätningen visade att hela 35 procent arbetade 40-44 timmar i veckan, 40 
procent arbetade 45-49 timmar i veckan och fem procent 55 timmar eller 
mer. Den genomsnittliga arbetstiden var 45 timmar i veckan. Vid den 
andra mätningen hade arbetstiden sjunkit något, men fortfarande arbetade 
60 procent av cheferna mer än 45 timmar i veckan.  Fallstudien visade 
också att cheferna menar att det är viktigt att följa politiska beslut och att 
det är lättare nu när dessa tas på en övergripande nivå (Cregård, 2005).  

En kommunchefs arbete består ofta av möten av olika slag, och det är 
inte ovanligt att det blir 20 möten per vecka. Det är ett arbete som kräver 
diplomatisk förmåga och att kunna förutse åt vilket håll politiken är på 
väg. De menar att det är politikerna som bestämmer i kommunen och ock-
så att det ska vara på det viset. Kommuncheferna får också ta hand om 
ärenden när andra chefer inte fungerar. Ekonomichefer är också personer 
som har många möten, ofta mellan 10 och 20 i veckan. De arbetar mycket 
med att förse politiker med ekonomiska underlag och det är en chefskate-
gori som kan ”ta sig friheter i förhållande till politiker” (Cregård & Solli, 
2009, s. 26) men det är under förutsättning att kritiken ges internt, den får 
inte gå omvägen via massmedia. Förvaltningschefer är en grupp som också 
har många kontakter, bl.a. med medarbetare och en stor del av deras arbe-
te ägnas åt att skapa en gemensam laganda på sin förvaltning. Chefer på 
hög nivå i svenska kommuner respekterar politikerna och: 

Skickliga chefer vet vart gränsen mellan politik och förvaltning går, och har 
god förmåga att hantera denna vanligtvis mycket diffusa och känsliga 
gränsdragning. /…/ En chef som trampar över gränsen mellan politik och 
förvaltning blir inte långvarig (Cregård & Solli, 2009, s. 37).  

Forskarna vid KFi menar att det är en svår roll att vara kommunal chef. 
Om han eller hon får något gjort finns risk för att bli anklagad för manipu-
lation, blir inget gjort finns inget förtroende för chefen kvar. Relationen till 
medarbetarna är klar och tydlig, men övriga relationer är otydliga vilket 
komplicerar arbetet (Cregård & Solli, 2009). 

I svenska kommuner är det hög omsättning på chefer. I oktober skrev 
Dagens Samhälle att det under det senaste året hade bytts eller var på väg 
att bytas 60 kommunchefer i Sverige – var femte kommunchef höll alltså 
på att bytas under ett år (Sprengel, 2008). I februari 2009 rapporterade 
samma källa att hälften av alla landets kommunala socialchefer bytts minst 
en gång under en period av tre år. Omsättningen beror bl.a. på pensions-
avgångar men det är också många andra skäl (Sprengel, 2009).  
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Ett sådant annat skäl kan vara s.k. abruption av kommunchefer och för-
valtningschefer, en mycket tvär uppsägning som sker omedelbart, ofta till 
omgivningens förvåning. Uppsägningar av kommunala chefer har ökat och 
ofta röner de stort i intresse i media (Cregård, 2004). 

Sammanfattningsvis har alltså kommun- och förvaltningschefer i Sverige 
ett krävande men stimulerande arbete, samtidigt som det finns en viss osä-
kerhet för dem då det råder stor omsättning på dem, och det händer också 
att chefer på denna nivå blir uppsagda med omedelbar verkan. 
 

5.2 Professionella sammanslutningar och etiska koder 
Ett tecken på att en yrkesgrupp börjar en professionell utveckling är att 
yrkesutövarna går samman och bildar egna sammanslutningar, egna orga-
nisationer. Det kan vara dels fackföreningar, dels rena yrkesföreningar. I 
studier av professionella grupper har bildandet av fackföreningar beskrivits 
som ett viktigt led i utvecklingen. Advokatsamfundet är kanske det mest 
kända exemplet på en professionell sammanslutning, och viktigt att påpeka 
är att detta inte är fackförening, utan en sammanslutning av advokater, 
d.v.s. ett yrke man kan ha när man är utbildad jurist. 

5.2.1 En nationell översikt med internationell utblick 
För att få en överblick hur det ser ut med chefers organisering nationellt 
har jag undersökt SACOs och TCOs hemsidor och deras medlemsförbund 
och jag har gjort en översiktlig sammanställning i två tabeller: 
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Tabell 5.1 TCO-förbunden 

TCO-förbund Chefssidor Nätverk för che-
fer 

Övrigt 

ST Ja Ja Chef är ett yrkesom-
råde 

Farmaciförbundet Ja  Har yrkesråd för 
chefer 

Finansförbundet Ja  Chefsaktiviteter 
FTF Ja  Chefsrådgivning 
Försvarsförbundet    
Journalistförbundet   Aktiviteter för ar-

betsledare45

Lärarförbundet 
 

Ja Skolledarförening Tidning Chef och 
ledarskap 

Polisförbundet Ja  Chefssektioner 
SFHL    
SKTF Ja Ja  
SLF    
SYMF    
Teaterförbundet   Yrkesgrupp: Högre 

administrativa chefer 
TULL-KUST    
Unionen Ja Ja Använder begreppet 

”Svenskt ledarskap” 
Vårdförbundet Ja  ”Chef” återfinns 

under rubriken 
”Min profession” 

Källor: (Farmaciförbundet, 2010; Finansförbundet, 2010; FTF, 2010; 
Försvarsförbundet, 2010; SJF, 2010; SLF 2010a; Lärarförbundet, 2010; 
Polisförbundet, 2010; SFHL, 2010; SKTF, 2010; ST, 2010; SYMF, 2010; TCO, 
2010; Teaterförbundet, 2010; TULL-KUST, 2010; Unionen, 2010; Vårdförbundet, 
2010) 

  

                                                      
45 Intern sida för medlemmar 
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Tabell 5.2 SACO-förbunden 

SACO-förbund Chefssidor Nätverk 
för chefer 

Övrigt 

SSR Ja Ja Chef är en profession, 
tidning för chefer. 
Svensk Chefsförening 

Civilekonomerna Ja Ja  
DIK Ja Ja 46   
FSA Ja  Intern chefssida 
Jusek Ja  Intern chefssida 
Kyrkans Akademikerförbund Ja  Intern chefssida 
Sjukgymnasternas riksförbund    
Lärarnas riksförbund    
Naturvetarna Ja Ja  
Officersförbundet    
Reservofficerarna    
TJ Trafik och Järnväg    
SRAT    
Sveriges Arkitekter    
Sveriges Farmacevtförbund    
SFBF   Är både fackförening 

och intresseorganisa-
tion. Driver chefsfrå-
gor 

Sveriges Ingenjörer Ja Ja  
Sveriges Läkarförbund Ja  Ja Har en chefsförening 
Sveriges Psykologförbund    
Sveriges Skolledarförbund Ja Ja  
Sveriges Tandläkarförbund    
SULF    
Sveriges Veterinärförbund    

Källor: (Civilekonomerna, 2010; DIK, 2010; Farmacevtförbund, 2010; FSA, 2010; 
Sveriges Ingenjörer, 2010; Jusek, 2010; Kyrkans Akademikerförbund, 2010; LR, 
2010; Naturvetarna, 2010; Officersförbundet, 2010; Sveriges Psykologförbund, 
2010; Reservofficerarna, 2010; Sjukgymnasternas riksförbund, 2010; SACO, 2010; 
SFBF, 2020; Skolledarförbundet, 2010; SLF, 2010b; SRAT, 2010; SSR, 2010; 
SULF, 2010; Sveriges Arkitekter, 2010; SVF, 2010; Sveriges Tandläkarförbund, 
2010; TJ, 2010) 

                                                      
46 Nätverk för statliga chefer 
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46 Nätverk för statliga chefer 
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Av dessa två översiktliga tabeller framgår att många av de fackliga organi-
sationerna inom SACO och TCO på olika sätt arbetar med chefer. På 
många hemsidor finns det speciella sidor för chefer, en del av dessa är in-
terna som bara nås om du är medlem, och flera jobbar också med nätverk 
för chefer. Det är också flera av förbunden som betraktar chef som ett yrke 
och SSR är det förbund som tydligast markerar att de anser att chef är en 
profession. Många av cheferna som organiseras av SSR är socionomer i 
grunden och finns i de svenska kommunerna. Detta tyder på att en profes-
sionaliseringsprocess av chefer är på väg i de svenska kommunerna. 

Flera av förbunden har någon form av etisk kod. Etisk kod används av 
de förbund som organiserar yrkesgrupper som arbetar inom medicin, men 
även andra förbund – såsom t.ex. Sveriges skolledarförbund har en etisk 
kod – en särskild nordisk skolledaretik. Det förekommer också att förbund 
uttrycker att de har en värdegrund. 

Det finns också en organisation som heter Ledarna – Sveriges chefsorga-
nisation, som tidigare tillhörde TCO. Denna organisation hette ursprungli-
gen Sveriges Arbetsledarförbund, men sedan 1994 har förbundet sitt nuva-
rande namn. Ledarna är det enda förbund som enbart organiserar chefer 
och det finns cirka 70 000 medlemmar i både privat och offentlig sektor. I 
förbundet finns ett drygt 20-tal branschföreningar, bl.a. FFF (För högre 
chefer) som organiserar högre chefer inom näringslivet och offentlig sektor. 
Ledarna är ingen traditionell fackförening, man har t.ex. ingen a-kassa 
ansluten (Ledarna, 2010). 

SACO och TCO är båda medlemmar i en europeisk organisation - EU-
ROCADRES - som bildades 1993. EUROCADRES är en del av ETUC – 
European Trade Union Confederation. De säger sig förena 5 miljoner 
människor som tillhör kategorin ”professional and managerial staff” som 
förkortas P&MS och de arbetar för att: 

Develop employment in Europe; * Secure fair conditions on mobility; * 
Guarantee recognition of qualifications and diplomas; * Improve education 
and life long learning; * Realise equal opportunities; * Monitor working 
conditions and working time; * Enhance collective bargaining at all levels; * 
Promote Responsible European Management and CSR (EUROCADRES, 
2010). 

Organisationen arbetar alltså på europeisk nivå bl.a. med att försöka se till 
att kvalifikationer och betyg ska kunna användas över hela Europa i syfte 
att chefer, projektledare och specialister ska kunna ha Europa som arbets-
marknad, det är värt att notera användningen av begreppet Responsible 
European Management. 
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5.2.2 Yrkesföreningar för kommunala chefer 
För kommunala chefer finns flera möjliga sammanslutningar. Den äldsta 
organisationen är Föreningen Sveriges Kommunalekonomer som bildades 
redan 1913 (e-post 2008-09-01) och den är en yrkesförening som organise-
rar personer som arbetar med kommunal ekonomi. Föreningen har en s.k. 
yrkesetisk kodex där normer för kommunalekonomer föreskrivs. En kom-
munalekonom ska verka för en god hushållning och värna om en öppen 
och korrekt information. Han eller hon ska beakta att offentlig verksamhet 
är politiskt styrd och att ekonomen därför ska vara opartisk. Ekonomen 
ska alltid agera professionellt och vara mån om att utveckla sin kompetens 
och slutligen ska uppträdandet vara så att det väcker respekt både för eko-
nomen själv och för yrkeskåren. Det är alltså en yrkesetisk norm att alltid 
agera professionellt men på KEFs hemsida preciseras inte detta begrepp 
(KEF, 2010). 

Föreningen Sveriges Socialvårdschefer bildades 1938 i syfte att skapa ett 
forum för ansvariga chefstjänstemän inom socialtjänsten.  1968 bytte före-
ningen namn till Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS).  Föreningen har en 
värdegrund som är i överensstämmelse med Socialtjänstlagens portalpara-
graf: ”där demokrati, trygghet och jämlikhet lyfts fram, liksom individers 
och gruppers aktiva deltagande i samhällslivet”(FSS, 2009 ). Föreningens 
medlemmar medverkar i olika sammanhang, bland annat i ESN – Europe-
an Social Network. För att bli medlem i föreningen ska man arbeta som 
”socialchef eller annan beslutsfattare på högre nivå inom socialtjänsten och 
närliggande verksamheter”(FSS, 2009 ). 

Svensk Chefsförening är en självständig förening inom Akademikerför-
bundet SSR. Alla chefer som är medlemmar i SSR blir också medlemmar i 
Svensk Chefsförening. Syftet med föreningen presenteras på hemsidan i 
följande ordalydelse: ”För att du ska få bästa möjliga service i din profes-
sion som chef har vi samlat all chefsservice under Svensk Chefsförening” 
(Svensk Chefsförening, 2008). En viktig fråga för föreningen att arbeta 
med är att ”Tydliggöra den professionella bilden av chefsrollen – vi anser 
att chefsrollen är en egen profession.” Under 2007 gav föreningen i samar-
bete med Liber förlag ut en bok med titeln Etik & Ledarskap och sägs på 
hemsidan vara ”den första etiska koden i Sverige som särskilt vänder sig 
till chefer”(Svensk Chefsförening, 2010). På hemsidan preciseras dock inte 
vad som utmärker en profession. Svensk Chefsförening har tagit fram di-
verse chefsutbildningar som erbjuds dess medlemmar via rekryteringsföre-
taget Inchefia, som specialiserat sig på chefsrekrytering i offentlig sektor, i 
samarbete med konsulter (Inchefia, 2009). 

1998 bildades Svenska Kommundirektörsföreningen. Det är en ideell fö-
rening, fackligt och politiskt obunden och medlemmarna är personer som 
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helt eller delvis arbetar som kommunchefer eller som har motsvarande 
befattning på kommunledningsnivå.  I föreningens stadgar anges att före-
ningens syfte är att verka för att medlemmarnas kompetens ska öka samt 
att ”tillvarata och sprida erfarenheter för gemensam professionell utveck-
ling inom den offentliga sektorn”. Ett annat syfte är att tydliggöra och 
stärka medlemmarnas yrkesroll och att främja den kollegiala sammanhåll-
ningen genom att skapa ”nätverk mellan medlemmarna och andra kolle-
gor, såväl inom andra samhällssektorer som internationellt” 
(Kommundirektörsföreningen, 2009 ). Det är viktigt för föreningen med 
internationellt samarbete, bland annat i form av utbytesverksamhet. Före-
ningen är medlem i ICMA, International City and County Management 
Association med säte i Washington DC i USA. ICMA har ett utbytespro-
gram för kommunchefer i olika länder – IMEP, International Management 
Exchange Program. Det är förutom Sverige och USA ytterligare länder som 
är anslutna till programmet, däribland Kanada, Australien, Nya Zeeland, 
England och Sydafrika (ICMA, 2009c). Systerorganisationer till kommun-
direktörsföreningen finns i Danmark, USA, England, Sydafrika, Australien, 
Israel, Nya Zeeland och Italien (Kommundirektörsföreningen, 2009 ). 
Kommundirektörsföreningen har inte några yrkesetiska koder eller någon 
värdegrund beskriven på sin hemsida, men på ICMAs hemsida finns 12 
etiska principer angivna, där den första har följande lydelse: 

Be dedicated to the concepts of effective and democratic local government 
by responsible elected officials and believe that professional general man-
agement is essential to the achievement of this objective (ICMA, 2009b). 

I flera av de etiska principerna används ordet ”professionell” och ICMA 
har också på sin hemsida ett avsnitt med Professional Management där en 
del är Professional Local Government Management och även Becoming a 
Manager och Hiring a Manager och det finns också rutiner för att certifiera 
kommuner i tre olika grader – silver, guld och platina. Platinacertifieringen 
har beteckningen Certificate of Excellence (ICMA, 2009a). 

5.2.3 Kommunens chefer 
I min undersökningskommun är flera av chefstjänstemännen medlemmar i 
någon form av professionell sammanslutning. Som exempel vill jag nämna 
att kommunchefen är medlem i Kommundirektörsföreningen och social-
chefen är medlem och aktiv i Föreningen Sveriges Socialchefer. 

Kommunen har totalt cirka 600 chefer på fem olika nivåer, alltifrån 
kommunchefen och förvaltningscheferna på nivå 1 till biträdande rektor på 
nivå 5. Enkäten 2006 besvarades av 440 personer som uppgav att de arbe-
tade som chef. Av dem är det ungefär hälften som har en erfarenhet av att 
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arbeta som chef/i arbetsledande ställning som understiger 11 år. Den andra 
hälften har mer än 11 års erfarenhet. Tio procent av dem har mer än 26 års 
ledarerfarenhet. Genomsnittstiden för en chef i kommunen är en ledarerfa-
renhet på drygt 17 år. 

Var femte chef (20,7 procent) har under de senaste två åren bytt arbets-
plats minst en gång och genomsnittstiden på den nuvarande arbetsplatsen 
för en chef är åtta och ett halvt år.  

Detta innebär att många av cheferna har en lång erfarenhet av att arbeta 
som chef och det är inte ovanligt att de byter arbetsplats. Som exempel kan 
nämnas att chefen för kommunens tekniska produktionsförvaltning under 
undersökningsperioden övergick till att vara förvaltningschef för produk-
tionen av vård och bildning. En annan av cheferna övergick från att arbeta 
med skolfrågor till fastighetskontoret. Detta visar att de inte alltid har 
verksamhetskompetens i betydelsen att de själva är utbildade inom det 
verksamhetsområde de leder. Av de 16 cheferna på uppdragskontoren, 
kommunledningskontoret och produktionsförvaltningarna som arbetade 
2005 är det i augusti 2010 bara sex som finns kvar på samma position. 
Ytterligare en finns kvar, men numera som chef för ett kommunalt bolag 
då hans verksamhet har bolagiserats. Det är alltså en förhållandevis hög 
omsättning på höga chefer i kommunen. 

5.3 Utbildning och mekanismer för reproduktion 
Det som utmärker en professionell grupp är också att gruppen skaffar sig 
mekanismer för reproduktion vilket innebär att den försöker att få kontroll 
över nästkommande generation inom yrket. Idag har förvaltningschefer i 
Sverige en akademisk grundexamen när de får sin anställning i en kommun 
och det har tidigare inte funnits någon chefsutbildning att tillgå på svenska 
universitet. Numera är det möjligt att läsa program för Ledarskap i offent-
lig verksamhet vid bl.a. Göteborgs universitet som ges som uppdragsut-
bildning vilket kräver att en arbetsgivare betalar utbildningskostnaden. I 
USA finns den tidigare nämnda organisationen ICMA som har en mängd 
utbildningar för chefer, och ett krav för att få tillgång till dessa är att du är 
medlem och medlem kan du bli när du har en anställning som  

chief appointed managers, administrators, and assistants in cities, towns, 
counties, and regional entities throughout the world (ICMA, 2009a). 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, erbjuder utbildning av chefer i 
kommuner och landsting. Sedan år 2000 erbjuder de det s.k. toppledarpro-
grammet där målgruppen är vad som kallas för strategiska ledare som 
ingår i ”ledningsgrupp på koncernnivå eller motsvarande”. Denna utbild-
ning hanteras av sektionen för Demokrati och styrning och den arbetsgi-
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varpolitiska enheten ansvarar för utvecklingen av det ”professionella ledar-
skapet”. Det finns enligt SKL 230 diplomerade toppledare i Sverige (SKL, 
2009b). Av den lista över 205 utbildade personer i toppledarprogrammet 
som presenteras på hemsidan kommer endast 14 deltagare från landsting 
eller kommunförbund. En klar majoritet av deltagarna kommer från kom-
munerna. Bland dem hittar vi kommunchefer, förvaltningschefer, personal-
chefer och verksamhetschefer. För att kunna gå toppledarprogrammet och 
andra utbildningar i SKLs regi krävs det att du har en anställning i en 
kommun och att kommunen står för kostnaderna. 

Ytterligare ett exempel är den statliga rektorsutbildningen som sker på 
ett antal utvalda universitet. Om en person skulle vilja utbilda sig till rektor 
så är det inte möjligt att göra det utan att redan inneha en anställning som 
rektor där kommunen anmäler dig till utbildningen och betalar den. 

De ovannämnda ledarutbildningarna arbetar med att utfärda diplom, 
vilken är ett sätt att certifiera ledare vilket kan betraktas som en form av 
examen, vilket är ett av professionaliseringsteoriernas funktionalistiska 
kriterier. 

SKL anger på sin hemsida tio kännetecken på ett ”strategiskt och profes-
sionellt ledarskap” i kommuner och landsting: 
  

1. har uppdraget och medborgarna i fokus 
2. samspelar med förtroendevalda och har tilltro till det politiska 

uppdraget 
3. levandegör visionen och förmedlar framtidsbilder 
4. skapar stolthet kring välfärdsuppdraget 
5. utvecklar medarbetarskapet 
6. är resultatorienterat 
7. har helhetssyn och överblick 
8. skapar ett klimat som kan möta krav på förändring och utveck-

ling. 
9. samverkar  
10. är autentiskt (SKL, 2009a) 

 
Listan med kännetecken på ett strategiskt och professionellt ledarskap gör 
det möjligt att ställa frågan om det interna sammanhanget i texten – om 
punkternas inbördes placering. I första hand ska ledaren ha ”uppdraget 
och medborgarna i fokus” och i andra hand ”samspelar med förtroende-
valda och har tilltro till det politiska uppdraget”.  I en representativ demo-
krati skulle man kunna tro att placeringen mellan dessa punkter skulle vara 
den omvända, att det i första hand skulle vara samspelet med de förtroen-
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devalda som stod i fokus då det är en politisk uppgift att företräda med-
borgarna. 

Som ung, nyutbildad akademiker har man möjlighet att i vissa regioner 
söka en trainee-plats som kommunal ledare. I både Stockholmsregionen, 
Västra Götaland och Region Skåne har det funnits traineeprogram. Unga 
akademiker med grundexamen antas till ett program där de lärs upp till 
kommunala ledare, under tiden har de en tidsbegränsad anställning och 
lön. I Skåneregionen söker man beteende-, samhälls- och statsvetare, arki-
tekter och ingenjörer av olika slag (Skåne Nordväst, 2009). 

Många kommuner arbetar också med egna ledarskapsutbildningar. De 
som arbetar inom kommunen kan anmäla intresse av att bli ledare och 
sedan efter prövning få gå utbildning. Dessa utbildningar sköts antingen av 
kommunen själv, eller handlas upp. Denna prövning, om någon ska antas 
till ledarskapsutbildning, görs av chefer högre upp i hierarkin. 

I samtliga ovannämnda exempel är det tydligt att det är de redan an-
ställda ledarna som rekryterar den kommande generationen av ledare. Det 
fungerar som en form av stängning i och med att det omöjliggör för andra 
att ta sig in i ledargruppen. Du måste bli utvald av ledarna för att själv 
kunna bli ledare i framtiden. De nuvarande ledarna är de som har kontrol-
len över vilka som tillåts bli ledare i morgon. 

5.3.1 Ledarskapsutbildning i kommunen 
I min undersökningskommun finns ett flertal utbildningsprogram för leda-
re på olika nivåer. Detta avsnitt tar sin utgångspunkt i en av de presenta-
tioner som hölls vid förvaltningschefskonferensen i mars 2005 och en in-
tervju med kommunens ledarutvecklare, den tjänsteman som är ansvarig 
för ledarskapsutvecklingen, som gjordes i april 2010. Som komplement till 
intervjun har jag haft tillgång till den interna hemsidans presentationer av 
de ledarskapsutbildningar som erbjuds i kommunen (Kommunen, 2010d). 
Det hade varit önskvärt att deltaga i några av de utbildningar som har 
genomförts, men detta har inte varit möjligt inom ramen för detta avhand-
lingsprojekt. 

Chef är enligt ledarutvecklaren ett yrke. I kommunen har man arbetat 
medvetet med ledarskapsutveckling under flera år. I mars 2005 presenterade 
personalchefen arbetet med detta vid förvaltningschefskonferensen. Kommu-
nen hade under de första åren på 2000-talet, i likhet med många svenska 
kommuner, höga sjukskrivningstal och att arbeta med ledarskapet bedöm-
des vara viktigt för att minska sjukfrånvaron. Ledarskapet är också viktigt 
med tanke på det stora rekryteringsbehov som kommunen kommer att ha 
framöver. Kommunen arbetar med ledarskap i fyra olika faser: före ledar-
skapet, ny som ledare, i ledning och vägen vidare. 



114 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

varpolitiska enheten ansvarar för utvecklingen av det ”professionella ledar-
skapet”. Det finns enligt SKL 230 diplomerade toppledare i Sverige (SKL, 
2009b). Av den lista över 205 utbildade personer i toppledarprogrammet 
som presenteras på hemsidan kommer endast 14 deltagare från landsting 
eller kommunförbund. En klar majoritet av deltagarna kommer från kom-
munerna. Bland dem hittar vi kommunchefer, förvaltningschefer, personal-
chefer och verksamhetschefer. För att kunna gå toppledarprogrammet och 
andra utbildningar i SKLs regi krävs det att du har en anställning i en 
kommun och att kommunen står för kostnaderna. 

Ytterligare ett exempel är den statliga rektorsutbildningen som sker på 
ett antal utvalda universitet. Om en person skulle vilja utbilda sig till rektor 
så är det inte möjligt att göra det utan att redan inneha en anställning som 
rektor där kommunen anmäler dig till utbildningen och betalar den. 

De ovannämnda ledarutbildningarna arbetar med att utfärda diplom, 
vilken är ett sätt att certifiera ledare vilket kan betraktas som en form av 
examen, vilket är ett av professionaliseringsteoriernas funktionalistiska 
kriterier. 

SKL anger på sin hemsida tio kännetecken på ett ”strategiskt och profes-
sionellt ledarskap” i kommuner och landsting: 
  

1. har uppdraget och medborgarna i fokus 
2. samspelar med förtroendevalda och har tilltro till det politiska 

uppdraget 
3. levandegör visionen och förmedlar framtidsbilder 
4. skapar stolthet kring välfärdsuppdraget 
5. utvecklar medarbetarskapet 
6. är resultatorienterat 
7. har helhetssyn och överblick 
8. skapar ett klimat som kan möta krav på förändring och utveck-

ling. 
9. samverkar  
10. är autentiskt (SKL, 2009a) 

 
Listan med kännetecken på ett strategiskt och professionellt ledarskap gör 
det möjligt att ställa frågan om det interna sammanhanget i texten – om 
punkternas inbördes placering. I första hand ska ledaren ha ”uppdraget 
och medborgarna i fokus” och i andra hand ”samspelar med förtroende-
valda och har tilltro till det politiska uppdraget”.  I en representativ demo-
krati skulle man kunna tro att placeringen mellan dessa punkter skulle vara 
den omvända, att det i första hand skulle vara samspelet med de förtroen-

 ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta I 115 
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med tanke på det stora rekryteringsbehov som kommunen kommer att ha 
framöver. Kommunen arbetar med ledarskap i fyra olika faser: före ledar-
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Före ledarskapet 
I den första fasen handlar det om att planera för att säkra ledarskapet på 
alla nivåer för att man ska kunna veta hur stort rekryteringsbehovet är. 
Man försöker att informera medarbetare på olika nivåer om ledarskap i 
syfte att undersöka om det finns medarbetare som är intresserade av att ta 
på sig ett framtida ledarskap. Det kan t.ex. handla om att fråga lärare om 
de är intresserade av att bli skolledare. I kommunen är det nödvändigt att 
ha högskoleutbildning med en akademisk grundexamen om man vill bli 
ledare/chef. Det är önskvärt att de som vill bli ledare har erfarenhet av 
tidigare ledarskap. Det är vanligt med extern rekrytering av chefer, men 
man har alltmer börjat rekrytera internt genom att aktivt leta efter perso-
ner som har intresse och potential och därför har man tagit fram rekryte-
ringsprogram. Det förekommer olika rekryteringsprogram inom olika 
verksamhetsområden. Varje chef har i uppdrag att ha en plan för vad som 
händer om han eller hon blir sjuk.  

När en medarbetare i kommunen är intresserad av att bli chef så ska han 
eller hon anmäla det till sin chef som då har samtal med kandidaten. Detta 
sker i samverkan med kommunens HR-avdelning47

 

. Syftet med samtalet är 
att ta reda på om kandidaten är lämplig som ledare. Det händer ibland att 
det visar sig att personer som anmält intresse inte bedöms vara lämpliga. 
Det kan också vara så att kandidaten själv efter samtalen kommer till in-
sikt om att han eller hon inte är intresserad av ledarskap. Kommunen har 
också en chefsrekryterare som är centralt placerad. 

Ny som ledare 
I den andra fasen när en person har blivit utsedd till ledare handlar det om 
att genomgå ett obligatoriskt basprogram som innehåller flera olika kurser. 
Denna kurs vänder sig till nyblivna ledare som har högst ett och ett halvt 
års erfarenhet av ledarskap. Målsättningen med kursen är att stödja och 
stärka ledare och chefer i den nya rollen som ledare, samt att tydliggöra 
kommunens förväntningar på ledare och chefer och att skapa en gemensam 
plattform som arbetsgivare i alla kommunens skiftande verksamheter. Bas-
programmet innehåller en tredagarskurs Ny som ledare som omfattar flera 
moment:  

Ledare i /kommunen/ – en kommun i stark utveckling 

Att arbeta i en politiskt styrd organisation 

Kommunens styrsystem 

                                                      
47 För en diskussion om namnet HR-avdelning se avsnitt 6.2 
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Mitt ledaruppdrag 

Att leda medarbetare – arbetsgivarrollen 

Att leda mig själv 

Kursen Arbetsmiljö och rehabilitering är en endagskurs med målsättningen 
att  

*säkerställa att ledare har de kunskaper inom arbetsmiljöområdet som 
krävs för delegering av arbetsmiljöansvar från överordnad chef 

*ge verktyg för att utveckla en god arbetsmiljö samt att minska sjukfrånva-
ron. 

Innehållet i kursen handlar om arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljö-
arbete, riktlinjer och verktygslåda för rehabilitering och åtgärder för att 
minska sjukfrånvaron. Kursen Arbetsplatsträffen – hur kan den utvecklas? 
genomförs under en halvdag och handlar om arbetsplatsträffens innehåll, 
prägeln på mötet, mötesteknik i teori och praktik och hur arbetsplatsträf-
far kan utvecklas. Ytterligare en heldag ägnas åt en kurs i Arbetsrätt där 
lagar och avtal som reglerar arbetsförhållandena i kommunen står i cent-
rum. Den sista kursen som ingår i basprogrammet är Medarbetarsamtal 
där syftet är att utveckla chefens förmåga att genomföra medarbetarsamtal 
på ett sätt som utvecklar verksamheten.  

Basprogrammet är framtaget inom kommunen och genomförs i sin hel-
het av kommunens egna personalkonsulter och chefer. Alla som har delta-
git i samtliga kurser i basprogrammet får ett utbildningsdiplom. 

Det finns också ett mentorprogram och alla nya chefer erbjuds en men-
tor under sitt första år som ledare. Det sker då en personlig matchning 
mellan mentor och adept och denna görs av ledarutvecklaren på kommun-
ledningskontoret. Under denna tid får den nya chefen handledning av men-
torn två timmar per månad.  

Tidigare har kommunen genomfört kursen Kommunikativt ledarskap 
för alla chefer. Denna har givits i SKL:s regi. 

 
 

 
I ledning 
När man har varit ledare ett tag så erbjuds man möjlighet till fördjup-
ningskurser. Kursen Coachande förhållningssätt är en frivillig kurs som 
handlar om att lära sig att coacha för att utveckla verksamhet, medarbeta-
re och sig själv. Den handlar också om att tydliggöra mål och uppnå för-
ändring. 
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47 För en diskussion om namnet HR-avdelning se avsnitt 6.2 
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Kursen UGL – utveckling av grupp och ledare – är en kurs som under 
många år har använts inom försvaret, näringslivet och offentlig verksamhet 
48

De ledare som önskar bli mentorer för nya chefer kan anmäla sig till 
kommunens ledarutvecklare för ett samtal om vilka krav som ställs på 
mentorer och vad det innebär att vara mentor. Därefter placeras personen i 
mentorbanken för senare matchning med en adept. 

. Den ges under en veckas internat och leds av två handledare med licens 
för att utbilda i UGL. Kursen kostar 13 000 kronor och den kan en ledare 
få gå under förutsättning att den närmaste chefen beviljar det. 

 
Vägen vidare 
Under hösten 2005 och våren 2006 genomfördes det första ledarförbere-
dande programmet för högre chefskap i kommunen där 18 personer del-
tog. Numera kallas detta program för Kandidater för högre ledarskap och 
våren 2009 fanns 23 personer i detta program.  

En ledare som är intresserad av högre ledarskap kan gå det ettåriga pro-
grammet som genomförs under 15 dagar parallellt med det ordinarie arbe-
tet. Om man är intresserad så anmäler man det till sin förvaltningschef som 
då tar kontakt med ledarutvecklaren på central nivå. Därefter kopplas 
chefsrekryteraren in som genomför en djupintervju med kandidaten. Dess-
utom tas det referenser och kandidaten får genomgå en personlighetstest. 
Ledarutvecklaren sa att det i framtiden troligen också kommer att genom-
föras något som kallas kapacitetstest49

Programmet för högre ledarskap handlar om att lära sig hur man leder 
på systemnivå och hur man arbetar som högsta chef med bl.a. planering 
och rapportering. Man fokuserar på vad uppgiften att vara chef på system-

.  Om det finns flera sökande som 
har anmält intresse till programmet är det förvaltningsche-
fen/kontorschefen som prioriterar mellan deltagarna och de som inte tillhör 
de prioriterade har förvaltningschefen ett samtal med. Har en kandidat 
kommit så långt är det sällsynt att han eller hon inte får genomgå pro-
grammet, men däremot förekommer det att kandidaten själv backar ur. 

                                                      
48 Kursen har sitt ursprung i en svensk officer som var på kursen Organisation 
Effectiveness som gavs av den amerikanska försvarsmakten. Ur detta skapades 
sedan UGL av den svenska försvarsmakten i samarbete med Försvarets forsknings-
anstalt och försvarets rationaliseringsanstalt. Kursen har varit obligatorisk i offi-
cersutbildning. År 2000 övertogs utbildningskonceptet UGL av Försvarshögskolan 
från Försvarsmakten. Utbildningen har utvecklats och förändrats sedan den första 
versionen som kom 1981. På Försvarshögskolans hemsida listas samtliga behöriga 
UGL-handledare i Sverige (Försvarshögskolan, 2010) 
49 I tidningen Personal & Ledarskap sägs kapacitetstester vara på ”kraftig fram-
marsch” över hela världen (HRSOCIETY, 2009) 
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nivå är. En kandidat för högre ledarskap får alltid en förvaltningschef eller 
en VD som mentor under det år programmet genomförs. 

Deltagarna kopplas också samman med verkställande direktörer för ett 
antal framgångsrika stora tjänsteföretag i länet. Det upprättas en kontakt 
mellan en deltagare och en direktör och syftet är erfarenhetsutbyte och 
ömsesidigt lärande mellan offentlig och privat sektor. Vad skiljer respektive 
liknar offentlig och privat sektor? Det är, enligt ledarutvecklingen, viktigt 
att de blivande ledarna på den högsta nivån lär sig affärsmässighet efter-
som åtminstone 40 procent av den kommunala produktionen utförs av 
externa aktörer. 

Det är ingen självklarhet att en person som har genomgått programmet 
sedan får en högre chefsposition i kommunen. Alla högre chefspositioner 
utannonseras och söks i konkurrens. Erfarenheten kommunen har är dock 
att de som har genomgått det interna programmet kommer väl ut i kon-
kurrens med externa sökanden. Ledarutvecklaren sade i intervjun att det 
ofta har funnits en övertro på externa rekryteringar då de har många med 
hög kompetens inom kommunen.  

Innehållet i programmet har kommunen tagit fram själv då de är av den 
uppfattningen att universitetsutbildning generellt sett inte är tillräckligt bra 
för högre ledarskap, det behövs mer specifik utbildning än vad universite-
ten kan ge. Det är ledarutvecklaren som i samarbete med konsulter och 
kommunens högsta chefer har skapat programmets innehåll. Ett visst sam-
arbete sker med IPF, ett konsultföretag som ägs av Uppsala universitet, 
som arbetar med organisation, ledarskap och HRM – Human Resource 
Management. 

Under 2010 arrangerade kommunen tillsammans med rektorsutbild-
ningen vid ett universitet och Skolporten en konferens om kreativt ledar-
skap. En av frågorna på konferensen var ”Hur går vi från hierarkisk myn-
dighetsorganisation till kreativ utvecklingsarena?” (Kommunen, 2010a). 

5.4 Chefstjänstemän som professionella 
I detta kapitel har jag beskrivit kommunala chefstjänstemän från ett funk-
tionalistiskt perspektiv på en övergripande nationell nivå med exempel från 
min undersökningskommun. Flera av professionsforskningens grundläg-
gande kriterier för en professionell grupp föreligger i Sverige idag och om 
dessa kompletteras med dem som har föreslagits av andra forskare för-
stärks bilden av att kommunala chefstjänstemän genomgår en professiona-
liseringsprocess. Med den pågående utvecklingen med allt fler ledarskaps-
utbildningar för chefer i offentlig sektor som avslutas med någon form av 
intyg eller diplom kan det fungera som en examen som utestänger andra 
vilket är ett tecken på professionalisering. Därtill kommer det faktum att 
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utbildningar för chefer i offentlig sektor som avslutas med någon form av 
intyg eller diplom kan det fungera som en examen som utestänger andra 
vilket är ett tecken på professionalisering. Därtill kommer det faktum att 
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man redan måste ha en anställning som chef för att kunna få tillträde till 
utbildningen, det vill säga att man i praktisk tillämpning ska ha visat att 
man tillägnat sig den kulturella traditionen. Via dessa ledarskapsutbild-
ningar får cheferna också tillgång till ett gemensamt språk, det som också 
kallas ett esoteriskt gemensamt språk, och detta språk kommer jag att stu-
dera närmare längre fram i boken. 

Av undersökningen jag har gjort av de sammanslutningar, nationella och 
internationella, framgår att utvecklingen har tagit ordentlig fart från 1990-
talet och framåt. Flera av de fackliga organisationernas hemsidor som vän-
der sig till chefer har tillkommit under 2000-talet. Den övergripande euro-
peiska organisationen startade 1993. 

Det framgår också att den internationella organisationen ICMA till vil-
ken den svenska kommundirektörsföreningen är ansluten har många län-
der anslutna som var tidiga med New Public Management. 
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6. Bilden av kommunen 
I detta kapitel kommer jag först att beskriva den bild som framträder av 
kommunen i kommunens egenproducerade dokument som finns tillgängli-
ga på kommunens hemsida. Först beskriver jag bakgrunden till den organi-
sationsförändring som infördes den 1 januari 2003, därefter följer ett när-
mare studium av hur kommunen i olika dokument beskriver organisatio-
nen med fokus på tjänstemanna- respektive politikerroller. 

6.1 Bakgrunden till organisationsförändringen 
Kommunen införde en kommundelsnämndsorganisation i mitten av 1980-
talet och 1992 infördes en beställar- utförarorganisation inom ramen för 
den gamla organisationen. I början av 1990-talet var ekonomin dålig och 
ett arbete för att förbättra den påbörjades. Kommunstyrelsens arbetsut-
skott beslöt i december 1998 att genomföra ett projekt som gavs namnet 
”Långsiktigt hållbar ekonomi”. Detta övergripande projekt bestod av nio 
olika delprojekt som hade till uppgift att analysera olika delar av kommu-
nens verksamhet och komma med förslag på hur kommunen skulle nå 
målet ”ekonomi i balans”. Inom ett av dessa delprojekt som startade i 
mars 1999 diskuterade de förtroendevalda kommunens nämndorganisa-
tion. Organisationen sades vara alltför otydlig och ansvarsfördelningen 
bedömdes vara oklar. Syftet med en ny organisation skulle vara att öka 
effektiviteten och att förbättra samordningen mellan de kommunala verk-
samheterna (Kommunen, 2001a). Den 3 maj 1999 gav kommunstyrelsens 
arbetsutskott i uppdrag åt kommunstyrelsens kontor att komma med ett 
förslag ”till hur kommunen ska åstadkomma en effektiv och flexibel orga-
nisation som möjliggör decentraliserade lösningar och stort brukarinfly-
tande” (Kommunen, 2004). I december 1999 gav kommunstyrelsen ett 
uppdrag åt konsultfirman KPMG att göra en utvärdering av organisatio-
nen och komma med förslag på en ny organisation. I direktiven påtalades 
det att kommundelsnämndsorganisationen skulle vara kvar, däremot kun-
de antalet nämnder förändras. I utvärderingen påtalades att det fanns bris-
ter i organisationen som t.ex. otydligt ansvar, överlappande system och 
bristande respekt för både budget och kommunfullmäktiges beslut samt att 
beställar- och utförarroller var alltför otydliga. Förslaget från KPMG var 
att den nya organisationen skulle behålla både kommundelsnämnds- och 
beställar-utförar-organisationen. Kommundelsnämnderna skulle renodlas 
till att bli rena beställarnämnder, antalet nämnder minska och kommunsty-
relsen skulle stärkas (KPMG, 2001). I december 2000 presenterade social-
demokraterna, moderaterna och centerpartiet ett förslag till ny nämndor-
ganisation som gick på remiss under våren 2001, men detta förslag avvisa-
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ningar får cheferna också tillgång till ett gemensamt språk, det som också 
kallas ett esoteriskt gemensamt språk, och detta språk kommer jag att stu-
dera närmare längre fram i boken. 

Av undersökningen jag har gjort av de sammanslutningar, nationella och 
internationella, framgår att utvecklingen har tagit ordentlig fart från 1990-
talet och framåt. Flera av de fackliga organisationernas hemsidor som vän-
der sig till chefer har tillkommit under 2000-talet. Den övergripande euro-
peiska organisationen startade 1993. 

Det framgår också att den internationella organisationen ICMA till vil-
ken den svenska kommundirektörsföreningen är ansluten har många län-
der anslutna som var tidiga med New Public Management. 
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6. Bilden av kommunen 
I detta kapitel kommer jag först att beskriva den bild som framträder av 
kommunen i kommunens egenproducerade dokument som finns tillgängli-
ga på kommunens hemsida. Först beskriver jag bakgrunden till den organi-
sationsförändring som infördes den 1 januari 2003, därefter följer ett när-
mare studium av hur kommunen i olika dokument beskriver organisatio-
nen med fokus på tjänstemanna- respektive politikerroller. 

6.1 Bakgrunden till organisationsförändringen 
Kommunen införde en kommundelsnämndsorganisation i mitten av 1980-
talet och 1992 infördes en beställar- utförarorganisation inom ramen för 
den gamla organisationen. I början av 1990-talet var ekonomin dålig och 
ett arbete för att förbättra den påbörjades. Kommunstyrelsens arbetsut-
skott beslöt i december 1998 att genomföra ett projekt som gavs namnet 
”Långsiktigt hållbar ekonomi”. Detta övergripande projekt bestod av nio 
olika delprojekt som hade till uppgift att analysera olika delar av kommu-
nens verksamhet och komma med förslag på hur kommunen skulle nå 
målet ”ekonomi i balans”. Inom ett av dessa delprojekt som startade i 
mars 1999 diskuterade de förtroendevalda kommunens nämndorganisa-
tion. Organisationen sades vara alltför otydlig och ansvarsfördelningen 
bedömdes vara oklar. Syftet med en ny organisation skulle vara att öka 
effektiviteten och att förbättra samordningen mellan de kommunala verk-
samheterna (Kommunen, 2001a). Den 3 maj 1999 gav kommunstyrelsens 
arbetsutskott i uppdrag åt kommunstyrelsens kontor att komma med ett 
förslag ”till hur kommunen ska åstadkomma en effektiv och flexibel orga-
nisation som möjliggör decentraliserade lösningar och stort brukarinfly-
tande” (Kommunen, 2004). I december 1999 gav kommunstyrelsen ett 
uppdrag åt konsultfirman KPMG att göra en utvärdering av organisatio-
nen och komma med förslag på en ny organisation. I direktiven påtalades 
det att kommundelsnämndsorganisationen skulle vara kvar, däremot kun-
de antalet nämnder förändras. I utvärderingen påtalades att det fanns bris-
ter i organisationen som t.ex. otydligt ansvar, överlappande system och 
bristande respekt för både budget och kommunfullmäktiges beslut samt att 
beställar- och utförarroller var alltför otydliga. Förslaget från KPMG var 
att den nya organisationen skulle behålla både kommundelsnämnds- och 
beställar-utförar-organisationen. Kommundelsnämnderna skulle renodlas 
till att bli rena beställarnämnder, antalet nämnder minska och kommunsty-
relsen skulle stärkas (KPMG, 2001). I december 2000 presenterade social-
demokraterna, moderaterna och centerpartiet ett förslag till ny nämndor-
ganisation som gick på remiss under våren 2001, men detta förslag avvisa-
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des av remissinstanserna (Herbertsson, 2004). I juni 2001 presenterades ett 
nytt förslag, denna gång av socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet 
och kristdemokraterna. I september 2001 sammanställdes remissvaren och 
direktivet till tjänstemännen som därefter skulle jobba med organisations-
förslaget var tydligt. Följande uttalande är från en tjänsteman som funge-
rade som samordnare under omorganiseringen: 

Utgångspunkten var bort med KDN och förfina beställarutförarmodellen 
och att vi inte skulle minska antalet förtroendevalda. Med sådana utgångs-
punkter är det inte svårt att gå vidare. Diskussionen var mest om vi skulle 
ha en eller två produktionsnämnder, vilka nämnder vi skulle ha och vad de 
skulle heta (Herbertsson, 2004).  

Den 10 december 2001 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny orga-
nisation med uppdragsnämnder och produktionsnämnder samt en val-
nämnd. Den 1 januari 2003 trädde kommunens nya organisation i kraft 
(Kommunen, 2004). 

6.2 Ny organisation och nya namn 
Den första januari 2003 sjösattes alltså den nya politiska organisationen 
som är en beställar- utförarorganisation med ny beteckning, den bär nam-
net ”uppdrag- åtagande-modellen”. Argumentet för att byta namn på be-
ställare till uppdrag och på utförare till åtagande var att man i den tidigare 
kommundelsnämndsorganisationen hade en beställar- utförarmodell som 
inte fungerade tillfredsställande eftersom kommundelsnämnderna hade 
båda funktionerna – de var både beställare och utförare. Beteckningen 
beställare-utförare hade blivit förknippad med något gammalt och det 
fanns därför behov av en ny beteckning. Jag menar att den nya beteckning-
en uppdrag och åtagande är mer än ett namnbyte eftersom det innebär ett 
perspektivskifte. I en traditionell hierarkisk organisation är det en beställa-
re som beordrar en utförare att verkställa uppgifter, där utföraren kan 
ställa krav på ökade resurser om de visar sig vara otillräckliga. Med namn-
bytet skiftar perspektivet så att uppdragsgivaren erbjuder uppdrag och den 
som åtar sig det gör ett, åtminstone till synes, frivilligt åtagande. Den som 
åtar sig uppdraget förbinder sig att åtagandet ska ske till ett pris som är 
givet på förhand och där också kvaliteten är fastställd från början. Det 
innebär att en verksamhet som åtagit sig ett uppdrag inte kan förhandla 
om mer resurser i efterhand. Namnbytet innebär också att verksamhetens 
medarbetare som åtar sig ett uppdrag ska känna sig förpliktigade att klara 
av uppdraget. I min tolkning är namnbytet ett led i att öka chefers och 
medarbetares självdisciplinering då det hjälper dem att ändra sitt tänkande 
om sitt arbete. Istället för att se sig som någon som har fått en order att 
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verkställa en uppgift ska man istället se sig som någon som frivilligt har 
gjort ett åtagande.  Namnbytet är också en följd av en ökad marknadsan-
passning i kommunen där de kommunala verksamheterna konkurrerar 
med privata entreprenörer vilket innebär att även de kommunala verksam-
heterna ska betraktas som aktörer på en marknad och för att detta ska 
vara möjligt att uppnå måste medarbetare och chefer ändra attityd, från ett 
traditionellt myndighetsperspektiv till ett marknadsperspektiv.  

I den nya organisationen fanns det från början 22 nämnder: 14 upp-
dragsnämnder, två produktionsnämnder, en valnämnd och fem distrikts-
nämnder. De sistnämnda hade ansvar för myndighetsutövning enligt Soci-
altjänstlagen, LVU (Lag om Vård av Unga) och LVM (Lag om Vård av 
Missbrukare) gentemot enskilda individer mellan 0 och 65 år (Kommunen 
2001a). Distriktsnämnderna har sedermera lagts ned och en uppdrags-
nämnd och en produktionsnämnd har tillkommit. Uppdragsnämnderna är 
sektorsindelade och deras ansvar är ekonomi och medborgarkontakter. Tre 
produktionsnämnder ansvarar för utförandet av verksamheterna i den 
kommunala regin. Från den 1 januari 2010 har produktionsnämnderna 
bytt namn och heter numera styrelser: Styrelsen för vård och bildning re-
spektive Styrelsen för teknik och service (Kommunen, 2009b). Kommunen 
ger i en figur en bild av hur organisationen är uppbyggd: 
  



122 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

des av remissinstanserna (Herbertsson, 2004). I juni 2001 presenterades ett 
nytt förslag, denna gång av socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet 
och kristdemokraterna. I september 2001 sammanställdes remissvaren och 
direktivet till tjänstemännen som därefter skulle jobba med organisations-
förslaget var tydligt. Följande uttalande är från en tjänsteman som funge-
rade som samordnare under omorganiseringen: 

Utgångspunkten var bort med KDN och förfina beställarutförarmodellen 
och att vi inte skulle minska antalet förtroendevalda. Med sådana utgångs-
punkter är det inte svårt att gå vidare. Diskussionen var mest om vi skulle 
ha en eller två produktionsnämnder, vilka nämnder vi skulle ha och vad de 
skulle heta (Herbertsson, 2004).  

Den 10 december 2001 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny orga-
nisation med uppdragsnämnder och produktionsnämnder samt en val-
nämnd. Den 1 januari 2003 trädde kommunens nya organisation i kraft 
(Kommunen, 2004). 

6.2 Ny organisation och nya namn 
Den första januari 2003 sjösattes alltså den nya politiska organisationen 
som är en beställar- utförarorganisation med ny beteckning, den bär nam-
net ”uppdrag- åtagande-modellen”. Argumentet för att byta namn på be-
ställare till uppdrag och på utförare till åtagande var att man i den tidigare 
kommundelsnämndsorganisationen hade en beställar- utförarmodell som 
inte fungerade tillfredsställande eftersom kommundelsnämnderna hade 
båda funktionerna – de var både beställare och utförare. Beteckningen 
beställare-utförare hade blivit förknippad med något gammalt och det 
fanns därför behov av en ny beteckning. Jag menar att den nya beteckning-
en uppdrag och åtagande är mer än ett namnbyte eftersom det innebär ett 
perspektivskifte. I en traditionell hierarkisk organisation är det en beställa-
re som beordrar en utförare att verkställa uppgifter, där utföraren kan 
ställa krav på ökade resurser om de visar sig vara otillräckliga. Med namn-
bytet skiftar perspektivet så att uppdragsgivaren erbjuder uppdrag och den 
som åtar sig det gör ett, åtminstone till synes, frivilligt åtagande. Den som 
åtar sig uppdraget förbinder sig att åtagandet ska ske till ett pris som är 
givet på förhand och där också kvaliteten är fastställd från början. Det 
innebär att en verksamhet som åtagit sig ett uppdrag inte kan förhandla 
om mer resurser i efterhand. Namnbytet innebär också att verksamhetens 
medarbetare som åtar sig ett uppdrag ska känna sig förpliktigade att klara 
av uppdraget. I min tolkning är namnbytet ett led i att öka chefers och 
medarbetares självdisciplinering då det hjälper dem att ändra sitt tänkande 
om sitt arbete. Istället för att se sig som någon som har fått en order att 

 ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta I 123 
 

verkställa en uppgift ska man istället se sig som någon som frivilligt har 
gjort ett åtagande.  Namnbytet är också en följd av en ökad marknadsan-
passning i kommunen där de kommunala verksamheterna konkurrerar 
med privata entreprenörer vilket innebär att även de kommunala verksam-
heterna ska betraktas som aktörer på en marknad och för att detta ska 
vara möjligt att uppnå måste medarbetare och chefer ändra attityd, från ett 
traditionellt myndighetsperspektiv till ett marknadsperspektiv.  

I den nya organisationen fanns det från början 22 nämnder: 14 upp-
dragsnämnder, två produktionsnämnder, en valnämnd och fem distrikts-
nämnder. De sistnämnda hade ansvar för myndighetsutövning enligt Soci-
altjänstlagen, LVU (Lag om Vård av Unga) och LVM (Lag om Vård av 
Missbrukare) gentemot enskilda individer mellan 0 och 65 år (Kommunen 
2001a). Distriktsnämnderna har sedermera lagts ned och en uppdrags-
nämnd och en produktionsnämnd har tillkommit. Uppdragsnämnderna är 
sektorsindelade och deras ansvar är ekonomi och medborgarkontakter. Tre 
produktionsnämnder ansvarar för utförandet av verksamheterna i den 
kommunala regin. Från den 1 januari 2010 har produktionsnämnderna 
bytt namn och heter numera styrelser: Styrelsen för vård och bildning re-
spektive Styrelsen för teknik och service (Kommunen, 2009b). Kommunen 
ger i en figur en bild av hur organisationen är uppbyggd: 
  



124 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

 

Figur 6.1 Organisationsmodellen i kommunen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: (Kommunen, 2007a) 

Figuren föreställer organisationsmodellen i form av en triangel där kom-
munfullmäktige och kommunstyrelsen har ett övergripande helhetsperspek-
tiv. Kommunstyrelsen har ett s.k. ägaransvar för de kommunala verksam-
heterna, eller den kommunala produktionen som kommunen själv uttryck-
er det. Begreppen ”allvar” och ”tydlighet” är tänkta att genomsyra organi-
sationen. Med tydlighet menas att roller och beslutsvägar ska vara tydliga 
och det är framförallt viktigt att klargöra ”var det politiska ansvaret ligger 
i olika frågor” (Kommunen, 2001b). Grundläggande var att skapa en ny 
politikerroll. I den gamla organisationen sades politikerna vara alltför 
mycket verksamhetsföreträdare och i den nya är politikernas uppgift att 
vara medborgarföreträdare. En tanke med organisationsförändringen var 
att underlätta för fritidspolitikerna genom att göra roller och befogenheter 
tydliga så att medborgarna lättare kan vända sig till rätt instans.  Med 
begreppet ”allvar” menas att organisationen ska tas på allvar i hela organi-
sationen, att alla håller på sina roller och tar sitt ansvar.  

Styrmodellen bygger på en årscykel där kommunfullmäktige varje år tar 
beslut om inriktning, verksamhet och ekonomi som utgör grunden för 
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uppdragsnämndernas uppdragsplaner. Kommunstyrelsen har sedan s.k. 
uppdragsdialoger med uppdragsnämnderna. Därefter tar den s.k. uppdrag-
åtagandedialogen vid och den sker formellt mellan uppdragsnämnderna 
och produktionsnämnderna/externa utförare, i realiteten är det emellertid 
tjänstemän som sköter dialogerna. De överenskommelser som kommer ut 
av denna dialog är ett avtal. Avtalen följs senare upp och utvärderas mot 
de mål som kommunfullmäktige satt upp. Tanken är att medarbetare och 
chefer i de olika verksamheterna ska vara delaktiga i att formulera åtagan-
det så att alla ska vara medvetna om vad man har åtagit sig att göra. Me-
ningen är att åtagandet ska innehålla vad man har åtagit sig – inte vad som 
vore möjligt att göra eller vad enskilda medarbetare vill göra. Det finns en 
idé om att åtagandet ska underlätta för medarbetarna att göra prioritering-
ar och att de ska kunna gå tillbaka till åtagandet och fråga sig vad de har 
åtagit sig och därefter kunna säga nej till uppgifter som går utanför deras 
åtagande.   

I samband med organisationsförändringen ändrades beteckningen på 
många chefer. Istället för att vara chef blev många direktörer och i början 
av 2005 reflekterade en av förvaltningscheferna kring att det är svårt att 
vänja sig vid en ny beteckning: 

Jag funderar över det här hur vi presenterar oss, ordens betydelse. Idag bör-
jade X med presentationen och sa jag är chef. Då följde alla efter och sa 
chef. Sedan ett år tillbaka är jag direktör. Om han hade sagt direktör hade 
alla sagt det. Vi kanske ska ha direktörsmöten i fortsättningen… 

I kommunen ändrade man också termen ”personal”. När vi forskare i 
början av utvärderingsprojektet diskuterade hur studien skulle läggas upp 
använde vi ordet ”personal” och vi fick då veta av kommunchefen att ”i 
den här kommunen använder vi inte ordet personal”. Det ord som skulle 
användas var ”medarbetare”. I min tolkning är även detta namnbyte ett 
led i disciplineringen av anställda i kommunen som syftar till att alla ska 
känna sig som en del av kommunen. En anställd är inte enbart där för att 
utföra ett arbete, utan är del av kommunen vilket också förväntas skapa 
lojalitet. Kommunen är inte bara arbetsgivare, utan jag som anställd är en 
del av helheten. 

Följaktligen finns inte längre någon traditionell personalavdelning i 
kommunen. Den 1 januari 2008 införde kommunen en ny organisation för 
arbetet med ledarskaps- och medarbetarfrågor. Denna organisation bär 
namnet HR – Human Resources (Kommunen, 2009c). Namnbytet från 
personalavdelning till HR-center har undersökts av andra forskare som 
menar att det ligger en ändring av fokus i ett sådant namnbyte. Tidigare 
personalavdelningar hade ofta dubbla syften, ett administrativt som hand-
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lade om att betala ut löner och andra rena förvaltningsuppgifter. Det andra 
syftet var socialt orienterat som mer handlade om att ta hand om persona-
len. Idag är många av de administrativa uppgifterna ”outsourcade” och de 
kvarvarande uppgifterna betraktas som strategiska. När personalfrågorna 
sker med namnet HR handlar det inte om att personalen ska vårdas, utan 
anställda i HR-funktionerna ska vara en del av ledningen och det övergri-
pande syftet är att fokusera ”organisationens konkurrenskraft” och inte de 
anställdas trivsel (Rövik, 2007, s. 128ff). 

Inom de kommunala verksamheterna finns, som ovan nämnts, produk-
tionsförvaltningar, en för vård och bildning och en för teknik och service. 
Vård och bildning har en särskild ”marknadsföringswebbplats” och orga-
nisationen är uppdelad i så kallade affärsområden och följaktligen kallas 
cheferna för de olika områdena för affärsområdeschefer (Kommunen, 
2010e). 

6.2.1 Nya gränser 
I kommunens nya organisation strävas efter tydliga uppdelningar och det 
skapas gränser som innebär att det bildas flera dikotomier. Exempel på 
sådana gränser är uppdelningen mellan uppdrag och åtagande, politik och 
produktion, medborgare och brukare. Det understryks vikten av att alla 
håller på sina roller i organisationen och det är också viktigt att medbor-
garna vet i vilken roll de är. På kommunens hemsida under rubriken Så 
fungerar X kommun beskrivs hur medborgarna ska agera i sina kontakter 
med kommunen: 

 

Synpunkter och klagomål 

Det är politikerna som fattar beslut om vilken verksamhet kommunen ska 
bedriva. Ta kontakt med politikerna i kommunfullmäktige eller i en upp-
dragsnämnd när du vill föreslå en ny verksamhet eller tycker att det 
inte finns tillräckligt med service inom ett verksamhetsområde, till exempel 
barnomsorg eller hemtjänst. 
 

Kontakta verksamheten för synpunkter  

Om du tycker att en verksamhet inte sköts på ett bra sätt, ta kontakt med 
chefen för den verksamheten. Det kan till exempel vara föreståndaren på en 
förskola, rektorn på en skola eller enhetschefen på ett äldreboende 
(Kommunen, 2010c). 

En medborgare som tycker att kommunen borde ha en ny verksamhet eller 
som tycker att den befintliga servicen inte är tillräcklig ska vända sig till 
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politikerna med denna synpunkt. En medborgare som inte är nöjd med den 
verksamhet som bedrivs ska däremot vända sig till chefen för verksamhe-
ten. Detta är ett exempel på hur det skapas en gräns mellan medborgare 
och brukare och denna gräns är en central del i kommunens nya organisa-
tion. Av informationen som finns tillgänglig på hemsidan framställs kom-
munen enbart som en service- och omsorgsproducent (Montin, et al., 2008, 
s. 276). Distinktionen mellan brukare och medborgare kan förefalla tydlig, 
men kan problematiseras. I slutrapporten från utvärderingsprojektet disku-
teras t.ex. att det är otydligt hur medborgarna ska gå till väga om de vill 
protestera mot nedläggning/reducering av verksamheter. Ett annat exempel 
diskuterades i en intervju med en utvecklingsledare: 

Jag var nere i receptionen och då kom det en äldre man och det var så dåligt 
sandat och han hade jättesvårt att ta sig fram. /…/ Både medborgare och  
brukare var han, de flesta brukar ju våra trottoarer så /…/ Ja om det är så 
att det sandas inte förrän dag x efter snöfall därför att det är inte beställt 
mer eller om det är så att man har prioriterat ner hans gata eller vad det nu 
är då är det ju uppdragssidan, men då har utföraren vare sig det är en intern 
eller extern troligen gjort allt rätt…..   

Exemplet med snöskottningen tydliggör svårigheten med distinktionen 
mellan brukare och medborgare. Om snöskottningen på den äldre man-
nens gata inte är upphandlad ska han i rollen som medborgare uttrycka 
behov av en ny verksamhet och då vända sig till politikerna. Om det är så 
att utföraren har slarvat med snöskottningen ska han däremot i rollen som 
brukare vända sig till chefen för verksamheten och framföra ett klagomål.  

6.3 Politik i kommunens dokument 
Genom att granska kommunens övergripande styrdokument är det möjligt 
att se hur relationen mellan politik och förvaltning beskrivs och på vilket 
sätt chefernas och medarbetarnas samspel med de förtroendevalda bör se 
ut. Vi kan se hur det tycks finnas en föreställning om att det är en modern 
organisation som presenteras med detaljerad ansvarsfördelning och tydliga 
roller. Politikens nyckfullhet, konflikter och plötsliga svängningar ser vi 
inte mycket av, det är istället en bild av den effektiva organisationen som 
träder fram. I kommunens övergripande styrdokument, den s.k. IVEn, 
finns flera kapitel: 
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finns flera kapitel: 
  



128 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

 

1. Vision 

2. Styrning, roller och ansvar 

3. Kommunens utvecklingsförutsättningar 

4. Tillväxt och välfärd 

5. Verksamhetsövergripande styrning 

6. Verksamhetsområden 

7. Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde  

8. Ekonomiska sammanställningar 

9. Investeringar 

10. Ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper för bolagen 

11. Uppföljning, roller och ansvar (Kommunen, 2007a, s. 4) 

I det första kapitlet fastslås i en mening kommunens vision om att vara: 

en kommun där alla människors lika värde, inneboende kraft och kreativitet 
respekteras tas till vara genom att var och en får möjlighet att påverka sin 
livssituation i en långsiktigt hållbar miljö som präglas av positiv dynamik, 
öppenhet och gemensamt ansvar (Kommunen, 2007a, s. 5) 

I det andra kapitlet beskrivs kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och 
nämndernas ansvarsområden och för nämnderna specificeras också resul-
tatkrav. Figuren i avsnitt 6.1 härrör från detta kapitel. Därefter beskrivs 
styrprocessen i kommunen och kommunfullmäktiges och nämndernas ar-
bete med planer och program. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
årscykeln. 

I det tredje kapitlet beskrivs flera krafter i omvärlden som påverkar 
kommunens utvecklingsförutsättningar, såsom t.ex. demografi, tillväxt, 
välfärd, klimat, ekonomi och verksamhet. 

Kapitel 4 omfattar en sida som pekar ut områdena tillväxt och välfärd 
som två viktiga strategiska områden för den fortsatta utvecklingen. 

I kapitel 5 om verksamhetsövergripande styrning beskrivs att kommun-
fullmäktiges vision samt de sex kommunala policyerna ska vara ledstjär-
norna för kommunen som helhet.  

Det sjätte kapitlet, som handlar om verksamhetsområden, är sin tur 
uppdelade i ett antal verksamhetsområden:  
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6.0 Ekonomiska förutsättningar i X-stads kommun 

6.1 Politisk verksamhet 

6.2 Infrastruktur, skydd 

6.3 Fritid och kultur 

6.4 Pedagogisk verksamhet 

6.5 Vård och omsorg 

6.6 Särskilt riktade insatser 

6.7 Affärsverksamhet 

6.8 Stödverksamhet (Kommunen, 2007a)50

I det inledande avsnittet, 6.0, behandlas kommunens ekonomiska förut-
sättningar och förändringar i omvärlden som påverkar ekonomin och 
kommande investeringar. 

 

Därefter följer i resten av kapitlet olika verksamhetsområden. Det fram-
går att avsnitt 6.1 under den övergripande rubriken Verksamheter har getts 
beteckningen ”Politisk verksamhet”. Detta avsnitt inleds med texten: 

Till detta verksamhetsområde hör resurser för nämnd-, bolags- och styrelse-
verksamhet, stöd till politiska partier, revision och sådan administration 
som hör till kommunens politiska ledning (Kommunen, 2007a, s. 30) 

De därpå följande fyra kapitlen handlar alla på olika sätt om ekonomi och 
i det sista kapitlet behandlas uppföljning, roller och ansvar. Kommunfull-
mäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens uppföljningsan-
svar specificeras och reglerna för uppföljning betonas. Därpå följer en upp-
följningsplan för det kommande året. 

Jag återvänder till avsnitt 6.1 – politisk verksamhet – och jag drar några 
slutsatser om ordval och placering av detta avsnitt. Jag menar att det är av 
betydelse var i texten detta avsnitt om politisk verksamhet placeras. I en 
diskursanalys finns det olika slag av sammanhang som kan analyseras i en 
text. Ett sammanhang är cohesion som avser sammanhang på själva text-
nivån och man kan analysera på vilket sätt olika satser binds samman och 
ett annat sammanhang är coherence där textens kontext analyseras 
(Fairclough, 1992, s. kap 8). Jag menar att det finns ytterligare en form av 
sammanhang som kan analyseras och det kallar jag textinternt samman-
hang med vilket jag menar att det säger något om hur saker uppfattas och 

                                                      
50 Samma struktur med ett särskilt avsnitt om ”politisk verksamhet” förekommer 
förutom i IVE 2008-2011 också i IVE 2007-2010 (Kommunen 2006), IVE 2009-
2012 (Kommunen 2008), IVE 2010-2013 (Kommunen 2009d). 
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som två viktiga strategiska områden för den fortsatta utvecklingen. 
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hang med vilket jag menar att det säger något om hur saker uppfattas och 

                                                      
50 Samma struktur med ett särskilt avsnitt om ”politisk verksamhet” förekommer 
förutom i IVE 2008-2011 också i IVE 2007-2010 (Kommunen 2006), IVE 2009-
2012 (Kommunen 2008), IVE 2010-2013 (Kommunen 2009d). 
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var man i en text väljer att placera olika delar. Det kan ha betydelse om ett 
textavsnitt placeras i början, i mitten eller i slutet av en text eller om något 
sätts inom parentes eller i en fotnot. I ovanstående exempel säger det något 
om hur politik uppfattas beroende på var i texten avsnittet om politisk 
verksamhet placeras. I detta dokument gör det textinterna sammanhanget 
att politik för det första görs till en kommunal verksamhet. Att politik görs 
till ett verksamhetsområde framgår också tydligt av den inledande texten 
som citeras ovan där just ordet verksamhetsområde används. För det andra 
är placeringen gjord på ett sätt som innebär att politisk verksamhet jäm-
ställs med andra kommunala verksamheter som till exempel utbildning 
(pedagogisk verksamhet) eller äldreomsorg (vård och omsorg). Detta im-
plicerar då att politik uppfattas vara en form av verksamhet, inte någon 
form av övergripande styrning som tar sin utgångspunkt i den representati-
va demokratin där medborgarna väljer politiker som ska styra kommunen.   

6.4 Politikerna i den nya organisationen 
En stor majoritet av politikerna i kommunen finns på den så kallade upp-
dragssidan i femton uppdragsnämnder. I uppdragsnämnden är den främsta 
uppgiften att vara medborgarnas företrädare och det är dessa nämnder 
som erbjuder uppdragen åt antingen verksamheterna i den egna kommuna-
la regin eller åt externa entreprenörer. För att konkurrens ska kunna ske på 
lika villkor är avsikten att politikerna i uppdragsnämnderna inte ska ha 
någon kontakt med de kommunala verksamheterna. Om en sådan kontakt 
fanns skulle de kommunala verksamheterna kunna få konkurrensfördelar. 
Det är uppdragssidan i den kommunala organisationen som har de eko-
nomiska resurserna som de betalar för utförda uppdrag. Uppdragspoliti-
kerna ska få sin kunskap om de kommunala verksamheterna via skriftliga 
uppföljningar. I litteraturen om budgetprocesser förekommer två aktörsrol-
ler i en organisation som är centrala för att balansera varandra i ett spel 
om resurser, väktare och förkämpar (Wildavsky, 1975). Väktarnas främsta 
uppgift är att bevaka ekonomivärdet ekonomi i balans, man kan säga att 
de vaktar kommunens kassakista. Förkämparnas uppgift är däremot att 
kämpa för att synliggöra verksamheternas behov och argumentera för pri-
oriteringar av behov och insatser. I min kommun fungerar organisations-
modellen på ett sätt som gör att de som skulle kunna vara verksamheternas 
förkämpar – politikerna – har organiserats bort från de kommunala verk-
samheterna. Verksamhetscheferna som också skulle kunna fungera som de 
kommunala verksamheternas förkämpar har i den nya organisationen bli-
vit bakbundna av de åtaganden de har gjort, eftersom de – åtminstone i 
teorin – frivilligt har åtagit sig ett uppdrag där priset på förhand är givet. 
Då majoriteten av politikerna finns på uppdragssidan har de som skulle 
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kunna fungera som förkämpar istället blivit väktare. Förkämparna tycks i 
princip ha organiserats bort (Montin, et al., 2008). De politiker som sitter i 
de tre produktionsnämnderna har i organisationsmodellen ingen politisk 
roll, utan de ska fungera som en bolagsstyrelse, vilket jag studerar närmare 
i avsnitt 9.2.7. 

6.5 Styrningsformer i kommunen 
I kommunen förekommer olika former av styrning samtidigt – hierarkisk 
styrning, marknadsstyrning och nätverksstyrning. Den hierarkiska styr-
ningen utgör grunden och är överordnad de andra styrningsformerna efter-
som kommunen är en offentlig myndighet. Den hierarkiska styrningen 
bygger på en tydlig över- och underordning samt att ansvar och befogenhe-
ter är tydliga. Processerna för beslut är i denna form av styrning reglerade. 
Den hierarkiska styrningen är i kommunen dels statlig då nationella lagar 
måste följas, dels kommunal då kommunfullmäktige fattar beslut som ska 
genomföras (Montin, et al., 2008). 

Den andra formen av styrning är marknadsstyrning. Förutom kommu-
nala verksamheter finns det andra aktörer som utför välfärdstjänster av 
olika slag och dessa konkurrerar med kommunen om att få uppdrag. Det 
privata näringslivet får stå som förebild för det offentliga. I tanken är det 
självständiga parter som köper och säljer varor och tjänster och kommer 
överens genom avtalsskrivande (Montin, et al., 2008). 

Den tredje styrningsformen är den s.k. nätverksstyrningen som kan sä-
gas vara ett sätt att sätta namn på något som alltid har förekommit under 
beteckningen informell styrning. För att nätverksstyrning ska fungera krävs 
det att aktörer i organisationen hyser tilltro till varandra. Nätverk kan 
definieras som ”självorganiserade (frivilligt deltagande) aktörer som är 
operativt självständiga men samtidigt ömsesidigt beroende av varandra för 
att åstadkomma resultat som är önskvärda för var och en.” (Montin, et al., 
2008). 

När dessa tre styrningsformer blandas i en komplex kommunal organi-
sation finns behov av samordning, detta kallas ibland för metastyrning. 
Denna styrning sker på kommunövergripande nivå, exempel är kommun-
chefens månatliga möte med förvaltningscheferna, vilket vi ska följa när-
mare i kapitel 8, och de politiska ordförandeträffarna, de möten där samt-
liga nämndordförande träffas.  

Kommunen är influerad av föreställningar om ett privat näringsliv. I 
samband med den nya organisationens införande byttes beteckningen på 
förvaltningscheferna, vilket beskrevs tidigare i detta kapitel. Inom äldreom-
sorgen har man bestämt sig för att konkurrensutsätta verksamheten och 
den så kallade utmanarrätten har införts. Den senare innebär att en privat 
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var man i en text väljer att placera olika delar. Det kan ha betydelse om ett 
textavsnitt placeras i början, i mitten eller i slutet av en text eller om något 
sätts inom parentes eller i en fotnot. I ovanstående exempel säger det något 
om hur politik uppfattas beroende på var i texten avsnittet om politisk 
verksamhet placeras. I detta dokument gör det textinterna sammanhanget 
att politik för det första görs till en kommunal verksamhet. Att politik görs 
till ett verksamhetsområde framgår också tydligt av den inledande texten 
som citeras ovan där just ordet verksamhetsområde används. För det andra 
är placeringen gjord på ett sätt som innebär att politisk verksamhet jäm-
ställs med andra kommunala verksamheter som till exempel utbildning 
(pedagogisk verksamhet) eller äldreomsorg (vård och omsorg). Detta im-
plicerar då att politik uppfattas vara en form av verksamhet, inte någon 
form av övergripande styrning som tar sin utgångspunkt i den representati-
va demokratin där medborgarna väljer politiker som ska styra kommunen.   

6.4 Politikerna i den nya organisationen 
En stor majoritet av politikerna i kommunen finns på den så kallade upp-
dragssidan i femton uppdragsnämnder. I uppdragsnämnden är den främsta 
uppgiften att vara medborgarnas företrädare och det är dessa nämnder 
som erbjuder uppdragen åt antingen verksamheterna i den egna kommuna-
la regin eller åt externa entreprenörer. För att konkurrens ska kunna ske på 
lika villkor är avsikten att politikerna i uppdragsnämnderna inte ska ha 
någon kontakt med de kommunala verksamheterna. Om en sådan kontakt 
fanns skulle de kommunala verksamheterna kunna få konkurrensfördelar. 
Det är uppdragssidan i den kommunala organisationen som har de eko-
nomiska resurserna som de betalar för utförda uppdrag. Uppdragspoliti-
kerna ska få sin kunskap om de kommunala verksamheterna via skriftliga 
uppföljningar. I litteraturen om budgetprocesser förekommer två aktörsrol-
ler i en organisation som är centrala för att balansera varandra i ett spel 
om resurser, väktare och förkämpar (Wildavsky, 1975). Väktarnas främsta 
uppgift är att bevaka ekonomivärdet ekonomi i balans, man kan säga att 
de vaktar kommunens kassakista. Förkämparnas uppgift är däremot att 
kämpa för att synliggöra verksamheternas behov och argumentera för pri-
oriteringar av behov och insatser. I min kommun fungerar organisations-
modellen på ett sätt som gör att de som skulle kunna vara verksamheternas 
förkämpar – politikerna – har organiserats bort från de kommunala verk-
samheterna. Verksamhetscheferna som också skulle kunna fungera som de 
kommunala verksamheternas förkämpar har i den nya organisationen bli-
vit bakbundna av de åtaganden de har gjort, eftersom de – åtminstone i 
teorin – frivilligt har åtagit sig ett uppdrag där priset på förhand är givet. 
Då majoriteten av politikerna finns på uppdragssidan har de som skulle 
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kunna fungera som förkämpar istället blivit väktare. Förkämparna tycks i 
princip ha organiserats bort (Montin, et al., 2008). De politiker som sitter i 
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roll, utan de ska fungera som en bolagsstyrelse, vilket jag studerar närmare 
i avsnitt 9.2.7. 

6.5 Styrningsformer i kommunen 
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måste följas, dels kommunal då kommunfullmäktige fattar beslut som ska 
genomföras (Montin, et al., 2008). 
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att åstadkomma resultat som är önskvärda för var och en.” (Montin, et al., 
2008). 

När dessa tre styrningsformer blandas i en komplex kommunal organi-
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mare i kapitel 8, och de politiska ordförandeträffarna, de möten där samt-
liga nämndordförande träffas.  

Kommunen är influerad av föreställningar om ett privat näringsliv. I 
samband med den nya organisationens införande byttes beteckningen på 
förvaltningscheferna, vilket beskrevs tidigare i detta kapitel. Inom äldreom-
sorgen har man bestämt sig för att konkurrensutsätta verksamheten och 
den så kallade utmanarrätten har införts. Den senare innebär att en privat 
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utförare när som helst kan lämna in en begäran om utmaning mot en 
kommunal verksamhet. All kommunal verksamhet, förutom myndighets-
utövning, strategiska ledningsuppgifter och det som enligt lag måste utfö-
ras av kommunens egna medarbetare, kan utmanas. En begäran om utma-
ning sänds till den nämnd som ansvarar för verksamheten och nämnden är 
då skyldig att pröva om utmaningen ska leda till upphandling eller ej.  Mot 
bakgrund av beskrivningen av New Public Management tidigare kan ett 
citat från Lena Agevalls avhandling få illustrera min undersökningskom-
mun: 

Kommun NPM är en stor koncern som med effektivitet och handlingskraft 
säkrar en god service till kunderna. ’Kundorientering’ är vårt varumärke. 
För att kunna skapa den bästa organiseringen har konsulter anlitats och det 
är utifrån deras rådgivning vi nu har moderna och effektiva serviceorganisa-
tioner som betjänar våra kunder.  

Alla verksamhetsområden har delats upp i självständiga resultatenheter eller 
lagts ut på entreprenad till frivilligorganisationer, företag, kommunala bo-
lag, eller till personalgrupper genom avknoppning. Det gör att varje en-
het/organisation skapar sin egen identitet. Dessa enheter/organisationer 
konkurrerar med varandra för bättre kostnadseffektivitet och kvalitet. Styr-
ningen av dessa enheter/organisationer sker genom tidsbegränsade kontrakt, 
i uppdraget specificeras såväl kvantitet som kvalitet. Det är väsentligt att 
skilja på politik och implementering – därför formulerar koncernen mål, den 
kontrollerar, följer upp och utvärderar resultaten, men lägger sig inte i hur 
verksamheterna genomför sitt uppdrag. Dessutom använder sig koncernen 
av externa konsultgranskningar. 

Koncernens direktörer och VD är starka och proaktiva chefer, som är kon-
traktsanställda. De styr med eget verksamhets-, personal- och budgetansvar 
sina enheter/organisationer. Dessa chefer rekryteras alltid externt, helst skall 
de ha erfarenheter från näringslivet. Det är så vi får chefer med rätt ledarstil. 
Kunskaper om och erfarenheter av ekonomistyrning är ett måste för en 
chefsposition. De ekonomiska incitamenten skall vara styrande inom alla 
enheter och på alla nivåer i hela koncernen, därför tillämpas intern prissätt-
ning inom alla resultatenheter liksom prestationsersättningar och individuel-
la löner.  

För att ständigt utveckla effektivitet och kvalitet i alla tjänster arbetar de 
olika resultatenheterna med kvalitetssäkring/utveckling som kopplas till 
konkreta och mätbara mål. Kvalitetssäkringen knyts till en effektiv resurs-
användning. Vi utfärdar kvalitetsgarantier och tjänstegarantier och vi har 
rutiner för klagomålshantering om kunden inte skulle vara nöjd med någon 
produkt. Kontinuerligt görs jämförelser mellan olika resultatenheter och 
med andra kommuner utifrån särskilda nyckeltal. Fokusgrupper finns och 
brukarundersökningar genomförs med vissa tidsintervall. 
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Kvalitet och effektiv resursanvändning ger mer värde för varje krona, därför 
har t.ex. biståndshandläggningen inom äldreomsorgen specialiserats och 
skilts ut från verksamhetsansvaret, dvs. det finns två kategorier av tjänste-
män: biståndshandläggare som bedömer den enskilde äldres behov och som 
beställer insatserna av resultatenheterna. Resultatenhetens chef har sedan 
arbetsledningsansvaret för att insatserna implementeras.  

Koncernen kännetecknas också av en positiv anda som speglas i språket. Ett 
exempel på detta kan vara att resultatenheterna inom barnomsorgen, när 
produktiviteten höjs genom större barngrupper, inte talar om ”överinskriv-
ningar” av barn. De talar om ”plusbarn”. Daghemmen har eget personal- 
och budgetansvar och de fördelas en viss summa pengar per barn. Det inne-
bär att de kan göra företagsekonomiska bedömningar och då kan de se de 
tillkommande barnen som ”plusbarn”. 

Viktigast för koncernen är våra kunder – kunden skall ha makt. Kundorien-
tering är koncernens varumärke (Agevall, 2005, s. 25f). 

Citatet återfinns under rubriken ”En renodlad NPM-kommun presenterar 
sig” och är en beskrivning där hon tänker sig hur en kommun som har 
genomfört New Public Management-inspirerade lösningar kan se ut. Hen-
nes konstruerade NPM-kommun överensstämmer i mycket stora drag med 
min undersökningskommun och är så träffande att jag har valt att ta med 
detta citat, trots att det är långt. 
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7. Politiker och tjänstemän – olika bilder 
En professionaliseringssträvande grupp försöker som vi tidigare har kon-
staterat att stänga om sitt eget område med hjälp av exklusion, inkräktning 
och gränsdragning. En drivkraft för professionalisering är att nå ett till-
stånd där gruppen har diskretion och en mekanism är konstruktionen av 
en självbild som kan fungera som ett sammanhållande kitt där den egna 
gruppens kompetens framstår som unik, svår att uppnå och något som 
omvärlden saknar. I detta kapitel ska jag undersöka vilka föreställningar 
politiker och tjänstemän som grupper har om varandra och vilka självbil-
der som framträder med utgångspunkt från enkätmaterialets påståenden 
och öppna kommentarer som politiker och tjänstemän själva har skrivit. 
Därutöver använder jag också observations- och intervjumaterialet. Fokus i 
denna avhandling ligger på kommunala chefer men i mitt enkätmaterial 
finns också övriga tjänstemän som arbetar med beredning åt politikerna. 
Jag redovisar ibland grupperna politiker och tjänstemän som helhet och 
däribland ingår cheferna. Jag kan dels urskilja chefer från övriga tjänste-
män, dels urskilja chefer på olika nivåer och jag använder den möjligheten 
ibland när jag vill fördjupa analysen och rikta extra sökarljus mot chefs-
gruppen och hur den ibland skiljer sig från övriga tjänstemän.51

Kapitlet består av fyra delar. Den första handlar om politikernas upp-
fattningar om hur de själva är och hur de tycker att det borde vara, följt av 
deras uppfattningar om hur tjänstemän är och hur de borde vara. Därefter 
följer tjänstemännens uppfattningar följt av ett avsnitt där jag diskuterar 
likheter och skillnader mellan politikers och tjänstemäns uppfattningar. I 
kapitlets avslutande del diskuterar jag de gemensamma bilder av politiker 
och tjänstemän som framkommer i materialet. 

  

                                                      
51 Det finns en svårighet när det gäller terminologin. En ”tjänsteman” kan ha en 
mängd olika arbeten, från vanliga medarbetare med kontorsarbetsuppgifter, till 
verksamhetschefer och förvaltningschefer. Det är mycket vanligt att chefer på alla 
nivåer talar om sig själva som just ”tjänsteman”. I kommunens personaltidning 
skriver kommunchefen om sig själv ”Som tjänsteman arbetar jag mycket nära den 
politiska nivån” (Kommunen, 2010b). När chefer talar om sig själva använder de 
sällan ordet ”chef”, de föredrar ”tjänsteman”. 
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Förutom att ange frekvenser i procent arbetar jag också med balans-
mått52

Inledningsvis för jag en diskussion om politikers och tjänstemäns syn på 
det sammanhang i vilket de verkar – en svensk kommun – eftersom kon-
texten är viktig för rollerna som politiker och chefer har i en organisation. 

 och faktoranalys. Den senare har använts explorativt för att under-
söka om olika påståenden i enkäterna hänger samman, om det finns vari-
abler som kan grupperas, och används främst för att undersöka vilka 
sammanhängande bilder av varandra som politiker och tjänstemän har. 

7.1 Synen på kommunen 
Förvaltningschefstjänstemännen i min undersökning är verksamma i en 
svensk kommun. Vanligtvis diskuteras inte, varken i allmän debatt eller i 
chefernas diskussion, vad en kommun är, utan det tas för givet att alla 
menar samma sak när termen ”kommun” används. Termen kommun har 
sitt ursprung i det latinska communa/communia och det finns i Svenska 
Akademins Ordbok tre definitioner av kommun. Den första definitionen 
som är aktuell i min undersökning lyder: 

Samfällighet inom stat, som har bestämda territoriella gränser o. mer 1. 
Mindre självständigt vårdar sina egna angelägenheter samt äger viss be-
skattningsrätt över sina medlemmar; i allm. om s.k. primärkommun (i Sv. 
Egentlig landskommun, köping som icke utgör del av annan kommun, även 
som stad (SAOB, 2009). 

I forskningslitteraturen framkommer flera definitioner av vad en kommun 
är utifrån ett antal kännetecken varav ett är det territoriella geografiska 
området, den har både statliga uppdrag och möjlighet att ta egna initiativ 
och den drivs i demokratiska former (Jonsson, 2002, s. 21).  

Det är viktigt att förstå hur begrepp förändras för att förstå hur männi-
skor förstår den sociala verkligheten (Boréus, 1999) och det finns forskning 
som beskriver hur begrepp både föds och dör och hur andra förändrar sin 
innebörd, något som ofta sker mycket långsamt. Ett medel för att förstå 
politisk förändring är att ta del av politiska begrepps förändrade innebörd 

                                                      
52 Balansmåtten har tagits fram genom att slå samman de som instämmer helt och i 
hög grad och minska den siffran med dem som inte instämmer alls och instämmer i 
låg grad. Då framkommer antingen en positiv siffra, vilket innebär att en majoritet 
av de svarande instämmer, eller en negativ siffra, vilket innebär att en majoritet av 
de svarande inte instämmer. Därefter har jag räknat fram skillnaden i balansmåtten 
mellan grupperna politiker och tjänstemän. Balansmåttet går från -100 (alla svarar 
”instämmer inte”) till 100 (alla svarar ”instämmer”) vilket innebär att maximal 
skillnad mellan grupperna är 200. De som har svarat ”vet ej” har i de flesta fall inte 
medtagits. Där de har medtagits kommenteras detta. Alla mått är avrundade. 
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och vice versa. Förändring av begrepp är en följd av politiska aktörers 
försök att lösa olika problem de ställs inför när de försöker att förstå och 
förändra världen (Farr, 1989). 

I min undersökning av kommunala tjänstemän finns det anledning att 
fundera över ’kommun’ och hur det konnoterar olika saker för olika indi-
vider. I ett av mina tidigare forskningsprojekt framkom i analysen av 50 
intervjuer att olika kommunala aktörer använde termen ’kommun’ på oli-
ka sätt. Det fanns två antagonistiska diskurser, som jag valde att kalla en 
företagsdiskurs och en föreningsdiskurs, som konkurrerade om tolknings-
företrädet. I företagsdiskursen konnoterade termen kommun ett företag i 
likhet med vilket annat storföretag som helst där i första hand företags-
ekonomiska principer ska vara ledstjärnor för den kommunala verksamhe-
ten. I föreningsdiskursen däremot konnoterade ordet kommun en förening 
där medborgare tillsammans löser gemensamma angelägenheter och där 
det finns en tro på att en kommun är något annat än ett vanligt företag. 
Ordet kommun har i båda diskurserna samma denotation: en territoriellt 
avgränsad enhet med alla de uppgifter en kommun i vissa fall ska, och i 
andra fall kan, utföra (Lennqvist-Lindén & Olsson, 2000). 

En av svårigheterna med diskursanalys är frågan om var en diskurs bör-
jar och slutar och hur man känner igen och kan avgränsa den. Jag delar 
definitionen av diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 
(eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7) 
vilket innebär att en diskurs även kan återfinnas i en attitydundersökning 
som görs med hjälp av påståenden i en enkät. Jag formulerade därför ett 
antal påståenden i enkäterna till politiker och tjänstemän där svaren visar 
förekomst eller icke-förekomst av en företagsdiskurs. Påståendena löd: 

• En kommun är/borde vara som vilket storföretag som 
helst. 

• En kommunal ekonomi i balans måste alltid vara ett 
överordnat mål. 

Det första påståendet formulerades med utgångspunkt från resultatet av 
intervjuer i det tidigare refererade forskningsprojektet. Det andra formule-
rades för att undersöka om ekonomi i balans alltid är överordnat andra 
mål. Efter kommunallagens förändring år 2000 finns ett lagkrav på att den 
kommunala ekonomin ska vara i balans, men i påståendet frågar vi efter 
respondenternas attityd till påståendet, om de tycker att det är rimligt eller 
inte att det är så.  

Nedan tar vi i två frekvenstabeller del av tjänstemännens attityder till 
dessa påståenden. 
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52 Balansmåtten har tagits fram genom att slå samman de som instämmer helt och i 
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Tabell 7.1 En kommun är/borde vara som vilket storföretag som helst. Procent  

En kommun är/borde vara som vilket storföretag som helst 

Instämmer helt/i hög grad 34,6 (271) 

Instämmer inte alls/i låg grad 65,4 (513) 

Källa: Tjänstemannaenkäten 2006 

Tabell 7.2 En kommunal ekonomi i balans måste alltid vara ett överordnat mål. 
Procent 

En kommunal ekonomi i balans måste alltid vara ett överordnat mål 

Instämmer helt/i hög grad 60,3 (480) 

Instämmer inte alls/i låg grad 39,7 (316) 

Källa: Tjänstemannaenkäten 2006 

Av frekvenstabellerna framgår att en dryg tredjedel av samtliga tjänstemän 
och chefer i kommunen menar att en kommun antingen är eller borde vara 
som vilket storföretag som helst och att sex av tio menar att en ekonomi i 
balans alltid måste vara ett överordnat mål. Om jag sammanställer dessa 
två frekvenstabeller till en korstabell ger det följande resultat: 
 

Tabell 7.3 Korstabell. Procent 

Påstående En kommunal ekonomi i balans måste alltid vara ett över-

ordnat mål 

En kommun är/borde vara 

som vilket storföretag som 

helst 

Instämmer helt/ 

i hög grad 

Instämmer inte alls/ 

i låg grad 

Instämmer helt/ 

i hög grad 

25 % 

(185) 

10 % 

(78) 

Instämmer inte alls/ 

i låg grad 

36 % 

(273) 

29 % 

(216) 

Källa: Tjänstemannaenkät 2006, samtliga tjänstemän och chefer 
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Av korstabellen framgår att det är en fjärdedel av alla tjänstemän och che-
fer i kommunen som menar att en kommunal ekonomi alltid måste vara ett 
överordnat mål samtidigt som de menar att kommunen är eller borde vara 
som vilket storföretag som helst. Det är denna grupp som kan antas vara 
bärare av en företagsdiskurs. Resultatet av korstabellen kan göras om till 
en fyrfältsfigur där jag namnger grupperna: 

Figur 7.1 Tjänstemän och chefer med olika ideal 

Managementföreträdare Näringslivsidealisterna 
Förvaltningsföreträdare Föreningsföreträdare 

 
Den största gruppen, förvaltningsföreträdarna menar att en kommunal 
ekonomi i balans alltid måste vara ett överordnat mål men de ser inte 
kommunen som ett företag. Föreningsföreträdarna, som är den näst största 
gruppen, ser inte heller kommunen som ett företag och de menar också att 
ekonomi i balans inte alltid måste vara ett överordnat mål. Det kan där-
med vara andra mål än ekonomi i balans som är viktigare. Den tredje 
största gruppen, managementföreträdarna är de som är bärare av en före-
tagsdiskurs. Den fjärde gruppen, som jag väljer att kalla näringslivsidealis-
terna, menar att kommunen är som ett storföretag men att ekonomi i ba-
lans inte alltid är ett överordnat mål. En möjlig tolkning av denna grupp är 
att dessa är en annan sorts managementföreträdare, en mer riskbenägen 
som innebär att ekonomi i balans kan åsidosättas på kort sikt för att göra 
strategiska satsningar på lång sikt.  

Eftersom min forskning fokuserar på förvaltningschefer och höga chefer 
har jag undersökt hur de två översta linjernas chefer ställer sig till samma 
påståenden och resultatet redovisas i nedanstående korstabell: 
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ekonomi i balans alltid måste vara ett överordnat mål men de ser inte 
kommunen som ett företag. Föreningsföreträdarna, som är den näst största 
gruppen, ser inte heller kommunen som ett företag och de menar också att 
ekonomi i balans inte alltid måste vara ett överordnat mål. Det kan där-
med vara andra mål än ekonomi i balans som är viktigare. Den tredje 
största gruppen, managementföreträdarna är de som är bärare av en före-
tagsdiskurs. Den fjärde gruppen, som jag väljer att kalla näringslivsidealis-
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Tabell 7.4 Korstabell 

Påstående En kommunal ekonomi i balans måste alltid vara ett över-

ordnat mål 

En kommun är/borde vara 

som vilket storföretag som 

helst 

Instämmer helt/ 

i hög grad 

Instämmer inte alls/ 

i låg grad 

Instämmer helt/ 

i hög grad 

33 % 

(21) 

 

Instämmer inte alls/ 

i låg grad 

50 % 

(32) 

17 % 

(11) 

Källa: Tjänstemannaenkät 2006, förvaltningschefer linje 1+2 

Av denna korstabell framgår att managementföreträdarna är fler bland de 
högsta cheferna i kommunen. Företagsdiskursen bärs upp av en fjärdedel 
av samtliga chefer och tjänstemän, men bland de högsta cheferna är det en 
tredjedel som är bärare av den. Om jag gör motsvarande undersökning av 
enbart linje 1-chefer, förvaltningscheferna, är det nästan hälften, 47 pro-
cent, som är bärare av företagsdiskursen och som instämmer helt/i hög 
grad i båda påståendena. Hälften av de högsta cheferna finns bland för-
valtningsföreträdarna och en knapp sjättedel återfinner vi bland förenings-
förespråkarna.  

Chefer på olika nivåer i kommunen har, som framgår av nedanstående 
tabell, olika syn på målet ekonomi i balans: 

Tabell 7.5 Korstabell En kommunal ekonomi i balans måste alltid vara ett över-
ordnat mål/chefsnivå. Procent 

Chefsnivå Instämmer helt/ 
i hög grad 

Instämmer inte alls/ 
i låg grad 

Nivå 1 (n=15) 93,3 6,7 
Nivå 2 (n=49) 79,6 20,4 
Nivå 3 (n=78) 73,1 26,9 
Nivå 4 (n=237) 57,0 43,0 
Nivå 5 (n=39) 33,3 66,7 
Totalt (n=418)  61,7 38,3 

Källa tjänstemannaenkäten 2006, urval chefer. 
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Bland förvaltningscheferna på linje 1 är uppslutningen kring ekonomi i 
balans som alltid överordnat mål i det närmaste total. Uppslutningen kring 
detta mål minskar ju längre ned i chefshierarkin vi kommer. På den lägsta 
chefsnivån är det endast en tredjedel som sluter upp kring målet ekonomi i 
balans som alltid överordnat mål. 

För att närmare undersöka grupperna har jag utfört ytterligare analyser 
av olika variabler i enkäten som handlar om synen på ekonomi och effekti-
vitet. 

De två undersökta påståendena en kommun är/borde vara som vilket 
storföretag som helst och en kommunal ekonomi i balans måste alltid vara 
ett överordnat mål korrelerar olika starkt hos chefer respektive tjänstemän. 
Hos cheferna är korrelationen mätt i pearson’s R ,215 (signifikans ,000) 
och bland tjänstemännen är samma mått ,186 (signifikans ,001). Samban-
det är alltså starkare bland cheferna än övriga tjänstemän. 

Ett påstående löd ”Verksamheten blir effektivare ju mindre politikerna 
styr”, och var fjärde chef avstår från att ta ställning till det. Bland dem som 
tar ställning är det drygt 26 procent som instämmer helt eller i hög grad. 
Det finns ett samband mellan detta påstående och påståendet om att en 
kommun är/borde vara som vilket storföretag som helst och verksamheten 
blir effektivare ju mindre politikerna styr hänger också samman, hos che-
ferna är korrelationen ,230 (signifikans ,000) och hos tjänstemännen är 
korrelationen ,136 (signifikans ,021).   
Vid en faktoranalys av tjänstemannaenkäten faller en ”företagsfaktor” ut 
vilket innebär att variablerna ”En kommun är/borde vara som vilket stor-
företag som helst” och ”Verksamheten blir effektivare ju mindre politiker-
na styr” hänger samman.  
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142 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

 

Tabell 7.6 Faktoranalys. Påståenden kring ekonomi. Roteringsmetoden är Vari-
max. Kaiser-Meyer-Olkin-måttet är 0,661 

Tjänstemäns syn på ekonomi F1 F2 F3 

F1 

Kommunens ambition att pressa kostnader har fått 

alltför stark prioritet under senare år. 

 
 

,828 

 
 

,056 

 

,066 

 

Kommunen betonar en ekonomi i balans i alltför hög 

grad. 

,821 ,027 ,133 

Kommunens ekonomi bör förstärkas genom högre 

kommunalskatt. 

,555 ,161 -,347 

Kommunens svårigheter att nå en ekonomi i balans 

beror i hög grad på omständigheter som ligger utan-

för kommunens kontroll. 

 
,512 

 
-,006 

 

-,100 

F2 

Det är viktigt att olika producenter inte gör mer än 

vad som omfattas av avtalade åtaganden. 

 
 

,036 

 

 

-,863 

 

 

,167 

Ibland kan det finnas goda skäl till att göra mer än 

vad som omfattas av avtalade åtaganden. 

 
,162 

 

,802 

 

,241 

F3 

Verksamheten blir effektivare ju mindre politikerna 

styr. 

 
,081 

 

,067 

 

,742 

En kommun är/borde vara som vilket storföretag 

som helst. 

-,133 -,013 ,723 

Andel förklarad varians,  

kumulativ procent 

26,105 43,331 58,936 

Egenvärde 2,088 1,378 1,248 

Källa: tjänstemannaenkäten 2006, samtliga chefer och tjänstemän 

Den första faktorn väljer jag att kalla traditionalister. Det innebär att dålig 
ekonomi beror på saker som ligger utanför kommunens kontroll vilket kan 
avhjälpas med skattehöjning samtidigt som de senaste årens kostnads-
minskningar har fått för hög prioritet och ekonomi i balans är ett värde 
som har tillmätts för stor betydelse. 

Den andra faktorn som jag väljer att kalla verksamhetsföreträdare be-
står av två variabler vilkas innebörd är att det ibland finns saker som be-
höver göras trots att det inte finns något avtal om att göra just det. Det kan 
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t.ex. vara så att en medarbetare i omsorgssektorn finner att en brukare har 
behov av något och då utförs det trots att det inte finns något biståndsbe-
slut om just det. 

Den tredje faktorn är företagsfaktorn där kommunen är som vilket stor-
företag som helst hänger samman med synen att verksamheten blir effekti-
vare ju mindre politikerna styr. 

Jag har undersökt vilka tjänstemän och vilka politiker det är som menar 
att kommunen är eller borde vara som ett storföretag eftersom jag menar 
att det är viktigt att veta hur båda grupperna uppfattar det sammanhang i 
vilket de verkar. Av detta kan jag konstatera två saker. För det första finns 
det ett samband mellan instämmande i påståendet och chefsnivå som inne-
bär att ju högre chef desto högre andel instämmande. Bland förvaltnings-
cheferna på nivå 1 är det närmare hälften som instämmer i detta påstående 
(47 procent) medan det på nivå 5 är 35 procent som instämmer. För det 
andra finns det också ett samband mellan instämmande i påståendet och 
politikerns partitillhörighet som framgår av nedanstående tabell. 

Tabell 7.7 Korstabell Partitillhörighet och En kommun är/borde vara som vilket 
storföretag som helst. Procent 

Parti En kommun är/borde vara som vilket storfö-

retag som helst 

Instämmer helt/ 

i hög grad 

Instämmer inte alls/i 

låg grad 

Moderaterna (n=28) 50,0 50,0 

Socialdemokraterna (n=84) 7,2 92,8 

Vänsterpartiet (n=18) 5,6 94,4 

Kristdemokraterna (n=11) 18,2 81,8 

Folkpartiet (n=37) 32,4 67,6 

Centerpartiet (n=7) 14,3 85,7 

Miljöpartiet (n=16) 6,3 93,7 

Inget svar (n=4) 0 100,0 

Totalt (n=205) 18,153 81,9  

Källa: Politikerenkäten 2006. 

                                                      
53 Andelen politiker som instämde i detta påstående vid den tidigare enkäten 2004 
uppgick till 23 procent. 
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Det är främst bland moderater och folkpartister som vi finner politiker 
som menar att kommunen är eller borde vara som ett storföretag. Lägst 
grad av instämmande finner vi hos vänsterpartister, socialdemokrater och 
miljöpartister.  

Av ovanstående konstaterar jag att synen på kommunen som företag 
skiljer sig åt beroende på vilken nivå chefer och tjänstemän verkar. Det är 
på den översta nivån, förvaltningschefsnivån, som företagsdiskursen har 
starkast fäste. Det är troligt att beroende på vilken syn chefer och tjänste-
män har på vad en kommun är för typ av organisation finns det olika slags 
lösningar på problem av olika slag och olika idéer om hur kommunen ska 
organiseras och utvecklas i framtiden. Jag finner det för troligt att de som 
menar att kommunen är ett storföretag är mer benägna att t.ex. öka insla-
get av marknadsstyrning i kommunen och ställa sig positiva till ökad kon-
kurrensutsättning och utmanarrätt. I företagsdiskursen finns det en syn på 
att politikerna helst ska undvika att styra verksamheten för att den ska 
vara så effektiv som möjligt. Cheferna är som bärare av företagsdiskursen 
av den åsikten att politikernas styrning ska begränsas, detta är ett tecken 
på professionaliseringssträvande då de anser den politiska styrningen av 
verksamheterna som störande för effektiviteten. Jag avslutar detta avsnitt 
med att visa några citat från diskussioner på förvaltningschefskonferensen 
som jag menar bekräftar att många av förvaltningscheferna på den högsta 
nivån är bärare av en företagsdiskurs. 

Jag fick höra från en medarbetare att jag är så kall för att jag hade sagt: 
man kan inte vara på Volvo och vilja bygga VW – då är det bara att gå.   

Det finns inget företag som överlever utan att mäta, vi måste mäta – göra 
företagsjämförelser.  

Jag får samtal från företag som tycker vi är tröga, att vi är myndighetsper-
soner istället för serviceinrättning. Viktigt att vi jobbar med det här.  

Jag tolkar de ovanstående citaten som att förvaltningscheferna menar att 
kommunen är likställd med ett företag. 

Nedan följer ett flertal citat från diskussionerna på förvaltningschefs-
konferensen som visar att bärarna av företagsdiskursen är positiva till ut-
vecklingen av mer marknadsanpassning i kommunen. De diskuterar kon-
kurrensutsättning och eget-val: 

Målet är eget val i all verksamhet. Vi är ganska tända på det här, det ska bli 
kul. 

Förra mandatperioden hade jag en vänsterordförande, det var ingen fram-
gång att prata om externa entreprenörer. 
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Jag tycker att det är otroligt spännande. Eget val, efter biståndsbeslut väljer 
man en producent. Du X, var rädd för volymerna. /Annan kommun/ har 
t.ex. eget val på familjerådgivning, men det sa dom att det är inget problem, 
det reglerar man med avgifter. Tar man 1000 spänn för familjerådgivnings-
samtal blir det inte så många. 

Här ser vi att förvaltningscheferna är positiva till den pågående utveckling-
en med mer marknadsanpassning och ökad konkurrensutsättning, de an-
vänder uttryck som tända, kul, spännande. De använder exempel från 
andra kommuner hur man ska kunna begränsa efterfrågan av vissa tjäns-
ter, i det här fallet familjerådgivning, med hjälp av avgifter. Det bör påpe-
kas att detta exempel framfördes med ett skratt, och jag uppfattade det inte 
som ett allvarligt menat förslag utan mer som just ett exempel. Det framgår 
också att det med den nya borgerliga alliansen har blivit lättare att diskute-
ra entreprenader. Av citatet nedan ser vi att cheferna är medvetna om att 
det finns en oro för konkurrensutsättning bland medarbetarna, men detta 
beror på att medarbetarna har bristande kunskaper: 

Det finns en rädsla hos personalen eller medarbetarna för att privata konsul-
ter ska in i planeringen och då kommer de inte att ta hänsyn till barn-
konventionen och gröna värden. De tror att kommunen är bättre. De har 
inte förstått att vi styr det i uppdragen.   

I detta citat ser vi också hur förvaltningschefen konstruerar en bild av 
medarbetarna som okunniga eftersom de tror att kommunen är bättre och 
implicit i hans yttrande finns en föreställning om att de privata konsulterna 
tar ett lika stort ansvar – kommunen är inte bättre. Samtidigt som denna 
konstruktion av okunniga medarbetare görs, konstruerar cheferna sig själ-
va som de som förstår. Konstruktionen av cheferna som de som förstår 
bäst är en del av deras professionaliseringssträvanden – de vet bäst hur 
verksamheten bör organiseras och bedrivas. 

Synen att kommunen är ett företag framkommer också i kommunens 
dokument. I en interpellation till ordföranden i produktionsnämnden Vård 
& Bildning ställdes en fråga om han var av den meningen att produktionen 
skulle ”agera och styras som ett företag?” och svaret på frågan löd:  

 

I huvudsak, ja. Det grundläggande tänket i organisationen ska vara 
företagsliknande, i aspekter som att vi måste vara kostnadseffektiva och 
vara bäst på att tillfredsställa våra kunders behov. Att tänka som ett företag 
är oftast bra, då man ständigt måste ha fokus på att utföra det som 
kunderna vill ha, och inte ha fokus på vad man själv vill göra. Detta 
stimulerar till utveckling, bättre kvalitet och högre kundnöjdhet. 
(Kommunen, 2009a). 



144 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

Det är främst bland moderater och folkpartister som vi finner politiker 
som menar att kommunen är eller borde vara som ett storföretag. Lägst 
grad av instämmande finner vi hos vänsterpartister, socialdemokrater och 
miljöpartister.  

Av ovanstående konstaterar jag att synen på kommunen som företag 
skiljer sig åt beroende på vilken nivå chefer och tjänstemän verkar. Det är 
på den översta nivån, förvaltningschefsnivån, som företagsdiskursen har 
starkast fäste. Det är troligt att beroende på vilken syn chefer och tjänste-
män har på vad en kommun är för typ av organisation finns det olika slags 
lösningar på problem av olika slag och olika idéer om hur kommunen ska 
organiseras och utvecklas i framtiden. Jag finner det för troligt att de som 
menar att kommunen är ett storföretag är mer benägna att t.ex. öka insla-
get av marknadsstyrning i kommunen och ställa sig positiva till ökad kon-
kurrensutsättning och utmanarrätt. I företagsdiskursen finns det en syn på 
att politikerna helst ska undvika att styra verksamheten för att den ska 
vara så effektiv som möjligt. Cheferna är som bärare av företagsdiskursen 
av den åsikten att politikernas styrning ska begränsas, detta är ett tecken 
på professionaliseringssträvande då de anser den politiska styrningen av 
verksamheterna som störande för effektiviteten. Jag avslutar detta avsnitt 
med att visa några citat från diskussioner på förvaltningschefskonferensen 
som jag menar bekräftar att många av förvaltningscheferna på den högsta 
nivån är bärare av en företagsdiskurs. 

Jag fick höra från en medarbetare att jag är så kall för att jag hade sagt: 
man kan inte vara på Volvo och vilja bygga VW – då är det bara att gå.   

Det finns inget företag som överlever utan att mäta, vi måste mäta – göra 
företagsjämförelser.  

Jag får samtal från företag som tycker vi är tröga, att vi är myndighetsper-
soner istället för serviceinrättning. Viktigt att vi jobbar med det här.  

Jag tolkar de ovanstående citaten som att förvaltningscheferna menar att 
kommunen är likställd med ett företag. 

Nedan följer ett flertal citat från diskussionerna på förvaltningschefs-
konferensen som visar att bärarna av företagsdiskursen är positiva till ut-
vecklingen av mer marknadsanpassning i kommunen. De diskuterar kon-
kurrensutsättning och eget-val: 

Målet är eget val i all verksamhet. Vi är ganska tända på det här, det ska bli 
kul. 

Förra mandatperioden hade jag en vänsterordförande, det var ingen fram-
gång att prata om externa entreprenörer. 

 ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta I 145 
 

Jag tycker att det är otroligt spännande. Eget val, efter biståndsbeslut väljer 
man en producent. Du X, var rädd för volymerna. /Annan kommun/ har 
t.ex. eget val på familjerådgivning, men det sa dom att det är inget problem, 
det reglerar man med avgifter. Tar man 1000 spänn för familjerådgivnings-
samtal blir det inte så många. 

Här ser vi att förvaltningscheferna är positiva till den pågående utveckling-
en med mer marknadsanpassning och ökad konkurrensutsättning, de an-
vänder uttryck som tända, kul, spännande. De använder exempel från 
andra kommuner hur man ska kunna begränsa efterfrågan av vissa tjäns-
ter, i det här fallet familjerådgivning, med hjälp av avgifter. Det bör påpe-
kas att detta exempel framfördes med ett skratt, och jag uppfattade det inte 
som ett allvarligt menat förslag utan mer som just ett exempel. Det framgår 
också att det med den nya borgerliga alliansen har blivit lättare att diskute-
ra entreprenader. Av citatet nedan ser vi att cheferna är medvetna om att 
det finns en oro för konkurrensutsättning bland medarbetarna, men detta 
beror på att medarbetarna har bristande kunskaper: 

Det finns en rädsla hos personalen eller medarbetarna för att privata konsul-
ter ska in i planeringen och då kommer de inte att ta hänsyn till barn-
konventionen och gröna värden. De tror att kommunen är bättre. De har 
inte förstått att vi styr det i uppdragen.   

I detta citat ser vi också hur förvaltningschefen konstruerar en bild av 
medarbetarna som okunniga eftersom de tror att kommunen är bättre och 
implicit i hans yttrande finns en föreställning om att de privata konsulterna 
tar ett lika stort ansvar – kommunen är inte bättre. Samtidigt som denna 
konstruktion av okunniga medarbetare görs, konstruerar cheferna sig själ-
va som de som förstår. Konstruktionen av cheferna som de som förstår 
bäst är en del av deras professionaliseringssträvanden – de vet bäst hur 
verksamheten bör organiseras och bedrivas. 

Synen att kommunen är ett företag framkommer också i kommunens 
dokument. I en interpellation till ordföranden i produktionsnämnden Vård 
& Bildning ställdes en fråga om han var av den meningen att produktionen 
skulle ”agera och styras som ett företag?” och svaret på frågan löd:  

 

I huvudsak, ja. Det grundläggande tänket i organisationen ska vara 
företagsliknande, i aspekter som att vi måste vara kostnadseffektiva och 
vara bäst på att tillfredsställa våra kunders behov. Att tänka som ett företag 
är oftast bra, då man ständigt måste ha fokus på att utföra det som 
kunderna vill ha, och inte ha fokus på vad man själv vill göra. Detta 
stimulerar till utveckling, bättre kvalitet och högre kundnöjdhet. 
(Kommunen, 2009a). 



146 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

Ovanstående text kan problematiseras. ”… fokus på att utföra det som 
kunderna vill ha, och inte ha fokus på vad man själv vill göra” visar att 
medborgarna betraktas som kunder vars kundnöjdhet ska öka. I förvalt-
ningschefsgruppen finns dock också motstånd mot företagsdiskursen som 
ibland kommer till uttryck: 

Ibland pratar vi om att vi är som ett företag, men det är vi ju inte.  

Ovanstående citat kommer från en av cheferna på förvaltningschefskonfe-
rensen. Ingen av de övriga cheferna kommenterade hans inlägg, det bemöt-
tes med tystnad, vilket jag tolkar som att chefen försökte bryta ett tabu.  

7.2 Politikerna 
I detta avsnitt riktas sökarljuset mot politikernas åsikter, både deskriptivt 
och normativt, om sig själva och om tjänstemännen. När jag redovisar 
procentsiffror har jag slagit samman svarsalternativen instämmer helt och 
instämmer i hög grad respektive instämmer inte alls och instämmer i låg 
grad.  

7.2.1 … om sig själva 
I såväl min undersökningskommun som i många andra kommuner har 
arbetet med att förändra rollerna för politikerna pågått under flera år. Som 
vi såg i bakgrunden till organisationsförändringen (i avsnitt 6.1) var ett av 
målen att politikerna skulle förändras från att vara verksamheternas före-
trädare till att bli mer av medborgarföreträdare. Så har det emellertid inte 
blivit enligt politikerna. De flesta politiker menar att uppdragspolitikerna 
fortfarande är mer av verksamhetsföreträdare än medborgarföreträdare 
(62 procent). De menar också att den nya politikerrollen inte har förverkli-
gats i praktiken (62 procent). Deras egen bedömning är alltså att politiker-
rollen i stort sett är densamma idag som den var tidigare. 

Redan i propositionen till den nya kommunallagen framgick att det var 
önskvärt att politiker skulle ägna sig åt mindre detaljstyrning och istället 
styra med mål. Politikerna i min undersökningskommun menar att det 
ändå är många politiker som ägnar för mycket tid och energi åt detaljfrå-
gor (65 procent). I den tidigare enkäten från 2004 instämde färre politiker i 
påståendet och det går att ställa frågan hur det kommer sig att politikerna 
två år senare instämmer i högre grad. Det finns två möjliga tolkningar, 
antingen har politikerna blivit mer intresserade av detaljer 2006 än de var 
2004 eller så har politikerna i högre grad anammat det ofta framförda 
budskapet att politiker inte ska ägna sig åt detaljer. Den första tolkningen 
förefaller orimlig. När budskapet ”politiker ska inte ägna sig åt detaljer” 
förs fram så talar man om att det dels är möjligt att ägna sig åt detaljer, 
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dels att det finns politiker som är intresserade av det trots att det är ”fel”. 
En öppen kommentar från en politiker stöder en sådan tolkning: 

Ett problem är alltid att få politikerna att handla om frågor på rätt nivå. Det 
finns alltid politiker som älskar att gräva ner sig i detaljer – även i kommun-
fullmäktige.  

Av kommentaren framgår att politiken inte alltid är på ”rätt” nivå och att 
en del politiker ”älskar” detaljer. Vad en rätt nivå är framgår emellertid 
inte av kommentaren. Politikerna tar ställning till påståendet utifrån hur de 
tror att det är. 

Tidigare forskning visar att tjänstemän i svenska kommuner har stärkt 
sin ställning och redan 1979 konstaterade forskare att politikernas roll i 
beslutsfattandet begränsades till att vara defensiva granskare vilket innebar 
att politikerna oftast inte hade möjlighet att göra något annat än att grans-
ka tjänstemännens framtagna beslut. De hade inte någon reell möjlighet att 
påverka i beredningsfasen (Brunsson & Jönsson, 1979). I min kommun 
menar politikerna också att deras roll i beslutsfattandet ofta är begränsad 
till att granska tjänstemännens förslag (68 procent).  

Vem får sin vilja igenom när politiker och tjänstemän har olika uppfatt-
ning? I min kommun menar politikerna att det är tjänstemännen som får 
igenom sina förslag. Politikerna tar avstånd från påståendet att det är poli-
tikerna som får som de vill i situationer av oenighet mellan politiker och 
tjänstemän (56 procent).  

Det sägs ofta att politiker är okunniga och att de inte har rätt kompetens 
(se avsnitt 9.2.6), men det håller inte politikerna med om. De tar avstånd 
från ett påstående om att uppdragspolitikerna många gånger saknar den 
kunskap som behövs för att kunna sätta sig in i nämndernas arbete (61 
procent tar avstånd). De menar alltså själva att de har tillräckliga kunska-
per, och de uppger också att de tycker att deras kunskaper och färdigheter 
är tillräckliga och det är ett fåtal, tre procent, som hävdar att det politiska 
uppdraget är för svårt och åtta procent som menar att de skulle behöva 
mer utbildning för en del av innehållet i sitt uppdrag. Flera politiker har 
skrivit öppna kommentarer: 

Det finns tjänstemän som tycker att politikerna inte borde ge sig in i frågor 
som är ”för svåra”, eller som anser att de alltid har rätt och inte accepterar 
politikerns inriktning. 

I ovanstående citat uttrycker politikern att tjänstemän har en attityd som 
innebär att en del frågor är för svåra för politikerna att hantera, samtidigt 
som tjänstemännen menar att deras expertkompetens väger tyngre. Detta 
kan ses som ett uttryck för den pågående professionaliseringsprocessen där 
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Ovanstående text kan problematiseras. ”… fokus på att utföra det som 
kunderna vill ha, och inte ha fokus på vad man själv vill göra” visar att 
medborgarna betraktas som kunder vars kundnöjdhet ska öka. I förvalt-
ningschefsgruppen finns dock också motstånd mot företagsdiskursen som 
ibland kommer till uttryck: 

Ibland pratar vi om att vi är som ett företag, men det är vi ju inte.  

Ovanstående citat kommer från en av cheferna på förvaltningschefskonfe-
rensen. Ingen av de övriga cheferna kommenterade hans inlägg, det bemöt-
tes med tystnad, vilket jag tolkar som att chefen försökte bryta ett tabu.  

7.2 Politikerna 
I detta avsnitt riktas sökarljuset mot politikernas åsikter, både deskriptivt 
och normativt, om sig själva och om tjänstemännen. När jag redovisar 
procentsiffror har jag slagit samman svarsalternativen instämmer helt och 
instämmer i hög grad respektive instämmer inte alls och instämmer i låg 
grad.  

7.2.1 … om sig själva 
I såväl min undersökningskommun som i många andra kommuner har 
arbetet med att förändra rollerna för politikerna pågått under flera år. Som 
vi såg i bakgrunden till organisationsförändringen (i avsnitt 6.1) var ett av 
målen att politikerna skulle förändras från att vara verksamheternas före-
trädare till att bli mer av medborgarföreträdare. Så har det emellertid inte 
blivit enligt politikerna. De flesta politiker menar att uppdragspolitikerna 
fortfarande är mer av verksamhetsföreträdare än medborgarföreträdare 
(62 procent). De menar också att den nya politikerrollen inte har förverkli-
gats i praktiken (62 procent). Deras egen bedömning är alltså att politiker-
rollen i stort sett är densamma idag som den var tidigare. 

Redan i propositionen till den nya kommunallagen framgick att det var 
önskvärt att politiker skulle ägna sig åt mindre detaljstyrning och istället 
styra med mål. Politikerna i min undersökningskommun menar att det 
ändå är många politiker som ägnar för mycket tid och energi åt detaljfrå-
gor (65 procent). I den tidigare enkäten från 2004 instämde färre politiker i 
påståendet och det går att ställa frågan hur det kommer sig att politikerna 
två år senare instämmer i högre grad. Det finns två möjliga tolkningar, 
antingen har politikerna blivit mer intresserade av detaljer 2006 än de var 
2004 eller så har politikerna i högre grad anammat det ofta framförda 
budskapet att politiker inte ska ägna sig åt detaljer. Den första tolkningen 
förefaller orimlig. När budskapet ”politiker ska inte ägna sig åt detaljer” 
förs fram så talar man om att det dels är möjligt att ägna sig åt detaljer, 
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dels att det finns politiker som är intresserade av det trots att det är ”fel”. 
En öppen kommentar från en politiker stöder en sådan tolkning: 

Ett problem är alltid att få politikerna att handla om frågor på rätt nivå. Det 
finns alltid politiker som älskar att gräva ner sig i detaljer – även i kommun-
fullmäktige.  

Av kommentaren framgår att politiken inte alltid är på ”rätt” nivå och att 
en del politiker ”älskar” detaljer. Vad en rätt nivå är framgår emellertid 
inte av kommentaren. Politikerna tar ställning till påståendet utifrån hur de 
tror att det är. 

Tidigare forskning visar att tjänstemän i svenska kommuner har stärkt 
sin ställning och redan 1979 konstaterade forskare att politikernas roll i 
beslutsfattandet begränsades till att vara defensiva granskare vilket innebar 
att politikerna oftast inte hade möjlighet att göra något annat än att grans-
ka tjänstemännens framtagna beslut. De hade inte någon reell möjlighet att 
påverka i beredningsfasen (Brunsson & Jönsson, 1979). I min kommun 
menar politikerna också att deras roll i beslutsfattandet ofta är begränsad 
till att granska tjänstemännens förslag (68 procent).  

Vem får sin vilja igenom när politiker och tjänstemän har olika uppfatt-
ning? I min kommun menar politikerna att det är tjänstemännen som får 
igenom sina förslag. Politikerna tar avstånd från påståendet att det är poli-
tikerna som får som de vill i situationer av oenighet mellan politiker och 
tjänstemän (56 procent).  

Det sägs ofta att politiker är okunniga och att de inte har rätt kompetens 
(se avsnitt 9.2.6), men det håller inte politikerna med om. De tar avstånd 
från ett påstående om att uppdragspolitikerna många gånger saknar den 
kunskap som behövs för att kunna sätta sig in i nämndernas arbete (61 
procent tar avstånd). De menar alltså själva att de har tillräckliga kunska-
per, och de uppger också att de tycker att deras kunskaper och färdigheter 
är tillräckliga och det är ett fåtal, tre procent, som hävdar att det politiska 
uppdraget är för svårt och åtta procent som menar att de skulle behöva 
mer utbildning för en del av innehållet i sitt uppdrag. Flera politiker har 
skrivit öppna kommentarer: 

Det finns tjänstemän som tycker att politikerna inte borde ge sig in i frågor 
som är ”för svåra”, eller som anser att de alltid har rätt och inte accepterar 
politikerns inriktning. 

I ovanstående citat uttrycker politikern att tjänstemän har en attityd som 
innebär att en del frågor är för svåra för politikerna att hantera, samtidigt 
som tjänstemännen menar att deras expertkompetens väger tyngre. Detta 
kan ses som ett uttryck för den pågående professionaliseringsprocessen där 
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tjänstemännen har tydliga diskretionsanspråk – att det är deras omdöme 
som ska avgöra vad som är rätt. Tjänstemännen vill avgöra vilka frågor 
som är för svåra för politikerna vilket innebär att de själva ska ta hand om 
dem eftersom det är de som är de kunniga, också detta ett led i professio-
naliseringen – att utmåla sin egen grupp som särskilt kunnig och kompe-
tent. Vi tar ytterligare exempel på öppna kommentarer från politiker: 

Jag har hört en förvaltningschef som vid många tillfällen uttalat att politiker 
inte ska lägga sig i och inte vet vad de talar om. 

Av kommentarerna framgår att politikerna ibland upplever att deras kom-
petens ifrågasätts, att de bemöts som om de lägger sig i frågor som tjäns-
temännen inte tycker att de ska lägga sig i. Tjänstemännen vill sköta saker 
och ting på egen hand. Förvaltningschefen i ovanstående citat försöker att 
stänga ute politikern genom att dra en gräns för vad politikern ska ”lägga 
sig i” och skapar samtidigt en bild av okunniga politiker som inte vet vad 
de talar om. 

Ovan såg vi att tidigare forskning har visat att det kan vara svårt för po-
litikerna att påverka i beredningsfasen och en viktig fråga handlar om poli-
tikernas möjlighet att initiera förändringar i de kommunala verksamheter-
na. Enligt politikerna själva tar varken uppdrags- (60 procent instämmer 
inte) eller produktionspolitiker (79,5) oftare än tjänstemän några sådana 
initiativ. Det är bara kommunstyrelsepolitikerna som politikerna bedömer 
oftare än tjänstemännen ta initiativ (51 procent instämmer). I materialet 
finns öppna kommentarer och vi tar del av en: 

Under mina tre år har politikerna ändrat på ETT ärende i förhållande till 
tjänstemännen. Noll initiativ från politiker. Vi har godkänt allt, inklusive 
regelvidriga upphandlingar.  

Ovanstående kommentar kommer från en politiker, men man måste kom-
ma till mitten av citatet där pronomenet ”vi” gör att läsaren förstår att det 
är en politiker som har skrivit kommentaren. Det finns ett avståndstagande 
i den språkliga användningen där det är lätt att tro att det inte är en politi-
ker som står bakom uttalandet. Organisationen i kommunen tillåter inte 
kontakt mellan uppdragspolitiker, som en klar majoritet av politikerna är, 
och verksamheter och det är då svårt för politiker att initiera förändringar i 
verksamheterna. 

Längre fram i avhandlingen (avsnitt 9.2.2) diskuterar jag politikbegrep-
pet vilket är centralt för vad ett politikeruppdrag ska innebära. En uppgift 
för politikerna är att prioritera och i min kommun menar de flesta politiker 
att uppdragspolitikernas uppgift är att ägna sig åt övergripande priorite-
ringsfrågor (82 procent instämmer).  
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Målsättningen med en ny politikerroll, enligt den förändrade kommu-
nallagen och den nya organisationen i kommunen, har inte förverkligats 
menar de flesta politiker i kommunen då de instämmer i ett påstående om 
att en ny politikerroll inte har förverkligats i praktiken (62 procent).  

Jag ska nu undersöka de normativa påståendena om hur politikerna 
borde vara. 

7.2.2 … om hur de borde vara 
I enkäten ställdes två normativa påståenden om hur det borde vara och 
politikerna delar inte uppfattningen om att verksamheten blir effektivare ju 
mindre politikerna styr (90 procent tar avstånd). Politikerna har alltså en 
klar uppfattning om att de ska styra verksamheten och att deras styrning 
inte är ett hinder för effektivitet. 

Intresset för ledarskap ökade med NPM och ett begrepp som ”politiskt 
management” kan idag höras i allmän debatt. Politikerna i kommunen 
instämmer i ett påstående om att enskilda politiker borde ta ett tydligare 
politiskt ledarskap54

7.2.3 … om tjänstemännen 

 (65 procent instämmer). 

Hur uppfattas tjänstemännen av politikerna? Mot bakgrund av att tjäns-
temän i allmänhet bedöms ha stärkt sina positioner frågade jag om det i 
fall av oenighet mellan politiker och tjänstemän oftast blir som de senare 
vill men detta tar 75 procent av politikerna avstånd ifrån. Många öppna 
kommentarer från politikerna går dock i en annan riktning, att tjänste-
männen har fått ett ökat inflytande i och med organisationsförändringen: 

Den nya organisationen har gjort att tjänstemännen fått större makt genom 
att antalet politiker blivit färre. 

Tjänstemännen har fått ett alldeles för stort inflytande både på utdelningen 
av pengar och på utförandet av uppdragen. 

Jag tycker inte att tjänstemännen ska få ta några beslut i enskilda ärenden. 
Politiker måste ha ett större inflytande.  

Av citaten framgår att flera politiker menar att tjänstemännen har fått stort 
inflytande i den nya organisationen. Organisationsförändringen har med-
fört att tjänstemännens diskretionsanspråk underlättas genom att de har 
ökat sitt inflytande.  

Nästan alla politiker (88 procent) menar att tjänstemän har genom sin 
expertkunskap ett stort inflytande på politikernas beslut. I slutet av 70-
                                                      
54 Här ser vi tydligt den synonyma användningen av management och ledarskap 
som jag beskrev i avsnitt 2.3.4. 
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tjänstemännen har tydliga diskretionsanspråk – att det är deras omdöme 
som ska avgöra vad som är rätt. Tjänstemännen vill avgöra vilka frågor 
som är för svåra för politikerna vilket innebär att de själva ska ta hand om 
dem eftersom det är de som är de kunniga, också detta ett led i professio-
naliseringen – att utmåla sin egen grupp som särskilt kunnig och kompe-
tent. Vi tar ytterligare exempel på öppna kommentarer från politiker: 

Jag har hört en förvaltningschef som vid många tillfällen uttalat att politiker 
inte ska lägga sig i och inte vet vad de talar om. 

Av kommentarerna framgår att politikerna ibland upplever att deras kom-
petens ifrågasätts, att de bemöts som om de lägger sig i frågor som tjäns-
temännen inte tycker att de ska lägga sig i. Tjänstemännen vill sköta saker 
och ting på egen hand. Förvaltningschefen i ovanstående citat försöker att 
stänga ute politikern genom att dra en gräns för vad politikern ska ”lägga 
sig i” och skapar samtidigt en bild av okunniga politiker som inte vet vad 
de talar om. 

Ovan såg vi att tidigare forskning har visat att det kan vara svårt för po-
litikerna att påverka i beredningsfasen och en viktig fråga handlar om poli-
tikernas möjlighet att initiera förändringar i de kommunala verksamheter-
na. Enligt politikerna själva tar varken uppdrags- (60 procent instämmer 
inte) eller produktionspolitiker (79,5) oftare än tjänstemän några sådana 
initiativ. Det är bara kommunstyrelsepolitikerna som politikerna bedömer 
oftare än tjänstemännen ta initiativ (51 procent instämmer). I materialet 
finns öppna kommentarer och vi tar del av en: 

Under mina tre år har politikerna ändrat på ETT ärende i förhållande till 
tjänstemännen. Noll initiativ från politiker. Vi har godkänt allt, inklusive 
regelvidriga upphandlingar.  

Ovanstående kommentar kommer från en politiker, men man måste kom-
ma till mitten av citatet där pronomenet ”vi” gör att läsaren förstår att det 
är en politiker som har skrivit kommentaren. Det finns ett avståndstagande 
i den språkliga användningen där det är lätt att tro att det inte är en politi-
ker som står bakom uttalandet. Organisationen i kommunen tillåter inte 
kontakt mellan uppdragspolitiker, som en klar majoritet av politikerna är, 
och verksamheter och det är då svårt för politiker att initiera förändringar i 
verksamheterna. 

Längre fram i avhandlingen (avsnitt 9.2.2) diskuterar jag politikbegrep-
pet vilket är centralt för vad ett politikeruppdrag ska innebära. En uppgift 
för politikerna är att prioritera och i min kommun menar de flesta politiker 
att uppdragspolitikernas uppgift är att ägna sig åt övergripande priorite-
ringsfrågor (82 procent instämmer).  
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Målsättningen med en ny politikerroll, enligt den förändrade kommu-
nallagen och den nya organisationen i kommunen, har inte förverkligats 
menar de flesta politiker i kommunen då de instämmer i ett påstående om 
att en ny politikerroll inte har förverkligats i praktiken (62 procent).  

Jag ska nu undersöka de normativa påståendena om hur politikerna 
borde vara. 

7.2.2 … om hur de borde vara 
I enkäten ställdes två normativa påståenden om hur det borde vara och 
politikerna delar inte uppfattningen om att verksamheten blir effektivare ju 
mindre politikerna styr (90 procent tar avstånd). Politikerna har alltså en 
klar uppfattning om att de ska styra verksamheten och att deras styrning 
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Intresset för ledarskap ökade med NPM och ett begrepp som ”politiskt 
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instämmer i ett påstående om att enskilda politiker borde ta ett tydligare 
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Hur uppfattas tjänstemännen av politikerna? Mot bakgrund av att tjäns-
temän i allmänhet bedöms ha stärkt sina positioner frågade jag om det i 
fall av oenighet mellan politiker och tjänstemän oftast blir som de senare 
vill men detta tar 75 procent av politikerna avstånd ifrån. Många öppna 
kommentarer från politikerna går dock i en annan riktning, att tjänste-
männen har fått ett ökat inflytande i och med organisationsförändringen: 

Den nya organisationen har gjort att tjänstemännen fått större makt genom 
att antalet politiker blivit färre. 

Tjänstemännen har fått ett alldeles för stort inflytande både på utdelningen 
av pengar och på utförandet av uppdragen. 

Jag tycker inte att tjänstemännen ska få ta några beslut i enskilda ärenden. 
Politiker måste ha ett större inflytande.  

Av citaten framgår att flera politiker menar att tjänstemännen har fått stort 
inflytande i den nya organisationen. Organisationsförändringen har med-
fört att tjänstemännens diskretionsanspråk underlättas genom att de har 
ökat sitt inflytande.  

Nästan alla politiker (88 procent) menar att tjänstemän har genom sin 
expertkunskap ett stort inflytande på politikernas beslut. I slutet av 70-
                                                      
54 Här ser vi tydligt den synonyma användningen av management och ledarskap 
som jag beskrev i avsnitt 2.3.4. 
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talet var situationen likartad och forskare hävdade då att det inte enbart 
handlade om expertkunskaper, utan att det till stor del handlar om att den 
tid som tjänstemän har till sitt förfogande vida överstiger den tid som poli-
tiker har (Brunsson & Jönsson, 1979).  

Lägger tjänstemän fram förslag som ligger i linje med den politiska ma-
joritetens åsikt? Nej, inte enligt de flesta politiker (57 procent). Här skiljer 
sig politikerna åt beroende på om de är i majoritet eller opposition. Majo-
ritetspolitikerna tycker inte att förslagen ligger i deras linje, medan där-
emot oppositionspolitikerna menar att det förhåller sig så. En tolkning av 
detta är att en oppositionspolitiker känner sig mer maktlös och därför gör 
bedömningen att tjänstemännen går majoritetens ärenden.  

Politikerna i kommunen är delade i uppfattningen om huruvida besluts-
underlagen som tjänstemännen arbetar fram alltför ofta uttrycker sina egna 
uppfattningar eller ej. Drygt hälften, 51 procent, instämmer och 46 procent 
instämmer inte.  

Då de flesta politiker menar att beslutsunderlagen uttrycker tjänstemän-
nens egna uppfattningar är det inte överraskande att en majoritet också 
tycker att tjänstemännen upplever det besvärande om politiker ifrågasätter 
beslutsunderlagen (58 procent) och vi tar del av några öppna kommenta-
rer: 

Tjänstemän som svikit och sagt nedlåtande kommentarer angående frå-
gor/ifrågasättanden. Tjänstemän som har fått utbrott när deras skrivelser 
blivit ifrågasatta. 

Förslag i nämnden har negligerats av tjänstemännen. 

Tjänstemannen trodde sig ofelbar och blev arg när detta bestreds. 

När politiker ifrågasätter tjänstemäns förslag är det ett ifrågasättande av 
tjänstemännens omdöme och därmed försvåras diskretionsanspråken. Det 
förekommer också, av kommentaren ovan att döma, att förslag från politi-
ker negligeras. Att negligera förslag från politiker är också uttryck för dis-
kretionsanspråk i det avseendet att tjänstemännen inte anser sig behöva ta 
politikernas förslag i beaktande eftersom de litar på sitt eget omdöme. 

Det finns ett starkt samband mellan påståendena om att beslutsunderla-
gen uttrycker tjänstemännens egna uppfattningar och att de upplever det 
besvärande om underlagen ifrågasätts, korrelationsmåttet Pearsons R är 
,906 (signifikans ,01). 

7.2.4 … om hur tjänstemännen borde vara 
Jag har ställt ett antal normativa påståenden som handlar om hur politi-
kerna tycker att tjänstemännen ska agera. De första handlar om det som 
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kan benämnas som tjänstemännens politiska roll eftersom det handlar om 
vilken roll de ska ha dels när det gäller anpassning av den kommunala 
verksamheten till samhällsförändringar, dels när det gäller att företräda 
vissa medborgargrupper. Det är en traditionell viktig politikeruppgift att 
företräda medborgarna, men som vi ser nedan är denna uppgift inte enbart 
förbehållen politikerna. 

Politikerna menar att tjänstemännen ska vara en pådrivande kraft när 
det gäller att anpassa den kommunala verksamheten till förändringar i 
samhället, 57 procent instämmer. De är också i stort sett positiva till ett 
påstående om att vissa grupper i samhället är så svaga att det är medarbe-
tarnas och tjänstemännens uppgift att föra deras talan, 59 procent instäm-
mer. Vid den förra mätningen 2004 var det färre som instämde (48 pro-
cent). De menade alltså att det inte var en uppgift för tjänstemän och med-
arbetare att företräda svaga grupper, men två år senare är det fler som 
menar att det är det. I organisationen finns ett krav på ökad tydlighet och 
klart separerade roller för politiker respektive tjänstemän, men en tolkning 
av politikernas attityder är att rollerna har blivit mer diffusa. En majoritet 
av politikerna, uppdragspolitikerna, är helt separerade från de kommunala 
verksamheterna. En del av dessa verksamheter är till för de medborgare 
som kan definieras som ”svaga grupper”. Det kan vara så att politikerna 
kanske ser det som nödvändigt att andra än de själva tar det ansvaret. 
Möjligheten för politikerna att komma i kontakt med ”svaga grupper” i 
deras roll som medborgare är begränsad. Det är inte de ”svaga grupperna” 
som infinner sig på medborgardialoger och medborgarforum55

                                                      
55 Inom ramen för utvärderingsprojektet gjordes en undersökning av medborgardia-
loger och medborgarforum i kommunen. I observationerna av medborgarforum 
konstaterades att ett flertal av dem som kom på medborgarforum var medarbetare i 
kommunen. Detta tolkades som att medborgarforum blev en möjlighet för politiker 
och medarbetare att komma till tals med varandra.  (Montin, et al., 2008)  

. I organisa-
tionen görs en skillnad på medborgare och brukare där en bärande tanke 
är att politikerna sköter kontakten med medborgarna och medarbetare och 
tjänstemän har kontakten med brukarna och i en sådan modell försvåras 
möjligheterna för politikerna att komma i kontakt med ”svaga grupper”. 
Politikerna ser alltså inte sig själva som de enda som kan och bör företräda 
medborgarna. Detta ger ytterligare stöd till min tolkning att den nya orga-
nisationen underlättar en professionalisering av förvaltningen då tjänste-
män och chefer tar över alltmer av politikernas uppgifter, även en uppgift 
som att företräda svaga grupper, och att allt fler av politikerna tycker att 
denna utveckling är acceptabel. 
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talet var situationen likartad och forskare hävdade då att det inte enbart 
handlade om expertkunskaper, utan att det till stor del handlar om att den 
tid som tjänstemän har till sitt förfogande vida överstiger den tid som poli-
tiker har (Brunsson & Jönsson, 1979).  
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detta är att en oppositionspolitiker känner sig mer maktlös och därför gör 
bedömningen att tjänstemännen går majoritetens ärenden.  

Politikerna i kommunen är delade i uppfattningen om huruvida besluts-
underlagen som tjänstemännen arbetar fram alltför ofta uttrycker sina egna 
uppfattningar eller ej. Drygt hälften, 51 procent, instämmer och 46 procent 
instämmer inte.  

Då de flesta politiker menar att beslutsunderlagen uttrycker tjänstemän-
nens egna uppfattningar är det inte överraskande att en majoritet också 
tycker att tjänstemännen upplever det besvärande om politiker ifrågasätter 
beslutsunderlagen (58 procent) och vi tar del av några öppna kommenta-
rer: 

Tjänstemän som svikit och sagt nedlåtande kommentarer angående frå-
gor/ifrågasättanden. Tjänstemän som har fått utbrott när deras skrivelser 
blivit ifrågasatta. 

Förslag i nämnden har negligerats av tjänstemännen. 

Tjänstemannen trodde sig ofelbar och blev arg när detta bestreds. 

När politiker ifrågasätter tjänstemäns förslag är det ett ifrågasättande av 
tjänstemännens omdöme och därmed försvåras diskretionsanspråken. Det 
förekommer också, av kommentaren ovan att döma, att förslag från politi-
ker negligeras. Att negligera förslag från politiker är också uttryck för dis-
kretionsanspråk i det avseendet att tjänstemännen inte anser sig behöva ta 
politikernas förslag i beaktande eftersom de litar på sitt eget omdöme. 

Det finns ett starkt samband mellan påståendena om att beslutsunderla-
gen uttrycker tjänstemännens egna uppfattningar och att de upplever det 
besvärande om underlagen ifrågasätts, korrelationsmåttet Pearsons R är 
,906 (signifikans ,01). 

7.2.4 … om hur tjänstemännen borde vara 
Jag har ställt ett antal normativa påståenden som handlar om hur politi-
kerna tycker att tjänstemännen ska agera. De första handlar om det som 
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kan benämnas som tjänstemännens politiska roll eftersom det handlar om 
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Ska tjänstemän vara neutrala eller ska de lägga förslag i linje med den 
politiska majoritetens åsikter? I stort sett samtliga politiker (98 procent) 
menar att tjänstemännen ska vara neutrala och enbart grunda sina utred-
ningar på expertkunskap och hälften av dem (52 procent) menar också att 
tjänstemännen inte ska lägga förslag som passar den politiska majoriteten. 
Alla politiker håller inte med om det. Hur ska detta tolkas? Att nästan 
samtliga politiker menar att tjänstemän ska vara neutrala kan troligtvis 
spåras till den weberianska byråkratimodellens ideal om neutrala, verkstäl-
lande tjänstemän. Det är ett ideal som har internaliserats, det sitter så att 
säga i ryggmärgen och är inget som ifrågasätts vid en anblick av påståen-
det. Det andra påståendet saknar ett ”rätt svar” vilket kan medföra att en 
del kan tycka att det vore enkelt om förvaltningen lägger förslag som ma-
joriteten kan acceptera. Splittringen i frågan om följsamhet inför majorite-
ten skär rakt igenom partierna som framgår av nedanstående tabell. Tan-
ken att tjänstemännen ska sätta sig in i den politiska ledningens åsikter är 
inget som förespråkas av något speciellt block eller parti: 

Tabell 7.8 Korstabell. Tjänstemännen bör sätta sig in i den politiska ledningens 
åsikter och lägga förslag i linje med dessa/parti. Procent 

Påstående  (m) (s) (v) (kd) (fp) ( c) (mp) 

Tjänstemännen 

bör sätta sig in 

i den politiska 

ledningen 

åsikter och 

lägga förslag i 

linje med dessa 

Instämmer 

helt/i hög 

grad 

69,3 49,5 55,5 18,2 40,5 33,4 47,4 

Instämmer 

inte alls/i 

låg grad 

30,7 49,4 44,5 81,8 59,6 66,6 42,1 

Vet ej 0 1,1 0 0 0 0 10,5 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 

Källa: Politikerenkät 2006 

Partierna är mycket splittrade. För det första fördelar det sig nästan jämt 
mellan de som instämmer och de som inte instämmer. För det andra liknar 
partierna i det rödgröna blocket varandra då fördelningen inom dessa par-
tier är likartad och för det tredje har de borgerliga partierna i alliansen 
mycket olika syn där t.ex. moderater och kristdemokrater har mycket skil-
da uppfattningar.  

Att den politiska majoriteten efter varje val skulle tillsätta förvaltnings-
chefer är inte en bra idé, menar en stor del av politikerna (78 procent). Det 
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finns emellertid stora skillnader mellan de politiska partierna. Det är 
främst bland moderater (42 procent) och centerpartister (43 procent) vi 
finner de som tycker att det är en god idé. Lägsta instämmande ser vi hos 
socialdemokrater (8 procent) och kristdemokrater (18 procent). De flesta 
politiker föredrar alltså ett system där förvaltningschefer anställs utan att 
hänsyn tas till deras politiska uppfattningar. 

7.3 Tjänstemännen… 
Jag ska nu undersöka vilken självbild tjänstemännen har av sig själva och 
vilka föreställningar de har om politikerna. 

7.3.1 … om sig själva 
Tjänstemännen i kommunen menar att det inte blir som de vill i situationer 
av oenighet mellan politiker och tjänstemän (86 procent), men däremot 
instämmer de i påståendet om att de genom sin expertkunskap har stort 
inflytande på politikernas beslut (69 procent). I tidigare undersökningar 
har samma mönster framkommit. I slutet av 1980-talet bedömdes tjänste-
männens inflytande på politikerna vara stort och då instämde en majoritet 
av tjänstemännen i ett sådant påstående (Norell, 1989). 

De flesta tjänstemän i kommunen tar avstånd från ett påstående att de 
ofta framlägger förslag som ligger i linje med den politiska majoriteten (66 
procent). Det finns dock skillnader mellan cheferna på den översta nivån, 
förvaltningscheferna, och övriga chefer. På förvaltningschefsnivån, den 
nivå där kontakten med politikerna är som tätast, är det drygt 40 procent 
som instämmer i påståendet medan cheferna på nivå 2-4 instämmer varie-
rar mellan 33 och 38 procent. På den lägsta chefsnivån, nivå 5, är det bara 
14 procent som instämmer. En sambandsanalys mellan detta påstående och 
ett påstående om att tjänstemännen bör sätta sig in i den politiska ledning-
ens åsikter och lägga förslag i linje med dessa visar ett samband (korrela-
tionsmått Pearsons R ,415, signifikans ,01). Detta innebär att chefer gör 
som de tycker att det borde vara. En möjlig tolkning är att tjänstemän när 
de förbereder förslag till beslut gör det på ett sätt som de tror ska accepte-
ras. Det är ett rationellt beteende då det vore tidsödande att utarbeta för-
slag som avvisas av politikerna. Jag kan se både skillnader och likheter 
med tidigare forskning. I min kommun tog en majoritet av tjänstemännen 
avstånd från sistnämnda påstående, medan det i tidigare forskning var 
jämnt fördelat mellan de som instämde och de som tog avstånd. Det kan 
också ses som ett uttryck för professionalisering att allt fler inte tycker att 
de bör sätta sig in i den politiska ledningens åsikter när de utarbetar för-
slag. De vet själva hur ett bra förslag ser ut och lanserar det. Likheten med 
tidigare forskning består i att det i den tidigare undersökningen också var 



152 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
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tidigare forskning består i att det i den tidigare undersökningen också var 



154 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

en högre grad av instämmande bland centralt placerade administratörer – 
motsvarigheten till förvaltningscheferna (Norell, 1989). 

Tjänstemännen i kommunen instämmer inte i att deras beslutsunderlag 
alltför ofta uttrycker deras egna uppfattningar (71 procent) och de in-
stämmer inte heller i att de tycker att det är besvärande om politikerna 
ifrågasätter deras beslutsunderlag (63 procent). Det finns också ett starkt 
samband mellan dessa två påståenden (korrelationsmått Pearsons R ,477, 
signifikans ,01). 

7.3.2 … om hur de borde vara 
I en tjänstemans roll ingår det att vara en pådrivande kraft när det gäller 
att anpassa den kommunala verksamheten till förändringar i samhället 
menar 68 procent av dem, vilket innebär att en stor majoritet av tjänste-
männen menar att det är deras uppgift att vara pådrivande. 

De menar också att de ser som sin uppgift att föra svaga gruppers talan 
då de är för svaga för att själva göra det (66 procent). Tidigare forskning 
visar samma resultat, men med en högre grad av instämmande (Norell, 
1989, s. 211). En av förvaltningscheferna framför en annan anledning till 
att tjänstemännen ska föra talan för grupper av medborgare: 

Politiken behöver medborgarna för att skapa sin plattform = bli vald, den 
glömmer att tillgodose medborgarens behov (skriftlig reflektion 060825) 

Förvaltningschefen ovan menar att det är tjänstemännens uppgift att se till 
att medborgarna får sina behov tillgodosedda eftersom ”politiken” (i sin-
gular) glömmer bort det. Jag tolkar detta som ett tecken på professionalise-
ringssträvanden – att utmåla andra grupper som okunniga som inte riktigt 
vet vad de ska göra. Den egna gruppen, i det här fallet cheferna, vet hur 
medborgarnas behov ska tillgodoses. En ytterligare tolkning är att vi i den-
na skrivning ser att politik betraktas som icke-legitima särintressen. 

Tjänstemännen i kommunen har som ideal att vara neutrala då en majo-
ritet (94 procent) av dem instämmer i påståendet att tjänstemän ska vara 
neutrala i förhållande till de politiska partierna och enbart grunda sina 
utredningar på sin expertkunskap. De tycker inte heller att tjänstemän ska 
sätta sig in i den politiska ledningens åsikter och lägga förslag i den rikt-
ningen. De flesta chefer tycker inte heller att förvaltningscheferna borde 
tillsättas av den politiska majoriteten efter varje val. Ingen av förvaltnings-
cheferna tycker att det är en bra idé, det fåtal chefer som kan tänka sig det 
finns på nivå 4, där var tionde chef instämmer, och 5, där en av fem in-
stämmer. 
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7.3.3 … om politikerna 
Ett flertal av tjänstemännen i kommunen menar att uppdragspolitikerna 
fortfarande ser sig som företrädare för en verksamhetssektor (62 procent) 
och drygt hälften (53 procent) tycker inte att en ny politikerroll har för-
verkligats i praktiken. De menar också att många politiker ägnar för myck-
et tid och energi åt detaljfrågor (65 procent). Vid det tidigare mättillfället 
var det en betydligt högre andel av tjänstemännen som instämde i det sena-
re påståendet (74 procent instämde). Hur ska denna minskning förstås? En 
möjlig tolkning är att den tydliga gränsen mellan uppdrag och produktion 
innebär att betydligt färre tjänstemän har någon kontakt med politiker. 
Alla chefer inom produktionen, som utgör en klar majoritet av alla chefer i 
kommunen, har inte längre någon kontakt med politikerna på samma sätt 
som de hade under kommundelsnämndstiden. Ett sätt att undersöka detta 
närmare är att undersöka andelen vet ej-svar. Antalet tjänstemän som sva-
rade vet ej fördubblades i princip (160 respektive 307 personer) från 2004 
till 2006. Jag menar att ökningen av dem som svarat vet ej helt enkelt be-
ror på att man idag saknar kontakt med politiker, något som stöds av föl-
jande öppna kommentarer: 

Svårt att besvara frågorna om inställning till / relation till politikerna efter-
som vi som inte arbetar inom produktionsnämndernas områden inte har 
kontakt med politikerna längre.  

Denna tolkning förefaller rimlig i ljuset av tidigare forskning från 1980-
talet där det konstaterades att ”ju mer perifer ställning i organisationen 
och följaktligen ju mindre kontakt man har med politiker och beslutspro-
cess, i desto större utsträckning har man valt att avstå från att ge en be-
dömning” (Norell, 1989, s. 124). En slutsats är att den höga andelen ”vet 
ej” kan betecknas som ”rätt svar” i en organisation där det ibland diskute-
ras vem som har rätt att uttala sig om vem. Under utvärderingsprojektets 
gång har det ifrågasatts vem som har rätt att uttala sig med andemeningen 
att uppdragssidan inte ska uttala sig om produktionssidan och vice versa. 
En gränsdragningsprocess tycks pågå där cheferna skapar gränser mellan 
andra aktörer i kommunen. Under ett möte med förvaltningscheferna utta-
lades följande i en gruppdiskussion: 

Man måste prata om sig själv, inte om andra (forskaranteckning gruppdis-
kussion 060825). 

Detta budskap som innebär att kommunala aktörer inte bör uttala sig om 
andra inom organisationen kan leda till att organisationen tystnar vilket är 
ett resonemang som återkommer senare i avhandlingen (kapitel 9). Här är 
de högsta chefernas professionaliseringssträvanden tydliga då de försöker 
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en högre grad av instämmande bland centralt placerade administratörer – 
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att sätta gränser för vad aktörerna i organisationen ska tillåtas prata om. 
Det är deras omdöme som ska avgöra vad andra ska uttala sig om. 

56 procent av tjänstemännen instämmer i att politikernas roll i besluts-
fattandet ofta begränsas till att granska förslagen som presenteras för dem. 
I Norells tidigare forskning framkom samma mönster, tjänstemännen in-
stämde i detta påstående och han drog slutsatsen att politikernas roll i 
beslutsfattandet var passiv. Han upptäckte då skillnader i hierarkisk nivå 
som innebar att de flesta som instämde i påståendet fanns på de lägre ad-
ministrativa nivåerna (Norell, 1989). I min kommun framträder samma 
mönster bland cheferna. På förvaltningschefsnivån instämmer endast 14 
procent medan cheferna på övriga nivåer till minst 50 procent instämmer. 
Det finns skäl att återigen nämna att en majoritet av cheferna inte kommer 
i kontakt med politikerna, vilket innebär att de tar ställning till påståendet 
utifrån hörsägen, föreställningar eller hur det var förr. En av tjänstemän-
nen skriver följande kommentar: 

Mina uppdragsgivare (politikerna) tillåts inte få tillräcklig information. Be-
gränsade befogenheter att lämna information till media.  

I citatet ser vi att tjänstemannen inte tycker att politikerna får tillräcklig 
information, men det framkommer inte varför eller vad det är som hindrar 
dem från att få den. Det är ofta förvaltningschefen som har den tätaste 
kontakten med politikerna och det är troligt att han eller hon använder sitt 
omdöme för att avgöra vilken information politikerna ska få och vilken 
som inte ska delges dem. Även detta menar jag är ett tecken på chefernas 
professionaliseringssträvanden. 

I situationer av oenighet mellan politiker och tjänstemän menar 69 pro-
cent av tjänstemännen att det blir som politikerna vill.  

Har politikerna tillräckliga kunskaper? Enligt en majoritet av tjänste-
männen (64 procent) saknar uppdragspolitikerna många gånger den kun-
skap som behövs för att sätta sig in i nämndernas ärenden. Också detta har 
undersökts tidigare, med samma resultat. Då konstaterades att det främst 
var tjänstemän på de lägre nivåerna som instämde (Norell, 1989, s. 127) 
och även i min kommun är mönstret detsamma: 
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Tabell 7.9 Korstabell. Uppdragspolitikerna saknar många gånger den kunskap som 
fordras för att sätta sig in i nämndernas ärenden/chefsnivå. Procent 

Påstående  Chef 

Nivå 1 

Chef 

Nivå 2 

Chef 

Nivå 3 

Chef 

Nivå 4 

Chef 

Nivå  

5 

Uppdragspolitikerna 

saknar många 

gånger den kunskap 

som fordras för att 

sätta sig in i nämn-

dernas ärenden 

Instämmer 

helt/ 

i hög grad 

33,3 38,9 72,7 69,5 85,0 

Instämmer 

inte alls/ 

i låg grad 

66,7 61,1 27,3 30,5 15,0 

Summa 100 100 100 100 100 

Källa: tjänstemannaenkät 2006. Urval chefer 

Av tabellen framgår alltså att det framför allt är chefer på de lägsta nivåer-
na som menar att uppdragspolitikerna många gånger saknar den kunskap 
som behövs. Dessa chefer finns uteslutande i produktionen där de förut-
sätts inte ha någon kontakt med uppdragspolitikerna och en möjlig för-
klaring är densamma som jag tidigare har använt. Eftersom de flesta chefer 
saknar kontakt med politikerna har de inte möjlighet att bedöma deras 
kunskaper och därmed tar de ställning till påståendet utifrån antingen en 
föreställning om politiker som konstrueras av tjänstemännen eller utifrån 
en erfarenhet om hur det var förr när de hade kontakt med politikerna. Ett 
stöd för tolkningen att det handlar om föreställningen om politikerna kan 
vi se i följande uttalande från en politiker som menar att talet om politiker 
ofta lyder: 

Politiker kan man inte lita på! Dum som en politiker! 

Ett återkommande tal om okunskap hos de förtroendevalda politikerna 
tycks utgöra en viktig mekanism i chefernas professionaliseringsprocess. En 
professionell grupp måste vara ensam om kunskapen, är den tillgänglig för 
alla andra utanför gruppen är den inte unik. Jag återkommer senare till 
frågan om politikernas utbildning och erfarenhet (avsnitt 9.1).  

Vem är det som tar initiativ till förändringar i kommunens verksamhe-
ter? Enligt tjänstemän tar varken uppdrags-, produktions- eller kommun-
styrelsepolitiker sådana initiativ, utan det är tjänstemän som gör det. I 
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som inte ska delges dem. Även detta menar jag är ett tecken på chefernas 
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cent av tjänstemännen att det blir som politikerna vill.  
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Norells tidigare refererade undersökning tog tjänstemännen också kraftigt 
avstånd från påståendet att politikerna oftare än tjänstemän tog initiativ 
till förändringar i verksamheterna (Norell, 1989, s. 126). Tjänstemännens 
handlingsfrihet tycks alltså bestå 20 år senare och detta kan underlätta 
diskretionsanspråken. 

En uppgift för uppdragspolitikerna är enligt tjänstemännen att ägna sig 
åt övergripande prioriteringsfrågor (87 procent instämmer). 

Fritidspolitiker tas på allvar enligt tjänstemännen, endast 18 procent av 
dem menar att fritidspolitiker inte tas på allvar. 

Har då en ny politikerroll, som var ett av målen med organisationsför-
ändringen, förverkligats i praktiken? Tjänstemännen är delade i sin syn på 
detta. 53 procent menar att en ny roll för politikerna inte har förverkligats, 
men 47 procent hävdar motsatsen. Detta innebär att det finns olika upp-
fattningar i frågan. 

7.3.4 … om hur politikerna borde vara 
En dryg fjärdedel av politikerna (27 procent) instämmer i påståendet verk-
samheten blir effektivare ju mindre politikerna styr, en majoritet avvisar 
påståendet. De tog avstånd även vid mätningen 2004 men inte i lika hög 
grad. De tar alltså starkare avstånd, hur kan det förstås? Som vi sett tidiga-
re är cheferna i produktionen separerade från politikerna och en klar majo-
ritet av cheferna, 74 procent, menar att det finns behov av att politikerna 
har kontakt med cheferna inom produktionen. Det finns emellertid stora 
skillnader mellan cheferna på olika nivåer:  

Tabell 7.10 Korstabell. Det finns behov av att uppdragsnämndernas ledamöter har 
kontakter med chefer i produktionen/chefsnivå 

Chefsnivå Det finns behov av att uppdragsnämndernas 
ledamöter har kontakter med chefer i produktio-
nen 
Instämmer helt/i hög 
grad 

Instämmer inte alls/i 
låg grad 

Linje 1 14,3 85,7 
Linje 2 33,4 66,6 
Linje 3 83,7 16,3 
Linje 4 84,8 15,2 
Linje 5 76,7 23,3 

Källa: Tjänstemannaenkäten 2006, urval chefer. 
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Cheferna på linje 1 – förvaltningscheferna – menar nästan samstämmigt att 
en sådan kontakt inte behövs. Många chefer bedömer att avståndet mellan 
chefer och uppdragspolitiker är alltför stort och flera tjänstemän har läm-
nat kommentarer som stödjer en sådan tolkning: 

Mina kontakter med politiker är obefintliga (rektor) 

Jag har under åren efter omorganisationen träffat några politiker i NVB en 
gång. Jag längtar inte direkt efter att ha kontakt med politiker men den or-
ganisation som nu finns i kommunen gör det omöjligt för politikerna i NVB 
att ha någon som helst insikt i verksamheterna som de leder. De är ”helt i 
händerna” på tjänstemännen när det gäller att få kunskaper om vad som 
händer i organisationen. 

Jag tycker att det är sorgligt med den nya styrmodellen att politikerna på 
uppdragssidan har så många led innan de kan få en ”verklighetsbeskriv-
ning” från produktionssidan. Det är tjänstemännen på uppdragssidan som 
beskriver den verkligheten, som de inte ens befinner sig i. 

Den styrande uppdragssidan berövas sina två viktigaste kunskapskällor, 
medborgarna (i form av brukarna) och den kommunala produktionen, som 
i sin tur saknar möjlighet att nå fram med synpunkter, sakkunskap och ut-
vecklingsidéer till beslutsfattande politiker. Den nuvarande produktions-
nämnden har inga möjligheter att bedriva politik eller att fånga upp krav 
och synpunkter för att föra dem vidare till beslutsfattande politiker. 

Har absolut ingen kontakt med politiker och vet därför ytterst lite om vad 
som sker där. Har heller ingen kontakt med uppdragskontoret och ytterst 
lite med produktionspolitiker. 

Av citaten framgår också att det saknas kontakter mellan medarbetarna i 
produktionen och uppdragspolitikerna och också att det finns en önskan 
om sådan kontakt, även om det återigen skiljer sig mellan chefer på olika 
nivåer: 
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Tabell 7.11 Korstabell. Det finns behov av att uppdragsnämndernas ledamöter har 
kontakter med medarbetare i produktionen. Procent 

Chefsnivå Det finns behov av att uppdragsnämndernas ledamö-
ter har kontakter med medarbetare i produktionen. 
Instämmer helt/i hög grad Instämmer i låg grad/ 

inte alls 
Linje 1  100,0 
Linje 2 27,5 72,5 
Linje 3 72,2 27,7 
Linje 4 84,5 15,5 
Linje 5 91,7 8,3 

Källa: Tjänstemannaenkäten 2006. Urval chefer 

Det finns ett ökat behov av kontakt mellan uppdragsnämndernas ledamö-
ter och medarbetarna ju lägre ner i chefshierarkin man kommer. På för-
valtningschefsnivån menar samtliga att det inte behövs sådana kontakter. 
Citaten ovan visar också att flera tjänstemän har synpunkter på att de som 
styr får sin information från tjänstemän på uppdragssidan och att medar-
betarna och cheferna i produktionen inte har möjlighet att bidra med kun-
skap och idéer. Organisationsmodellens skarpa gränsdragningar gör att 
förvaltningscheferna, tillsammans med andra tjänstemän, på uppdragssi-
dan har kontroll över vilka verklighetsbeskrivningar som presenteras för 
politikerna. 

Enskilda politiker borde ta ett tydligare politiskt ledarskap, menar 56 
procent av chefer och tjänstemän. Som framgår av nedanstående forskar-
anteckning diskuterar förvaltningscheferna behovet av politisk manage-
ment: 

Vidare diskuterar man begreppet politisk management, som man anser är 
viktigt för en ny politikerroll men som inte politikerna själva har tagit till sig 
ordentligt. Kommunchefen berättar: Vi nämnde det för KS-ordförande för 
två år sedan och då hade hon/han inte hört det. I politisk management ligger 
att vara tydliga om vilka mål som gäller och att föra ut budskapet på ett 
kraftfullt sätt. Idag finns en politisk konfliktkultur som man som tjänsteman 
ogillar. En enig nämnd kan bli överkörd av KS, som börjar debattera utifrån 
”nya” partipolitiska argument. Det blir ”högpolitik” i KS som kommunche-
fen uttrycker det. Partierna har alltså inte samordnat sina ståndpunkter mel-
lan nivåerna. Detta upplever man irriterande i samtalsgruppen. Ett annat ut-
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tryck för dålig politisk management, som de tar upp, är att politikernas ord-
förandemöten inte har letts av KS-ordförande utan av en annan politiker. 
Vidare menar miljöchefen att politiken är ointresserad av dialog och utvär-
dering/uppföljning. Nämndordföranden ”peppar” inte sin nämnd och har 
ett svagt politiskt ledarskap. Hela diskussionen om politikerrollen, som ett 
problem för förtroendefulla relationer, genomsyras av en ”vet-bäst-kultur” 
bland tjänstemännen i samtalsgruppen, där kommunchefen naturligtvis är 
centralgestalten (forskaranteckning gruppdiskussion förvaltningschefer 
060825). 

Av forskaranteckningen framgår att förvaltningscheferna anser sig vara de 
som vet bäst – ett tydligt uttryck för strävan efter professionell status. De 
uttalar sig inte bara om sitt eget område, utan sätter genom sitt tal gränser 
för vad en annan grupp ska eller inte ska göra. Det går också att utläsa att 
en ”politisk konfliktkultur” inte är önskvärd enligt tjänstemännen. Politi-
kens inslag av intressekonflikter, debatt och offentlighet stämmer, enligt 
min tolkning, inte överens med idealbilden av det rationella företa-
get/koncernen. Det sker i samtalet en språklig sammankoppling mellan 
politik och konflikt vilket ger en negativ konnotation. Att kommunpolitik 
lika ofta kan handla om konsensus i stora frågor (Montin, 2007) osynlig-
görs. Det behövs enligt cheferna ett bättre politiskt ledarskap. De tycks 
ogilla att politiker på olika nivåer inte är tillräckligt sampratade, vilket 
implicerar att de tycker att partierna borde skapa stabilitet bland sina för-
troendevalda. Cheferna har också synpunkter på vem politikerna har utsett 
att ansvara för de politiska ordförandeträffarna, politikerna har alltså inte 
förstått hur det ska vara.  

7.4 Likheter och skillnader 
Tjänstemän och politiker har både lika och olika bilder av verkligheten. 
För att göra skillnader och likheter tydliga presenteras nedan ett antal ta-
beller med balansmått56

  

. I den första tabellen undersöks synen på hur poli-
tikerna är: 

                                                      
56 Som tidigare har nämnts innebär balansmått att de som tar avstånd från ett på-
stående har subtraherats från de som instämmer. 
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Tabell 7.12 Om politikerna – hur det är. Politikers och tjänstemäns attityder. Ba-
lansmått 

Påstående Tjänstemän Politiker Skillnad 

Många uppdragspolitiker uppfattar sig fortfarande 

som företrädare för en verksamhetssektor snarare 

än som företrädare för medborgarna i allmänhet. 

23 24 1 

Idén om en ny politikerroll har inte förverkligats i 

praktiken. 

5 23 18 

Många politiker ägnar för mycket tid och energi åt 

detaljfrågor. 

30 30 0 

Politikernas roll i beslutsfattandet begränsas ofta till 

att granska tjänstemännens förslag. 

12 37 25 

När politiker och tjänstemän har olika uppfattning, 

blir det oftast som politikerna vill. 

39 -13 52 

Uppdragspolitikerna saknar många gånger den 

kunskap som behövs för att sätta sig in i nämnder-

nas ärenden. 

28 -22 50 

Uppdragspolitikerna tar oftare än tjänstemännen 

initiativ till förändringar i verksamheten. 

-79 -21 58 

Produktionspolitikerna tar oftare än tjänstemännen 

initiativ till förändringar i verksamheten 

-84 -59 25 

Kommunstyrelsepolitikerna tar oftare än tjänste-

männen initiativ till förändringar i verksamheten 

-66 2 68 

Det är uppdragspolitikernas uppgift att ägna sig åt 

övergripande prioriteringsfrågor. 

74 65 9 

Fritidspolitiker tas inte på allvar. -64 -33 31 

Källa: Politiker- och tjänstemannaenkäterna 2006. 

Politiker och tjänstemän har samma uppfattning om att politikerna ägnar 
för mycket tid och energi åt detaljer och att de är mer verksamhetsföreträ-
dare än medborgarföreträdare och också en likartad uppfattning om huru-
vida en ny politikerroll har förverkligats eller ej. Politikerna menar dock i 
högre utsträckning att en sådan roll är förverkligad. Politiker och tjänste-
män har också i stort sett samma uppfattning om att det är en uppgift för 
uppdragspolitikerna att ägna sig åt övergripande prioriteringsfrågor.  
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Båda menar också att uppdrags- och produktionspolitiker inte tar sär-
skilt många initiativ till förändringar i verksamheterna då båda balansmåt-
ten är negativa, tjänstemännen tar dock avstånd i högre grad än politiker-
na. Vi ser däremot mycket olika bedömningar av hur aktiva kommunsty-
relsepolitikerna är. Där är skillnaden stor – tjänstemännen tar kraftigt av-
stånd och politikerna instämmer, om än i låg utsträckning. 

Båda grupperna har uppfattningen att politikernas roll ofta begränsas 
till att granska tjänstemännens förslag, men politikerna i högre grad än 
tjänstemännen. Tjänstemännen tillmäter sig själva stor betydelse, men inte 
lika stor som politikerna tillmäter dem. 

En stor skillnad framkommer mellan grupperna i synen på om det blir 
som politikerna vill om politiker och tjänstemän har olika uppfattning. 
Politikerna hävdar att så inte är fallet medan tjänstemännen däremot häv-
dar att det är så.  

Vi går nu över till tabellen som visar hur politiker och tjänstemän tycker 
att politikerna borde vara. 

Tabell 7.13 Om politikerna – hur det borde vara. Politikers och tjänstemäns attity-
der. Balansmått 

Påstående Tjänstemän Politiker Skillnad 

Verksamheten blir effektivare ju mindre politi-

kerna styr. 

-47 -80 33 

Enskilda politiker borde ta ett tydligare politiskt 

ledarskap 

12 29 17 

Källa: Politiker- och tjänstemannaenkäterna 2006. 

Varken tjänstemän eller politiker tycker att verksamheten blir effektivare ju 
mindre politikerna styr, men det finns ändå skillnader som innebär att fler 
politiker än tjänstemän tar avstånd från ett sådant påstående. De är också 
eniga i behovet av ett tydligare politiskt ledarskap, politikerna dock i högre 
utsträckning.  

I nedanstående tabell redovisas påståenden om hur tjänstemännen är. 
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Källa: Politiker- och tjänstemannaenkäterna 2006. 
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I nedanstående tabell redovisas påståenden om hur tjänstemännen är. 
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Tabell 7.14 Om tjänstemännen – hur det är. Politikers och tjänstemäns attityder. 
Balansmått 

Påstående Tjänstemän Politiker Skillnad 

När politiker och tjänstemän har olika uppfatt-

ning blir det oftast som tjänstemännen vill. 

-71 -52 19 

Tjänstemännen har genom sin expertkunskap 

stort inflytande på politikernas beslut. 

38 75 37 

Tjänstemän framlägger så gott som alltid förslag 

som ligger i linje med den politiska majoritetens 

uppfattning. 

-31 -13 18 

Beslutsunderlagen uttrycker alltför ofta tjänste-

männens egna uppfattningar. 

-42 5 47 

Tjänstemän upplever det besvärande om politiker 

ifrågasätter deras beslutsunderlag. 

-26 20 46 

Källa: Politiker- och tjänstemannaenkäterna 2006 

Som framgår av tabellen är det stora skillnader mellan politiker och tjäns-
temän i bedömningen av hur tjänstemännen är. Att tjänstemän har stort 
inflytande på politikernas beslut menar både politiker och tjänstemän, men 
politikerna i mycket högre utsträckning. Synen på beslutsunderlagen som 
tjänstemännen tar fram är också delad, tjänstemännen tar avstånd och 
politikerna håller med. Politikerna menar att tjänstemännen tycker att det 
är besvärande när deras beslutsunderlag ifrågasätts, men det håller inte 
tjänstemännen med om.  

Hur tycker de att det borde vara när det gäller tjänstemän? Detta visas i 
nästkommande tabell. 
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Tabell 7.15 Om tjänstemännen – hur det borde vara. Politikers och tjänstemäns 
attityder. Balansmått 

Påstående Tjänstemän Politiker  Skillnad 

Tjänstemännen ska vara en pådrivande kraft när 

det gäller att anpassa den kommunala verksamhe-

ten till förändringar i samhället. 

72 13 59 

Vissa grupper i samhället är så svaga att det är 

medarbetarnas och tjänstemännens uppgift att 

föra deras talan 

32 18 14 

Tjänstemännen ska vara neutrala i förhållande till 

de politiska partierna och enbart grunda sina 

utredningar på sin expertkunskap. 

87 95 8 

Tjänstemännen bör sätta sig in i den politiska 

ledningens åsikter och lägga förslag i linje med 

dessa. 

-52 -4 48 

Förvaltningscheferna borde tillsättas av den 

politiska majoriteten efter varje val. 

-81 -56 25 

Källa: Politiker- och tjänstemannaenkäterna 2006. 

Idealet om den neutrale tjänstemannen är levande hos både politiker och 
tjänstemän och följaktligen delar de uppfattningen om att det inte är ett 
bra förslag att den politiska majoriteten skulle tillsätta förvaltningscheferna 
efter varje val, även om det finns politiker som kan tänka sig det då de inte 
tar avstånd i lika hög utsträckning som tjänstemännen. I linje med detta 
tycker de inte heller att tjänstemännens förslag bör vara i linje med den 
politiska ledningens åsikter, men också här finns det politiker som tycker 
att det är en bra idé eftersom balansmåttet ligger nära noll.  

Politiker och tjänstemän är eniga om att tjänstemän ska vara en pådri-
vande kraft när det gäller att anpassa verksamheten till samhällsföränd-
ringar och att det också är deras och medarbetarnas uppgift att föra svaga 
gruppers talan. Däremot finns det gradskillnader, som innebär att tjänste-
männen instämmer i högre grad än politikerna. 

7.5 Bilderna av ”mig själv” och ”den andre” 
Vilka bilder är det som sammantaget framträder av enkäterna till politiker 
och tjänstemän i kommunen? För att komma fram till dessa bilder har jag 



164 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

Tabell 7.14 Om tjänstemännen – hur det är. Politikers och tjänstemäns attityder. 
Balansmått 

Påstående Tjänstemän Politiker Skillnad 

När politiker och tjänstemän har olika uppfatt-

ning blir det oftast som tjänstemännen vill. 

-71 -52 19 

Tjänstemännen har genom sin expertkunskap 

stort inflytande på politikernas beslut. 

38 75 37 
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Tjänstemän upplever det besvärande om politiker 

ifrågasätter deras beslutsunderlag. 
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Källa: Politiker- och tjänstemannaenkäterna 2006 

Som framgår av tabellen är det stora skillnader mellan politiker och tjäns-
temän i bedömningen av hur tjänstemännen är. Att tjänstemän har stort 
inflytande på politikernas beslut menar både politiker och tjänstemän, men 
politikerna i mycket högre utsträckning. Synen på beslutsunderlagen som 
tjänstemännen tar fram är också delad, tjänstemännen tar avstånd och 
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 ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta I 165 
 

 

Tabell 7.15 Om tjänstemännen – hur det borde vara. Politikers och tjänstemäns 
attityder. Balansmått 

Påstående Tjänstemän Politiker  Skillnad 

Tjänstemännen ska vara en pådrivande kraft när 

det gäller att anpassa den kommunala verksamhe-

ten till förändringar i samhället. 
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Vissa grupper i samhället är så svaga att det är 

medarbetarnas och tjänstemännens uppgift att 

föra deras talan 
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de politiska partierna och enbart grunda sina 
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Förvaltningscheferna borde tillsättas av den 

politiska majoriteten efter varje val. 
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Källa: Politiker- och tjänstemannaenkäterna 2006. 

Idealet om den neutrale tjänstemannen är levande hos både politiker och 
tjänstemän och följaktligen delar de uppfattningen om att det inte är ett 
bra förslag att den politiska majoriteten skulle tillsätta förvaltningscheferna 
efter varje val, även om det finns politiker som kan tänka sig det då de inte 
tar avstånd i lika hög utsträckning som tjänstemännen. I linje med detta 
tycker de inte heller att tjänstemännens förslag bör vara i linje med den 
politiska ledningens åsikter, men också här finns det politiker som tycker 
att det är en bra idé eftersom balansmåttet ligger nära noll.  

Politiker och tjänstemän är eniga om att tjänstemän ska vara en pådri-
vande kraft när det gäller att anpassa verksamheten till samhällsföränd-
ringar och att det också är deras och medarbetarnas uppgift att föra svaga 
gruppers talan. Däremot finns det gradskillnader, som innebär att tjänste-
männen instämmer i högre grad än politikerna. 

7.5 Bilderna av ”mig själv” och ”den andre” 
Vilka bilder är det som sammantaget framträder av enkäterna till politiker 
och tjänstemän i kommunen? För att komma fram till dessa bilder har jag 
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använt mig av en faktoranalys i ett explorativt syfte. Bland politiker finns 
det inte några övergripande, tydliga bilder som framkommer i en faktor-
analys vilket kan förklaras av att politiker har olika ideologisk bas som 
inte gör det lätt att vare sig enas om en verklighetsbeskrivning eller om hur 
saker bör bara. Bland cheferna däremot framträder några gemensamma 
bilder tydligare. 

Tabell 7.16 Chefernas bilder av politikerna. Faktoranalys. Roteringsmetoden är 
Varimax. 

Påstående F1 F2 F3 

Det finns behov av att uppdragsnämndernas ledamö-

ter har kontakter med chefer i produktionen 

,849 ,119 -,149 

Politikerna bör inte ha någon kontakt med anställda 

i produktionen 

-,702 ,250 ,049 

Fritidspolitiker tas inte på allvar ,684 ,159 ,205 

Politikernas roll i beslutsfattandet begränsas oftast 

till att granska tjänstemännens förslag 

,592 ,404 -,069 

Idén om en ny politikerroll har inte förverkligats i 

praktiken 

,571 ,495 ,270 

Det är uppdragspolitikernas uppgift att ägna sig åt 

övergripande prioriteringsfrågor 

-,174 ,781 ,136 

Många uppdragspolitiker uppfattar sig fortfarande 

som företrädare för en verksamhetssektor 

,285 ,717 ,201 

Politikernas inflytande över verksamheten har i 

praktiken minskat under de senaste två åren. 

,332 ,603 -,221 

Enskilda politiker borde ta ett tydligare politiskt 

ledarskap. 

,046 ,485 ,421 

Verksamheten blir effektivare ju mindre politikerna 

styr. 

-,018 -,141 ,778 

Många politiker ägnar för mycket tid och energi åt 

detaljfrågor. 

-,159 ,303 ,678 

Uppdragspolitikerna saknar många gånger den 

kunskap som fordras för att sätta sig in i nämnder-

nas ärenden. 

,433 ,206 ,597 

Andel förklarad varians, kumulativ procent  23,228 43,173 58,594 

Egenvärde 3,697 2,044 1,290 

Källa: Tjänstemannaenkäten 2006. Urval chefer 
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Hos cheferna i kommunen framträder tre bilder av politikerna. En bild, F1, 
kallar jag dialogföreträdarna. Dessa chefer menar att det finns ett behov av 
kontakt mellan politiker och chefer/medarbetare, en sådan kontakt strider 
mot organisationsmodellens idé. De har en syn på politikerna som passiva 
granskare av tjänstemannaförslagen. Cheferna menar också att fritidspoli-
tikerna inte alltid tas på allvar och någon ny politikerroll har inte förverk-
ligats.  

Den andra bilden, F2, som framträder hos cheferna kallar jag felfokuse-
rade politiker. I dessa chefers ögon lever politikerna kvar i en roll som 
verksamhetsföreträdare och att några av dem borde ta ett tydligare ledar-
skap. Samtidigt ryms i denna bild föreställningen om att politikernas infly-
tande har minskat under de senaste åren och att den övergripande uppgif-
ten för politikerna är att göra övergripande prioriteringar. 

Den tredje bilden, F3, benämner jag okunniga politiker. Dels saknar po-
litikerna enligt cheferna rätt kunskap för att kunna sätta sig in i nämnder-
nas arbete, dels ägnar de sig åt fel saker när de lägger tid och energi på 
detaljer. Eftersom politikerna är både okunniga och ägnar sig åt fel saker 
skulle verksamheten bli effektivare om de avstod från att styra. 

Av de två senare bilderna drar jag slutsatsen att den pågående professio-
naliseringsprocessen har varit lyckosam eftersom den har konstruerat ste-
reotypa bilder av ”den andre” som i det här fallet är politikerna som 
grupp. 

Bland övriga tjänstemän i kommunen framträder liknande bilder som 
bland cheferna. Det finns emellertid en skillnad. Påståendet Verksamheten 
blir effektivare ju mindre politikerna styr faller utanför faktorerna och 
bildar en egen faktor. Det finns alltså inte samma samband mellan den 
variabeln och andra på samma sätt som hos cheferna, vilket kan tyda på 
att företagsdiskursen är svagare bland övriga tjänstemän.  

 

7.6 Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag visat vilka normativa och deskriptiva bilder poli-
tiker och tjänstemän som grupper har av sig själva och varandra.  

Det finns en företagsdiskurs i kommunen som en fjärdel av samtliga che-
fer och tjänstemän är bärare av. Dessa har jag kallat managementföreträ-
darna och ju högre upp i chefshierarkin man kommer desto fler är antalet. 
På den översta chefsnivån är enigheten nästan total om att ekonomi i ba-
lans alltid är ett överordnat mål. I företagsdiskursen betraktas politisk 
styrning inte vara helt nödvändig eftersom det finns ett samband mellan 
påståendena att kommunen är eller borde vara som vilket storföretag som 
helst och verksamheten blir effektivare ju mindre politikerna styr. 



166 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

använt mig av en faktoranalys i ett explorativt syfte. Bland politiker finns 
det inte några övergripande, tydliga bilder som framkommer i en faktor-
analys vilket kan förklaras av att politiker har olika ideologisk bas som 
inte gör det lätt att vare sig enas om en verklighetsbeskrivning eller om hur 
saker bör bara. Bland cheferna däremot framträder några gemensamma 
bilder tydligare. 

Tabell 7.16 Chefernas bilder av politikerna. Faktoranalys. Roteringsmetoden är 
Varimax. 

Påstående F1 F2 F3 

Det finns behov av att uppdragsnämndernas ledamö-

ter har kontakter med chefer i produktionen 

,849 ,119 -,149 

Politikerna bör inte ha någon kontakt med anställda 

i produktionen 

-,702 ,250 ,049 

Fritidspolitiker tas inte på allvar ,684 ,159 ,205 

Politikernas roll i beslutsfattandet begränsas oftast 

till att granska tjänstemännens förslag 

,592 ,404 -,069 

Idén om en ny politikerroll har inte förverkligats i 

praktiken 

,571 ,495 ,270 

Det är uppdragspolitikernas uppgift att ägna sig åt 

övergripande prioriteringsfrågor 

-,174 ,781 ,136 

Många uppdragspolitiker uppfattar sig fortfarande 

som företrädare för en verksamhetssektor 

,285 ,717 ,201 

Politikernas inflytande över verksamheten har i 

praktiken minskat under de senaste två åren. 

,332 ,603 -,221 

Enskilda politiker borde ta ett tydligare politiskt 

ledarskap. 

,046 ,485 ,421 

Verksamheten blir effektivare ju mindre politikerna 

styr. 

-,018 -,141 ,778 

Många politiker ägnar för mycket tid och energi åt 

detaljfrågor. 

-,159 ,303 ,678 

Uppdragspolitikerna saknar många gånger den 

kunskap som fordras för att sätta sig in i nämnder-

nas ärenden. 

,433 ,206 ,597 

Andel förklarad varians, kumulativ procent  23,228 43,173 58,594 

Egenvärde 3,697 2,044 1,290 

Källa: Tjänstemannaenkäten 2006. Urval chefer 

 ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta I 167 
 

Hos cheferna i kommunen framträder tre bilder av politikerna. En bild, F1, 
kallar jag dialogföreträdarna. Dessa chefer menar att det finns ett behov av 
kontakt mellan politiker och chefer/medarbetare, en sådan kontakt strider 
mot organisationsmodellens idé. De har en syn på politikerna som passiva 
granskare av tjänstemannaförslagen. Cheferna menar också att fritidspoli-
tikerna inte alltid tas på allvar och någon ny politikerroll har inte förverk-
ligats.  

Den andra bilden, F2, som framträder hos cheferna kallar jag felfokuse-
rade politiker. I dessa chefers ögon lever politikerna kvar i en roll som 
verksamhetsföreträdare och att några av dem borde ta ett tydligare ledar-
skap. Samtidigt ryms i denna bild föreställningen om att politikernas infly-
tande har minskat under de senaste åren och att den övergripande uppgif-
ten för politikerna är att göra övergripande prioriteringar. 

Den tredje bilden, F3, benämner jag okunniga politiker. Dels saknar po-
litikerna enligt cheferna rätt kunskap för att kunna sätta sig in i nämnder-
nas arbete, dels ägnar de sig åt fel saker när de lägger tid och energi på 
detaljer. Eftersom politikerna är både okunniga och ägnar sig åt fel saker 
skulle verksamheten bli effektivare om de avstod från att styra. 

Av de två senare bilderna drar jag slutsatsen att den pågående professio-
naliseringsprocessen har varit lyckosam eftersom den har konstruerat ste-
reotypa bilder av ”den andre” som i det här fallet är politikerna som 
grupp. 

Bland övriga tjänstemän i kommunen framträder liknande bilder som 
bland cheferna. Det finns emellertid en skillnad. Påståendet Verksamheten 
blir effektivare ju mindre politikerna styr faller utanför faktorerna och 
bildar en egen faktor. Det finns alltså inte samma samband mellan den 
variabeln och andra på samma sätt som hos cheferna, vilket kan tyda på 
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Det finns bilder som är gemensamma för både politiker och tjänstemän. 
Båda grupperna menar att politiker ägnar för mycket tid och energi åt 
detaljfrågor och de ser helst att tjänstemän ska vara neutrala. I övrigt finns 
det skillnader mellan grupperna, tjänstemännens självbilder stämmer inte 
överens med den bild politikerna har av dem och vice versa.  

Det finns inga gemensamma bilder bland politikerna, vilket jag tolkar 
som ett uttryck för deras skilda ideologiska utgångspunkter. Bland chefer-
na däremot framträder några gemensamma bilder. Det finns en grupp dia-
logföreträdare som gärna skulle se mer av dialog mellan politiker och med-
arbetare och chefer i produktionen. Politikerna betraktas också som felfo-
kuserade och okunniga.  
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8. Strävan efter professionell status 
I detta kapitel ska vi följa med på kommunens förvaltningschefskonferens 
för att undersöka vad cheferna i sina samtal med varandra gör och hur de 
talar om politikerna och kommunen samt deras strävanden efter att inför 
sig själva framstå som en professionell grupp.  

Varje månad har kommunchefen ett möte med alla förvaltningschefer 
och ett antal chefer på kommunledningskontoret, såsom till exempel 
kommunledningens personal-, ekonomi- och planeringschefer. Syftet med 
dessa möten är att samla de högsta ledarna i kommunen vid samma tillfäl-
len för att de ska få information samtidigt och utbyta erfarenheter och 
diskutera med varandra. Mötena fungerar som en kommunövergripande 
ledningsarena57

8.1 Förvaltningschefernas möten – form och innehåll 

 där i första hand kommungemensamma frågor tas upp och 
sådant som förvaltningscheferna behöver känna till om varandras verk-
samheter. Det finns också ett underliggande syfte som är att kommunche-
fen ska ha ett forum för metastyrning. Kommunens samtliga ledare på 
högsta nivån är i detta forum samlade vilket ger kommunchefen möjlighet 
att föra strategiska diskussioner. Ett mål i organisationen är att ha ett väl 
fungerande ledarskap och effektiva chefer. För att cheferna ska kunna pres-
tera optimalt måste de acceptera organisationens mål och medel där mana-
gement och ekonomivärden värderas högt. I detta kapitel ska vi få vara 
med vid dessa möten och ta del av dem.   

En förmiddag i månaden träffar kommunchefen sina förvaltningschefer. 
Mötena är årsvis planerade och en gång om året ersätts förmiddagskonfe-
rensen av ett längre internat som pågår från lunch 1 ett till lunch dag 2. 
Mötena har en dagordning som är sammansatt av kommunchefen men 
däremot förs inga minnesanteckningar. Eftersom inga minnesanteckningar 
förs kan inga utomstående informeras om innehållet i mötena, förutom den 
muntliga information som enstaka chefer kan dela med sig av. Mötena 
inleds alltid med att kommunchefen introducerar en term eller ett uttryck 

                                                      
57 Begreppet ledningsarena används bl.a. av KFI (Kommunforskning i Västsverige). 
De har undersökt formella och informella ledningsarenor i kommuner och lands-
ting och kategoriserat dem i tre olika typer utifrån mötesfrekvens och vilka som 
deltar. Min kommuns förvaltningschefskonferens faller utanför dessa kategorise-
ringar och har sin egen modell, främst beroende på att VD:arna för de kommunala 
bolagen och verksamhetsområdescheferna saknas i förvaltningschefssammanhang 
(Donatella & Siverbo, 2008).  
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57 Begreppet ledningsarena används bl.a. av KFI (Kommunforskning i Västsverige). 
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som ska diskuteras58

Det här med reflektion, det vore bra med frivillighet och spontanreflektio-
ner. 

. Förutom denna inledande diskussion finns som slut-
punkt ”dagens reflektion” som enda stående inslag på dagordningen. Da-
gens reflektion består av att två av förvaltningscheferna före mötet har fått 
veta att det är deras tur att reflektera över dagens möte. Dessa reflektioner 
ser olika ut. Ibland kan någon av cheferna ha förberett sig skriftligt före 
mötet och lutar sig mot sina anteckningar när de reflekterar inför gruppen. 
Ibland är det spontana reflektioner sprungna direkt ur mötet. Under det 
sista årets observationer uppstod en diskussion där en av cheferna uttryck-
te följande:  

Ekonomi är också en ofta närvarande punkt på dagordningen där kom-
munekonomen lämnar ekonomiska rapporter av olika slag. Därutöver är 
det många informationspunkter där någon lämnar rapport över ett pågå-
ende projekt och ibland är det några av cheferna som får berätta om hur de 
arbetar med olika saker på sina kontor. Kommunövergripande frågor som 
personalfrågor, IT-frågor, varumärkesdiskussioner och arbetsgivarmärkes-
diskussioner är också vanliga teman på förvaltningschefsmötena. 

8.2 (Själv)disciplinering av chefer 
Mötena börjar, som ovan nämnts, alltid med att kommunchefen reflekterar 
över ett uttryck eller ett begrepp. Han lägger stor vikt vid att fylla begrepp 
med innehåll och han menar att ”begrepp måste ges ett innehåll av varje 
person själv” trots att syftet i själva verket tycks vara att få ett gemensamt 
innehåll i begreppet – att alla ska förstå vad som avses när ett ord används. 
Under utvärderingsprojektets gång konstaterades att det är effektivt att 
diskutera begrepp på detta sätt eftersom begrepp som diskuterats vid för-
valtningschefskonferensen efter en tid hade fått fäste i andra delar av 
kommunen (Montin, et al., 2008). 

När kommunchefen har introducerat dagens ord eller uttryck tar ett 
samtal form om innebörder och tolkningar. Detta samtal kommer ofta 
igång med hjälp av kommunchefens direkta tilltal av en person i rummet – 

                                                      
58 Inom lingvistiken finns uttrycket den semantiska triangeln vilket innebär att man 
skiljer på term, begrepp och verklighet. För att illustrera detta kan vi ta termen 
hund. Den begreppsliga innebörden av termen är ”ett djur av arten hunddjur” och i 
verkligheten kan detta då vara en chihuahua, pudel, schäfer eller varghund. Ett 
annat sätt att uttrycka det på är denotation och konnotation – denotationen är ”ett 
djur av arten hund” men konnotationen kan vara alla olika hundar. Enkelt uttryckt 
så handlar det om vad vi tänker på när ett visst ord eller uttryck nämns, hur vi 
tolkar ord och uttryck. 
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”vad tänker du (namnet på personen)?” Detta direkta tilltal, som används 
under hela mötet, gör att alla i rummet ständigt är beredda på att de måste 
tala. Detta sätt är medvetet valt, berättar en av förvaltningscheferna, för att 
kommunchefen inte tycker att cheferna ska komma till mötena och bara 
luta sig bakåt och koppla av. Avsikten är att samtliga förvaltningschefer 
ständigt ska vara aktiva. Det går också att tolka detta direkta tilltal av 
människor i rummet som ett uttryck för disciplinär makt då mötena inte 
bara fungerar som informationsmöten, utan mötena är också ett tillfälle 
där kommunchefen kan sägas uppfostra sina chefer i rätt sätt att tänka och 
agera. Det är den disciplinära makten som utövas genom att inlärnings- 
och uppfostringsprocedurer bryts ned i flera mindre moment. Denna upp-
fostran och inlärning sker vid varje möte och normaliserande omdömen är 
inte vanliga, men däremot lyfts så kallade goda exempel fram som har 
samma funktion som ett normaliserande omdöme och när de goda exemp-
len lyfts framträder också vad ett dåligt exempel är och vad som inte är ett 
önskvärt beteende. Cheferna lär sig av kommunchefen och varandra hur 
man uppför sig på rätt sätt.  

Ofta får cheferna i uppdrag att diskutera dagens uttryck med övrig per-
sonal och politiker och detta följs ibland upp vid kommande möten, som 
nedanstående citat visar: 

KD: De förtroendevalda jobbar med proaktivitetsbegreppet också, KS ord-
förande har sagt att det ska vara hennes fråga 2005. Hur har ni jobbat med 
detta sedan sist? Vad säger du FC2? 

FC2: Det är ett förtydligande och en viktig signal till sig själv och andra. 
Om man har mål ska man ta för sig, ibland ligger vi för lågt och ställer oss 
vid sidan om. Det är en utmaning man ska ta. 

KD: Har du haft det här i ledningsgruppen och i din nämnd? 

FC2: Nej – bara i ledningsgruppen. 

KD: Det är det här som är framgång. Jag har iakttagit alla ordförande och 
de ler igenkännande när man hör proaktivitet. Ibland har politikerna förlöj-
ligandet som försvar, men det försvaret försvinner när KS-ordförande står 
upp för detta. 

FC1: Politikerna har inte förstått, men ordförande har förstått. 

KD: Någon mer som har haft uppe i sin ledningsgrupp – för det var väl det 
ni skulle göra? 

FC3: Ganska självklart – ordet har kommit och ordet börjar bli institutiona-
liserat. 
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som ska diskuteras58

Det här med reflektion, det vore bra med frivillighet och spontanreflektio-
ner. 

. Förutom denna inledande diskussion finns som slut-
punkt ”dagens reflektion” som enda stående inslag på dagordningen. Da-
gens reflektion består av att två av förvaltningscheferna före mötet har fått 
veta att det är deras tur att reflektera över dagens möte. Dessa reflektioner 
ser olika ut. Ibland kan någon av cheferna ha förberett sig skriftligt före 
mötet och lutar sig mot sina anteckningar när de reflekterar inför gruppen. 
Ibland är det spontana reflektioner sprungna direkt ur mötet. Under det 
sista årets observationer uppstod en diskussion där en av cheferna uttryck-
te följande:  

Ekonomi är också en ofta närvarande punkt på dagordningen där kom-
munekonomen lämnar ekonomiska rapporter av olika slag. Därutöver är 
det många informationspunkter där någon lämnar rapport över ett pågå-
ende projekt och ibland är det några av cheferna som får berätta om hur de 
arbetar med olika saker på sina kontor. Kommunövergripande frågor som 
personalfrågor, IT-frågor, varumärkesdiskussioner och arbetsgivarmärkes-
diskussioner är också vanliga teman på förvaltningschefsmötena. 

8.2 (Själv)disciplinering av chefer 
Mötena börjar, som ovan nämnts, alltid med att kommunchefen reflekterar 
över ett uttryck eller ett begrepp. Han lägger stor vikt vid att fylla begrepp 
med innehåll och han menar att ”begrepp måste ges ett innehåll av varje 
person själv” trots att syftet i själva verket tycks vara att få ett gemensamt 
innehåll i begreppet – att alla ska förstå vad som avses när ett ord används. 
Under utvärderingsprojektets gång konstaterades att det är effektivt att 
diskutera begrepp på detta sätt eftersom begrepp som diskuterats vid för-
valtningschefskonferensen efter en tid hade fått fäste i andra delar av 
kommunen (Montin, et al., 2008). 

När kommunchefen har introducerat dagens ord eller uttryck tar ett 
samtal form om innebörder och tolkningar. Detta samtal kommer ofta 
igång med hjälp av kommunchefens direkta tilltal av en person i rummet – 

                                                      
58 Inom lingvistiken finns uttrycket den semantiska triangeln vilket innebär att man 
skiljer på term, begrepp och verklighet. För att illustrera detta kan vi ta termen 
hund. Den begreppsliga innebörden av termen är ”ett djur av arten hunddjur” och i 
verkligheten kan detta då vara en chihuahua, pudel, schäfer eller varghund. Ett 
annat sätt att uttrycka det på är denotation och konnotation – denotationen är ”ett 
djur av arten hund” men konnotationen kan vara alla olika hundar. Enkelt uttryckt 
så handlar det om vad vi tänker på när ett visst ord eller uttryck nämns, hur vi 
tolkar ord och uttryck. 
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”vad tänker du (namnet på personen)?” Detta direkta tilltal, som används 
under hela mötet, gör att alla i rummet ständigt är beredda på att de måste 
tala. Detta sätt är medvetet valt, berättar en av förvaltningscheferna, för att 
kommunchefen inte tycker att cheferna ska komma till mötena och bara 
luta sig bakåt och koppla av. Avsikten är att samtliga förvaltningschefer 
ständigt ska vara aktiva. Det går också att tolka detta direkta tilltal av 
människor i rummet som ett uttryck för disciplinär makt då mötena inte 
bara fungerar som informationsmöten, utan mötena är också ett tillfälle 
där kommunchefen kan sägas uppfostra sina chefer i rätt sätt att tänka och 
agera. Det är den disciplinära makten som utövas genom att inlärnings- 
och uppfostringsprocedurer bryts ned i flera mindre moment. Denna upp-
fostran och inlärning sker vid varje möte och normaliserande omdömen är 
inte vanliga, men däremot lyfts så kallade goda exempel fram som har 
samma funktion som ett normaliserande omdöme och när de goda exemp-
len lyfts framträder också vad ett dåligt exempel är och vad som inte är ett 
önskvärt beteende. Cheferna lär sig av kommunchefen och varandra hur 
man uppför sig på rätt sätt.  

Ofta får cheferna i uppdrag att diskutera dagens uttryck med övrig per-
sonal och politiker och detta följs ibland upp vid kommande möten, som 
nedanstående citat visar: 

KD: De förtroendevalda jobbar med proaktivitetsbegreppet också, KS ord-
förande har sagt att det ska vara hennes fråga 2005. Hur har ni jobbat med 
detta sedan sist? Vad säger du FC2? 

FC2: Det är ett förtydligande och en viktig signal till sig själv och andra. 
Om man har mål ska man ta för sig, ibland ligger vi för lågt och ställer oss 
vid sidan om. Det är en utmaning man ska ta. 

KD: Har du haft det här i ledningsgruppen och i din nämnd? 

FC2: Nej – bara i ledningsgruppen. 

KD: Det är det här som är framgång. Jag har iakttagit alla ordförande och 
de ler igenkännande när man hör proaktivitet. Ibland har politikerna förlöj-
ligandet som försvar, men det försvaret försvinner när KS-ordförande står 
upp för detta. 

FC1: Politikerna har inte förstått, men ordförande har förstått. 

KD: Någon mer som har haft uppe i sin ledningsgrupp – för det var väl det 
ni skulle göra? 

FC3: Ganska självklart – ordet har kommit och ordet börjar bli institutiona-
liserat. 
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KD: Om det självklara vore självklart, skulle vi inte ha några problem i 
världen.  

Vid detta möte gjordes en återkoppling till ett möte en månad tidigare där 
begreppet proaktivitet diskuterades. Kommunchefens uppfostran av che-
ferna framträder tydligt genom användning av fraserna Hur har ni jobbat 
med detta sedan sist? och för det var väl det ni skulle göra? I svaret på den 
första frågan från FC2 kan vi se att chefen inte riktigt svarar på frågan 
vilket följs av kommunchefens förtydligande fråga Har du haft det här i 
ledningsgruppen och i din nämnd? Den retoriska frågan för det var väl det 
ni skulle göra? tolkar jag som ett uttryck för kommunchefens krav på lyd-
nad. Lydnad är den motprestation som krävs av en ledare som i sin tur är 
beskyddare och detta är ett led i hur cheferna lärs till självdisciplinering. En 
annan chef visar att han har gjort läxan från föregående möte väl: 

FC: Jag har stoppat in det i olika portioner, först lite information. Andra 
gången vad står det för, nästa gång hur vi kan använda det i vår organisa-
tion. Nämnden bör också ha information om detta. Jag informerade AU 
förra veckan och nämnden får information i nästa. 

Kommunchefen är den som sätter dagordningen för mötena och det är 
mycket viktigt för honom att behålla dagordningsmakten. Vid ett tillfälle i 
december 2006 när jag hade i uppgift att presentera en rapport med anled-
ning av en studie av kommunfullmäktige, som vi hade gjort inom ramen 
för utvärderingsprojektet, hade en tjänsteman vid samma möte i uppgift att 
rapportera från ett möte med fullmäktige. Vi hade båda varit närvarande 
vid fullmäktigemötet. Före mötet hade två olika dagordningar gått ut där 
tjänstemannens presentation på den ena låg före min och på den andra 
efter. Ingen av oss visste vilken dagordning som var den senaste. När tjäns-
temannen vid mötesstarten upptäckte att jag också skulle göra en presenta-
tion uppstod förvirring och hon undrade hur gör vi nu då, vad ska du tala 
om och vad ska jag tala om och när ska vem tala. Vi bestämde att hjälpas 
åt med presentationen av fullmäktigemötet, jag kunde presentera innehållet 
i vår rapport och hon kunde rapportera om mötet. Hon inledde med att 
berätta bakgrunden till mötet och överlät sedan ordet till mig. När kom-
munchefen förstod att vi själva hade gjort denna överenskommelse så tyck-
tes hans cirklar rubbas och min tolkning är att detta inte mottogs väl. 
Tjänstemannen blev inför förvaltningscheferna beskylld för att ägna sig åt 
”kommundelschefsfasoner”. Efter denna händelse berättade en av cheferna 
att detta begrepp används om personer som inte bryr sig om att följa regler 
utan gör som de vill. Chefen sa att det inte är ett bra beteende eftersom 
människor blir rädda för kommunchefens agerande och att det leder till 
osäkerhet. Efter mötet ringde tjänstemannen som blivit beskylld för att 
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ägna sig åt kommundelschefsfasoner till mig och frågade om det hade blivit 
”något mer” av händelsen på mötet. Tjänstemannen berättade att hon 
hade känt sig kränkt av det hon kallade ”påhopp”. Vi samtalade om varför 
det hade förekommit två olika dagordningar och tjänstemannen berättade 
att hon hade haft ett samtal med den tjänsteman som ansvarade för dag-
ordningen som berättade att  

det är ett sjå med dessa dagordningar. De ska nämligen förankras i detalj 
hos kommundirektören, inte bara en gång utan ofta både två och tre gånger.  

Av denna berättelse framgår att kommunchefen innehar dagordningsmak-
ten över förvaltningschefsmötena och han ser inte gärna att dagordningen 
rubbas. Med hjälp av tilltalet ”kommundelschefsfasoner” konstrueras en 
bild av hur man som chef inte får bete sig och i samma stund skapas ett 
normaliserande omdöme av ”den goda chefen” i sin roll som chef under-
ordnad kommunchefen. I detta exempel ser vi också att kommunchefen 
förväntar sig lydnad av sina chefer. Ett och ett halvt år senare utspinner sig 
följande dialog på mötet: 
 

KD: Det jag önskar är mer input, att ni inte blir så mycket underhållna – att 
ni kliver in mer. Vill förstå sammanhanget, förstår man inte sammanhanget 
blir man bara ett redskap. Det finns ett styrbudskap i det här. Det är viktigt 
att säga det här. Jag har blivit frustrerad när jag har fått ett uppdrag och där 
ni sen får stryk i nämnderna. I medarbetarsamtal säger vi att var och en har 
ansvar för att höra av sig om det är något. Finns det andra former? Jag skul-
le önska att fler talade om vad vi håller på med, svårt i vårt hus med två vå-
ningar. Mer aktivitet och mer eget ansvar – möt en stark ledning. 

FC: Underhålls… ska vi ta mer plats när det gäller att sätta dagordningen? 

KD: Ja 

FC: Man har inte velat störa dig i din dagordning. 

 
Av ovanstående dialog ser vi att en av cheferna har disciplinerat sig själv 
genom att uppfatta att det inte är tillåtet att påverka dagordningen vid 
mötet. Genom uttrycket ”din dagordning” visar chefen att han/hon har 
uppfattat att det är kommunchefens dagordning och inte en gemensam 
dagordning. Av det beteende som tidigare har riktats mot deltagare som 
själva har försökt att ändra på dagordningen har cheferna förstått att detta 
inte är ett önskat beteende och har rättat sig efter det, de lyder. I citatet ser 
vi också ett exempel på hur kommunchefen tar hand om sina chefer när 
han uttrycker frustration över att se hur cheferna ”får stryk i nämnderna”, 
han visar medkänsla och omsorg. Ett sätt för kommunchefen att skydda, 
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KD: Om det självklara vore självklart, skulle vi inte ha några problem i 
världen.  

Vid detta möte gjordes en återkoppling till ett möte en månad tidigare där 
begreppet proaktivitet diskuterades. Kommunchefens uppfostran av che-
ferna framträder tydligt genom användning av fraserna Hur har ni jobbat 
med detta sedan sist? och för det var väl det ni skulle göra? I svaret på den 
första frågan från FC2 kan vi se att chefen inte riktigt svarar på frågan 
vilket följs av kommunchefens förtydligande fråga Har du haft det här i 
ledningsgruppen och i din nämnd? Den retoriska frågan för det var väl det 
ni skulle göra? tolkar jag som ett uttryck för kommunchefens krav på lyd-
nad. Lydnad är den motprestation som krävs av en ledare som i sin tur är 
beskyddare och detta är ett led i hur cheferna lärs till självdisciplinering. En 
annan chef visar att han har gjort läxan från föregående möte väl: 

FC: Jag har stoppat in det i olika portioner, först lite information. Andra 
gången vad står det för, nästa gång hur vi kan använda det i vår organisa-
tion. Nämnden bör också ha information om detta. Jag informerade AU 
förra veckan och nämnden får information i nästa. 

Kommunchefen är den som sätter dagordningen för mötena och det är 
mycket viktigt för honom att behålla dagordningsmakten. Vid ett tillfälle i 
december 2006 när jag hade i uppgift att presentera en rapport med anled-
ning av en studie av kommunfullmäktige, som vi hade gjort inom ramen 
för utvärderingsprojektet, hade en tjänsteman vid samma möte i uppgift att 
rapportera från ett möte med fullmäktige. Vi hade båda varit närvarande 
vid fullmäktigemötet. Före mötet hade två olika dagordningar gått ut där 
tjänstemannens presentation på den ena låg före min och på den andra 
efter. Ingen av oss visste vilken dagordning som var den senaste. När tjäns-
temannen vid mötesstarten upptäckte att jag också skulle göra en presenta-
tion uppstod förvirring och hon undrade hur gör vi nu då, vad ska du tala 
om och vad ska jag tala om och när ska vem tala. Vi bestämde att hjälpas 
åt med presentationen av fullmäktigemötet, jag kunde presentera innehållet 
i vår rapport och hon kunde rapportera om mötet. Hon inledde med att 
berätta bakgrunden till mötet och överlät sedan ordet till mig. När kom-
munchefen förstod att vi själva hade gjort denna överenskommelse så tyck-
tes hans cirklar rubbas och min tolkning är att detta inte mottogs väl. 
Tjänstemannen blev inför förvaltningscheferna beskylld för att ägna sig åt 
”kommundelschefsfasoner”. Efter denna händelse berättade en av cheferna 
att detta begrepp används om personer som inte bryr sig om att följa regler 
utan gör som de vill. Chefen sa att det inte är ett bra beteende eftersom 
människor blir rädda för kommunchefens agerande och att det leder till 
osäkerhet. Efter mötet ringde tjänstemannen som blivit beskylld för att 
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ägna sig åt kommundelschefsfasoner till mig och frågade om det hade blivit 
”något mer” av händelsen på mötet. Tjänstemannen berättade att hon 
hade känt sig kränkt av det hon kallade ”påhopp”. Vi samtalade om varför 
det hade förekommit två olika dagordningar och tjänstemannen berättade 
att hon hade haft ett samtal med den tjänsteman som ansvarade för dag-
ordningen som berättade att  

det är ett sjå med dessa dagordningar. De ska nämligen förankras i detalj 
hos kommundirektören, inte bara en gång utan ofta både två och tre gånger.  

Av denna berättelse framgår att kommunchefen innehar dagordningsmak-
ten över förvaltningschefsmötena och han ser inte gärna att dagordningen 
rubbas. Med hjälp av tilltalet ”kommundelschefsfasoner” konstrueras en 
bild av hur man som chef inte får bete sig och i samma stund skapas ett 
normaliserande omdöme av ”den goda chefen” i sin roll som chef under-
ordnad kommunchefen. I detta exempel ser vi också att kommunchefen 
förväntar sig lydnad av sina chefer. Ett och ett halvt år senare utspinner sig 
följande dialog på mötet: 
 

KD: Det jag önskar är mer input, att ni inte blir så mycket underhållna – att 
ni kliver in mer. Vill förstå sammanhanget, förstår man inte sammanhanget 
blir man bara ett redskap. Det finns ett styrbudskap i det här. Det är viktigt 
att säga det här. Jag har blivit frustrerad när jag har fått ett uppdrag och där 
ni sen får stryk i nämnderna. I medarbetarsamtal säger vi att var och en har 
ansvar för att höra av sig om det är något. Finns det andra former? Jag skul-
le önska att fler talade om vad vi håller på med, svårt i vårt hus med två vå-
ningar. Mer aktivitet och mer eget ansvar – möt en stark ledning. 

FC: Underhålls… ska vi ta mer plats när det gäller att sätta dagordningen? 

KD: Ja 

FC: Man har inte velat störa dig i din dagordning. 

 
Av ovanstående dialog ser vi att en av cheferna har disciplinerat sig själv 
genom att uppfatta att det inte är tillåtet att påverka dagordningen vid 
mötet. Genom uttrycket ”din dagordning” visar chefen att han/hon har 
uppfattat att det är kommunchefens dagordning och inte en gemensam 
dagordning. Av det beteende som tidigare har riktats mot deltagare som 
själva har försökt att ändra på dagordningen har cheferna förstått att detta 
inte är ett önskat beteende och har rättat sig efter det, de lyder. I citatet ser 
vi också ett exempel på hur kommunchefen tar hand om sina chefer när 
han uttrycker frustration över att se hur cheferna ”får stryk i nämnderna”, 
han visar medkänsla och omsorg. Ett sätt för kommunchefen att skydda, 
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trösta och visa omsorg om sina chefer är det sätt på vilket han ingjuter 
mod och styrka i chefsgruppen – han utövar sin pastorala makt för disci-
plinering av sina chefer. Mötet i sig själv fungerar som ett medel att stärka 
sammanhållningen mellan cheferna och få dem att vara en del av kommun-
ledningen. Flera chefer påtalar vid den avslutande reflektionen just en 
känsla av att ha fått påfyllning och energi, och detta tolkar jag som ett 
uttryck för empowerment i betydelsen att cheferna får kraft att vilja bete 
sig rätt.  

Kontrollen över dagordningen innebär, förutom att ha kontroll över hur 
den formella dagordningen sätts ihop, också att ha kontroll över ytterligare 
företeelser. Kommunchefen tillämpar ett antal tekniker för detta. Detta 
kommer till uttryck genom att han med sitt sätt att direkt tilltala någon 
inte bara fördelar ordet, utan det fungerar också som en order att ta ordet 
och den som beordras ta ordet förväntas lyda. En annan teknik är att inte 
ge personer i rummet ordet, trots att de både med hjälp av handuppräck-
ning och verbala frågor visar att de vill göra ett inlägg i debatten: 

FC: (har viftat med handen en stund) Vill ställa frågan – får jag inte det? 

KD: (skakar på huvudet)   

Sammanfattningsvis konstaterar jag med ett metaforiskt uttryck att kom-
munchefen uppvisar en beskyddande herdes beteende, han utövar pastoral 
makt. Han stödjer, uppmuntrar, skyddar och tröstar sina chefer samtidigt 
som han avkräver dem lydnad. Han har god kännedom om var och en av 
dem, vilket han bland annat skaffar sig både genom chefernas rapportering 
från sina verksamheter och genom de medarbetarsamtal han håller med 
dem. Syftet är att skapa vad han bedömer vara goda ledare i kommunen. 

8.3 Cheferna resonerar kring begrepp 
I det följande ska vi närmare följa kommunchefen och hans chefer när de 
börjar sina möten med att diskutera kring begrepp. Jag har valt ut några 
begrepp som har diskuterats, de som varit ofta återkommande. 

8.3.1 Proaktivitet 
Det första begreppet som introducerades på mötet i februari 2005 var pro-
aktivitet som därefter diskuterades vid ett flertal konferenser. Av bak-
grundskapitlet framgick att proaktiva chefer är något eftersträvansvärt i en 
NPM-kommun och begreppet har varit mycket använt i min undersök-
ningskommun. Vid detta möte, som var mitt första, introducerades proak-
tivitet som årets tema. Mötet inleddes med att kommunchefen presenterade 
ett antal PowerPoint-bilder med följande frågor: 
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• Vad betyder proaktivt? För mig/oss? 

• Vad kan göra oss ännu mer proaktiva? 

• Vad kan hindra oss från att vara proaktiva? 

• Viktigaste områdena för mig/oss utifrån uppdraget att vara proak-
tiva i? 

Kommunchefen delar med sig av hur han tänker kring detta begrepp och 
presenterar också vad han kallar för de tre stegen. Det första steget handlar 
om organisationsmodellen där den så kallade triangeln förekommer och 
han betonar vikten av att fundera kring dels vem som har vilket uppdrag, 
dels att leva efter modellen. Det andra steget är ”ekonomi i balans” vilket 
cheferna hade diskuterat mycket under föregående år. Då hade förhåll-
ningssättet varit ”nu jäklar” och ”0”. Målet 0 = ekonomi i balans var nu 
uppnått. Det är nu dags för det tredje steget som är proaktivitet i betydel-
sen ”snabb, mer än snabb” och ”steget före”.  Vi hör kommunchefen reso-
nera:  

KD: Proaktivitet – hur kan vi ligga före? Vi måste bli mer proaktiva. Vi 
måste jobba med begreppet proakvititet. Jag slog på ordet proaktivitet på 
nätet och fick 998 träffar så det är ingen tvekan om att begreppet finns, 
trots att någon i KS sa att det inte finns. Begreppet måste ges ett innehåll av 
varje person själv. Vad betyder proaktivitet för oss? På VD-mötet såg jag att 
ordet står för olika saker hos olika personer. För mig är det ett ledarskaps-
perspektiv.   

Efter denna inledning tar en diskussion om begreppet vid. Det framgår 
tydligt att proaktivitet är ett ord som hänger samman med ledarskapet – 
att ligga steget före och ha överblick. Kommunchefen uttrycker följande: 

KD: Det innebär att styra skeendet. 

En av förvaltningscheferna uttrycker: 

FC: Man kan skapa mode, inte bara följa modet. 

Det förekommer liknelser med det som på 80-talet omtalades som ”initia-
tivets makt” och det som vi med statsvetenskapliga termer kallar maktens 
andra ansikte – dagordningsmakten. I proaktivitet ligger se, reflektera och 
göra till skillnad från ordet strategisk som inte innehåller handling och det 
påtalas som viktigt att inte glömma något steg, man får inte hoppa över 
”reflektera”. Det handlar om att ligga före och sätta dagordningen och inte 
komma efter och behöva tillrättalägga: 
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trösta och visa omsorg om sina chefer är det sätt på vilket han ingjuter 
mod och styrka i chefsgruppen – han utövar sin pastorala makt för disci-
plinering av sina chefer. Mötet i sig själv fungerar som ett medel att stärka 
sammanhållningen mellan cheferna och få dem att vara en del av kommun-
ledningen. Flera chefer påtalar vid den avslutande reflektionen just en 
känsla av att ha fått påfyllning och energi, och detta tolkar jag som ett 
uttryck för empowerment i betydelsen att cheferna får kraft att vilja bete 
sig rätt.  

Kontrollen över dagordningen innebär, förutom att ha kontroll över hur 
den formella dagordningen sätts ihop, också att ha kontroll över ytterligare 
företeelser. Kommunchefen tillämpar ett antal tekniker för detta. Detta 
kommer till uttryck genom att han med sitt sätt att direkt tilltala någon 
inte bara fördelar ordet, utan det fungerar också som en order att ta ordet 
och den som beordras ta ordet förväntas lyda. En annan teknik är att inte 
ge personer i rummet ordet, trots att de både med hjälp av handuppräck-
ning och verbala frågor visar att de vill göra ett inlägg i debatten: 

FC: (har viftat med handen en stund) Vill ställa frågan – får jag inte det? 

KD: (skakar på huvudet)   

Sammanfattningsvis konstaterar jag med ett metaforiskt uttryck att kom-
munchefen uppvisar en beskyddande herdes beteende, han utövar pastoral 
makt. Han stödjer, uppmuntrar, skyddar och tröstar sina chefer samtidigt 
som han avkräver dem lydnad. Han har god kännedom om var och en av 
dem, vilket han bland annat skaffar sig både genom chefernas rapportering 
från sina verksamheter och genom de medarbetarsamtal han håller med 
dem. Syftet är att skapa vad han bedömer vara goda ledare i kommunen. 

8.3 Cheferna resonerar kring begrepp 
I det följande ska vi närmare följa kommunchefen och hans chefer när de 
börjar sina möten med att diskutera kring begrepp. Jag har valt ut några 
begrepp som har diskuterats, de som varit ofta återkommande. 

8.3.1 Proaktivitet 
Det första begreppet som introducerades på mötet i februari 2005 var pro-
aktivitet som därefter diskuterades vid ett flertal konferenser. Av bak-
grundskapitlet framgick att proaktiva chefer är något eftersträvansvärt i en 
NPM-kommun och begreppet har varit mycket använt i min undersök-
ningskommun. Vid detta möte, som var mitt första, introducerades proak-
tivitet som årets tema. Mötet inleddes med att kommunchefen presenterade 
ett antal PowerPoint-bilder med följande frågor: 
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• Vad betyder proaktivt? För mig/oss? 

• Vad kan göra oss ännu mer proaktiva? 

• Vad kan hindra oss från att vara proaktiva? 

• Viktigaste områdena för mig/oss utifrån uppdraget att vara proak-
tiva i? 

Kommunchefen delar med sig av hur han tänker kring detta begrepp och 
presenterar också vad han kallar för de tre stegen. Det första steget handlar 
om organisationsmodellen där den så kallade triangeln förekommer och 
han betonar vikten av att fundera kring dels vem som har vilket uppdrag, 
dels att leva efter modellen. Det andra steget är ”ekonomi i balans” vilket 
cheferna hade diskuterat mycket under föregående år. Då hade förhåll-
ningssättet varit ”nu jäklar” och ”0”. Målet 0 = ekonomi i balans var nu 
uppnått. Det är nu dags för det tredje steget som är proaktivitet i betydel-
sen ”snabb, mer än snabb” och ”steget före”.  Vi hör kommunchefen reso-
nera:  

KD: Proaktivitet – hur kan vi ligga före? Vi måste bli mer proaktiva. Vi 
måste jobba med begreppet proakvititet. Jag slog på ordet proaktivitet på 
nätet och fick 998 träffar så det är ingen tvekan om att begreppet finns, 
trots att någon i KS sa att det inte finns. Begreppet måste ges ett innehåll av 
varje person själv. Vad betyder proaktivitet för oss? På VD-mötet såg jag att 
ordet står för olika saker hos olika personer. För mig är det ett ledarskaps-
perspektiv.   

Efter denna inledning tar en diskussion om begreppet vid. Det framgår 
tydligt att proaktivitet är ett ord som hänger samman med ledarskapet – 
att ligga steget före och ha överblick. Kommunchefen uttrycker följande: 

KD: Det innebär att styra skeendet. 

En av förvaltningscheferna uttrycker: 

FC: Man kan skapa mode, inte bara följa modet. 

Det förekommer liknelser med det som på 80-talet omtalades som ”initia-
tivets makt” och det som vi med statsvetenskapliga termer kallar maktens 
andra ansikte – dagordningsmakten. I proaktivitet ligger se, reflektera och 
göra till skillnad från ordet strategisk som inte innehåller handling och det 
påtalas som viktigt att inte glömma något steg, man får inte hoppa över 
”reflektera”. Det handlar om att ligga före och sätta dagordningen och inte 
komma efter och behöva tillrättalägga: 
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FC: Motsatsordet är reaktivt – det handlar om relationen till media, att ligga 
före och sätta agendan, inte bara behöva lägga tillrätta.   

Proaktivitet är framför allt viktigt i relation till politikerna: 

FC: Proaktivitet är att veta vilka frågor politikerna kan ha och att kunna 
svara på dessa.   

 

FC: Om vi lyft in varumärkesdiskussion till politikerna så hade vi fått stopp, 
vi måste arbeta proaktivt innan vi kan gå till politikerna.   

 
I diskussionen om att ligga steget före politikerna uttrycks också farhågor 
för att politikerna ska bli för proaktiva: 
 

FC: Vi måste hålla uppe nivån så att inte politikerna blir proaktiva och bör-
jar springa på skitsaker.   

Diskussion på mötet leder också fram till att det ibland också kan vara 
proaktivt att backa eller retirera. 

Proaktivitet kan också vara viktigt i relation till medborgarna: 
 

FC: När vi diskuterar nedläggning av skolor måste vi ha proaktivitet vad 
gäller hur lokalerna ska användas. Står de bara tomma sedan är det det 
värsta ”arg skattebetalare” vet. 

För förvaltningscheferna är proaktivitet något eftersträvansvärt som inne-
bär att de upplever en känsla av att ha kontroll. Förutsägbarhet är viktigt 
då det är tydligt att de inte vill bli överraskade och som de uttrycker det 
behöva ”lägga till rätta” efteråt. Behovet av förutsägbarhet har varit myck-
et tydligt under utvärderingsprojektet när vi har haft våra resultatdialoger. 
Vi forskare har inte fått rapportera något på någon plats i organisationen 
som inte har passerat ledningsgruppen först, detta för att ingen chef ska 
överraskas. 

Cheferna visar här hur de strävar efter diskretion, att ha kontroll över 
det som de tolkar som sitt område – ledningen av kommunen. Det gäller 
att ligga steget för politikerna och kunna förutsäga eventuella hinder som 
sätter ”stopp”. Gränsdragningen gentemot politikerna är central för dis-
kretionen inom tjänstemännens område.   

8.3.2 Stolthet 
Begreppet stolthet har varit föremål för diskussion vid flera tillfällen. Det 
är viktigt att vara stolt över det arbete man utför, stolt över sin arbetsplats 

 ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta I 177 
 

och också stolt över kommunen. I diskussionerna har det framgått att man 
i kommunen inte alltid är tillräckligt stolt. På förvaltningschefskonferensen 
har det vid flera tillfällen påtalats hur bra man är i kommunen. Begreppet 
stolthet har många gånger diskuterats i samband med diskussioner om 
varumärket som i nedanstående utdrag ur en presentation av en tjänsteman 
som arbetar med varumärket: 

 TJM: Vad är uppgiften: 

• att vara attraktivare än andra arbetsgivare för våra yrkesgrupper 
(mer attraktiv än stat, landsting och andra kommuner) 

• att skapa stolthet inom organisationen. 

• att skapa stolta och nöjda medborgare 

Behovet av mer stolthet i kommunen hänger delvis samman med det fram-
tida behovet av att rekrytera personal och det faktum att det råder en före-
ställning av att det i det privata näringslivet är så mycket bättre. Det nämns 
också ofta att förvaltningscheferna ska vara stolta över det arbete de utför 
vilket är ett led i kommunchefens utövning av pastoral makt och att skapa 
känslan av att de är en unik grupp med speciell kompetens vilket är viktigt 
för en professionell grupp.   

8.3.3 Allvar och tydlighet 
Som visades i presentationen av kommunen så är ”allvar och tydlighet” 
något som ska genomsyra hela organisationen och detta har varit ett tema 
även på förvaltningschefskonferensen. I nedanstående citat hör vi kom-
munchefen tala om hur han ser på tydlighet: 

KD: I en så stor organisation som kommunen är det viktigt att det finns tyd-
lighet, ur flera aspekter. 

• Tydlig organisation – som vi lever efter. 

• Tydligt ledarskap – att som ledare våga vara tydlig, att ha mod att 
stå upp för såväl positiva som negativa beslut. 

• Tydliga regelverk/policier/mål – som förankras och får acceptans i 
hela organisationen. 

• Tydlighet i ansvar – var och en, såväl chefer som medarbetare, 
känner till sitt ansvar och känner sig trygg med detta. 

• Tydlighet i politiken i relationer med medborgarna – att våga stå 
upp för alla beslut, inte vackla. 

Lyckas vi med allt detta får vi en organisation med förtroendefulla relatio-
ner, goda resultat och en beredskap för förändringar som inte känns hotfull. 



176 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

FC: Motsatsordet är reaktivt – det handlar om relationen till media, att ligga 
före och sätta agendan, inte bara behöva lägga tillrätta.   

Proaktivitet är framför allt viktigt i relation till politikerna: 

FC: Proaktivitet är att veta vilka frågor politikerna kan ha och att kunna 
svara på dessa.   

 

FC: Om vi lyft in varumärkesdiskussion till politikerna så hade vi fått stopp, 
vi måste arbeta proaktivt innan vi kan gå till politikerna.   

 
I diskussionen om att ligga steget före politikerna uttrycks också farhågor 
för att politikerna ska bli för proaktiva: 
 

FC: Vi måste hålla uppe nivån så att inte politikerna blir proaktiva och bör-
jar springa på skitsaker.   

Diskussion på mötet leder också fram till att det ibland också kan vara 
proaktivt att backa eller retirera. 

Proaktivitet kan också vara viktigt i relation till medborgarna: 
 

FC: När vi diskuterar nedläggning av skolor måste vi ha proaktivitet vad 
gäller hur lokalerna ska användas. Står de bara tomma sedan är det det 
värsta ”arg skattebetalare” vet. 

För förvaltningscheferna är proaktivitet något eftersträvansvärt som inne-
bär att de upplever en känsla av att ha kontroll. Förutsägbarhet är viktigt 
då det är tydligt att de inte vill bli överraskade och som de uttrycker det 
behöva ”lägga till rätta” efteråt. Behovet av förutsägbarhet har varit myck-
et tydligt under utvärderingsprojektet när vi har haft våra resultatdialoger. 
Vi forskare har inte fått rapportera något på någon plats i organisationen 
som inte har passerat ledningsgruppen först, detta för att ingen chef ska 
överraskas. 

Cheferna visar här hur de strävar efter diskretion, att ha kontroll över 
det som de tolkar som sitt område – ledningen av kommunen. Det gäller 
att ligga steget för politikerna och kunna förutsäga eventuella hinder som 
sätter ”stopp”. Gränsdragningen gentemot politikerna är central för dis-
kretionen inom tjänstemännens område.   

8.3.2 Stolthet 
Begreppet stolthet har varit föremål för diskussion vid flera tillfällen. Det 
är viktigt att vara stolt över det arbete man utför, stolt över sin arbetsplats 
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och också stolt över kommunen. I diskussionerna har det framgått att man 
i kommunen inte alltid är tillräckligt stolt. På förvaltningschefskonferensen 
har det vid flera tillfällen påtalats hur bra man är i kommunen. Begreppet 
stolthet har många gånger diskuterats i samband med diskussioner om 
varumärket som i nedanstående utdrag ur en presentation av en tjänsteman 
som arbetar med varumärket: 

 TJM: Vad är uppgiften: 

• att vara attraktivare än andra arbetsgivare för våra yrkesgrupper 
(mer attraktiv än stat, landsting och andra kommuner) 

• att skapa stolthet inom organisationen. 

• att skapa stolta och nöjda medborgare 

Behovet av mer stolthet i kommunen hänger delvis samman med det fram-
tida behovet av att rekrytera personal och det faktum att det råder en före-
ställning av att det i det privata näringslivet är så mycket bättre. Det nämns 
också ofta att förvaltningscheferna ska vara stolta över det arbete de utför 
vilket är ett led i kommunchefens utövning av pastoral makt och att skapa 
känslan av att de är en unik grupp med speciell kompetens vilket är viktigt 
för en professionell grupp.   

8.3.3 Allvar och tydlighet 
Som visades i presentationen av kommunen så är ”allvar och tydlighet” 
något som ska genomsyra hela organisationen och detta har varit ett tema 
även på förvaltningschefskonferensen. I nedanstående citat hör vi kom-
munchefen tala om hur han ser på tydlighet: 

KD: I en så stor organisation som kommunen är det viktigt att det finns tyd-
lighet, ur flera aspekter. 

• Tydlig organisation – som vi lever efter. 

• Tydligt ledarskap – att som ledare våga vara tydlig, att ha mod att 
stå upp för såväl positiva som negativa beslut. 

• Tydliga regelverk/policier/mål – som förankras och får acceptans i 
hela organisationen. 

• Tydlighet i ansvar – var och en, såväl chefer som medarbetare, 
känner till sitt ansvar och känner sig trygg med detta. 

• Tydlighet i politiken i relationer med medborgarna – att våga stå 
upp för alla beslut, inte vackla. 

Lyckas vi med allt detta får vi en organisation med förtroendefulla relatio-
ner, goda resultat och en beredskap för förändringar som inte känns hotfull. 
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Tydlighet är ett honnörsord i kommunen, något bra och eftersträvansvärt 
och det mesta går att diskutera från ett tydlighetsperspektiv. Såväl organi-
sationen som individerna i den ska vara tydliga. En tydlig organisation 
kräver också lydnad, att alla individer vet sin plats och håller sig till den. I 
teorikapitlet skrev jag om kunskap som en bas för stängning (3.2.5) och i 
citatet ser vi hur gruppen förvaltningschefer tar sig rätten att uttala sig om 
andras arbete, vad de ska och inte ska göra – i det här fallet att politikerna 
måste vara tydliga i relation till medborgarna och ”inte vackla”. 

8.3.4 Fler begrepp under diskussion 
Eftersom diskussionen kring begrepp är ständigt återkommande är det 
många som har diskuterats under undersökningsperioden. Bland dem finns 
till exempel tillsammans där cheferna diskuterade kommunen som helhet 
och i vilka situationer man är tillsammans och i vilka man inte är det. I en 
organisation med uppdelning mellan uppdrag och åtagande händer det 
ibland att tillsammans-perspektivet kommer bort. När uppdragssidan går 
ut med ett anbud ska den kommunala verksamheten konkurrera med 
andra aktörer och då kan inte ett tillsammans-perspektiv råda.  

Diskussionerna kring olika ord och uttryck handlar inte bara om att få 
en gemensam bild av hur de kan tolkas, utan det handlar ofta om att 
kommunchefen vill etablera ett visst förhållningssätt. I nästa avsnitt går jag 
vidare till att undersöka en del av alla rikligt förekommande metaforer. 

8.4 Metaforer 
Under förvaltningschefsmötena förekommer en mängd metaforer och lik-
nelser. En metafor beskriver en företeelse i termer av något annat och ge-
nomtränger vårt liv, inte bara i språket utan också i tanke och handling. 
George Lakoff och Mark Johnson menar att vi både tänker och handlar 
metaforiskt och att våra mänskliga tankeprocesser till stora delar är meta-
foriska (Fairclough, 1992, s. 3; Lakoff & Johnson, 1980, s. 194). Ofta 
används konkreta bilder för att beskriva mer abstrakta begrepp. Bergström 
och Boréus pekar på metaforernas betydelse för hur vi uppfattar världen: 

Vårt begreppssystem, som påverkar både hur vi tänker och faktiskt handlar, 
är metaforiskt till sin natur. Detta gör också att metaforer inte bara är ytliga 
språkfenomen. De är viktiga därför att de säger någonting om mer grund-
läggande sätt att uppfatta världen i en viss språkgemenskap. Har man ac-
cepterat en bestämd metafor har man också accepterat ett visst sätt att för-
stå t.ex. ett samhällsfenomen (G. Bergström & Boréus, 2005, s. 182). 

En begreppslig metafor är ”kollektiva föreställningar i en språkgemen-
skap” och innebär att något görs begripligt med hjälp av tal om någonting 
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annat (G. Bergström & Boréus, 2005, s. 182) och vi ska ta del av en del 
vanligt förekommande metaforer under förvaltningschefsmötena. 

8.4.1 TID ÄR PENGAR 
TID ÄR PENGAR är en begreppslig metafor som har beskrivits av andra 
forskare (Lakoff & Johnson, 1980) och den förekommer flitigt i kommu-
nen. Det blir ett problem när saker och ting tar tid och det går långsamt.   

Det är remisshysteri i den här kommunen – vi ägnar fruktansvärt med tid till 
remisser. 

Av citatet framgår att bruket av remisser i förvaltningschefernas ögon är 
för vanligt förekommande när ordet hysteri används. De menar att alltför 
mycket av deras arbetstid går åt till att både skriva och sammanställa svar 
på remisser. Att diskussioner i deras ögon är tidsödande framgår av nedan-
stående uttalande:  

Fullmäktige fastnade i en diskussion om kall- och varmhyror och det blev 
återremiss och vi tappade ett år. 

Kommunfullmäktige är som kommunens högsta beslutande organ det fo-
rum där övergripande kommunala frågor kan diskuteras. Av citatet fram-
går att förvaltningschefen menar att det inte är bra om fullmäktige fastnar i 
diskussioner och i det här specifika fallet resulterade det i en återremiss 
som gjorde att de ”tappade ett år”. Det framgick inte av diskussionen vem 
vi är. Vi kan vara olika saker vid olika tillfällen. Hur den politiska organi-
sationen är organiserad kan också vara betydelsefullt ur ett tidsperspektiv: 

Jag har AU på tre personer, en m och en kd och en s och de säger nu att de 
inte har mandat – det blir två processer, vi tappar tempo. Nu får man klar-
tecken från AU och sätter igång och sedan blir det stopp på nämnd. 

Detta citat kommer ur en diskussion efter valet 2006 när majoritetsskifte 
hade ägt rum och förvaltningscheferna hade fått nya politiska nämnder. I 
den tidigare nämnden hade arbetsutskottet varit sammansatt så att det 
aldrig blev några diskussioner mellan det att ett ärende hade behandlats på 
arbetsutskottet och till dess att det behandlades på nämnden. I detta citat 
ser vi att sammansättningen i arbetsutskottet består av ledamöter från både 
majoritet och opposition vilket innebär att utgången i nämnden blir oviss. 
Detta innebär att ”vi tappar tempo”. I det här fallet är vi detsamma som 
uppdragskontoret.  

TID ÄR PENGAR-metaforen tolkar jag som ett uttryck för att ”ekono-
mi i balans” är ett överordnat mål. Detta prioriterade ekonomivärde gör 
att demokrativärden kommer i andra hand – om det finns tid. Att demo-
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Tydlighet är ett honnörsord i kommunen, något bra och eftersträvansvärt 
och det mesta går att diskutera från ett tydlighetsperspektiv. Såväl organi-
sationen som individerna i den ska vara tydliga. En tydlig organisation 
kräver också lydnad, att alla individer vet sin plats och håller sig till den. I 
teorikapitlet skrev jag om kunskap som en bas för stängning (3.2.5) och i 
citatet ser vi hur gruppen förvaltningschefer tar sig rätten att uttala sig om 
andras arbete, vad de ska och inte ska göra – i det här fallet att politikerna 
måste vara tydliga i relation till medborgarna och ”inte vackla”. 

8.3.4 Fler begrepp under diskussion 
Eftersom diskussionen kring begrepp är ständigt återkommande är det 
många som har diskuterats under undersökningsperioden. Bland dem finns 
till exempel tillsammans där cheferna diskuterade kommunen som helhet 
och i vilka situationer man är tillsammans och i vilka man inte är det. I en 
organisation med uppdelning mellan uppdrag och åtagande händer det 
ibland att tillsammans-perspektivet kommer bort. När uppdragssidan går 
ut med ett anbud ska den kommunala verksamheten konkurrera med 
andra aktörer och då kan inte ett tillsammans-perspektiv råda.  

Diskussionerna kring olika ord och uttryck handlar inte bara om att få 
en gemensam bild av hur de kan tolkas, utan det handlar ofta om att 
kommunchefen vill etablera ett visst förhållningssätt. I nästa avsnitt går jag 
vidare till att undersöka en del av alla rikligt förekommande metaforer. 

8.4 Metaforer 
Under förvaltningschefsmötena förekommer en mängd metaforer och lik-
nelser. En metafor beskriver en företeelse i termer av något annat och ge-
nomtränger vårt liv, inte bara i språket utan också i tanke och handling. 
George Lakoff och Mark Johnson menar att vi både tänker och handlar 
metaforiskt och att våra mänskliga tankeprocesser till stora delar är meta-
foriska (Fairclough, 1992, s. 3; Lakoff & Johnson, 1980, s. 194). Ofta 
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språkfenomen. De är viktiga därför att de säger någonting om mer grund-
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En begreppslig metafor är ”kollektiva föreställningar i en språkgemen-
skap” och innebär att något görs begripligt med hjälp av tal om någonting 
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annat (G. Bergström & Boréus, 2005, s. 182) och vi ska ta del av en del 
vanligt förekommande metaforer under förvaltningschefsmötena. 

8.4.1 TID ÄR PENGAR 
TID ÄR PENGAR är en begreppslig metafor som har beskrivits av andra 
forskare (Lakoff & Johnson, 1980) och den förekommer flitigt i kommu-
nen. Det blir ett problem när saker och ting tar tid och det går långsamt.   

Det är remisshysteri i den här kommunen – vi ägnar fruktansvärt med tid till 
remisser. 

Av citatet framgår att bruket av remisser i förvaltningschefernas ögon är 
för vanligt förekommande när ordet hysteri används. De menar att alltför 
mycket av deras arbetstid går åt till att både skriva och sammanställa svar 
på remisser. Att diskussioner i deras ögon är tidsödande framgår av nedan-
stående uttalande:  

Fullmäktige fastnade i en diskussion om kall- och varmhyror och det blev 
återremiss och vi tappade ett år. 

Kommunfullmäktige är som kommunens högsta beslutande organ det fo-
rum där övergripande kommunala frågor kan diskuteras. Av citatet fram-
går att förvaltningschefen menar att det inte är bra om fullmäktige fastnar i 
diskussioner och i det här specifika fallet resulterade det i en återremiss 
som gjorde att de ”tappade ett år”. Det framgick inte av diskussionen vem 
vi är. Vi kan vara olika saker vid olika tillfällen. Hur den politiska organi-
sationen är organiserad kan också vara betydelsefullt ur ett tidsperspektiv: 

Jag har AU på tre personer, en m och en kd och en s och de säger nu att de 
inte har mandat – det blir två processer, vi tappar tempo. Nu får man klar-
tecken från AU och sätter igång och sedan blir det stopp på nämnd. 

Detta citat kommer ur en diskussion efter valet 2006 när majoritetsskifte 
hade ägt rum och förvaltningscheferna hade fått nya politiska nämnder. I 
den tidigare nämnden hade arbetsutskottet varit sammansatt så att det 
aldrig blev några diskussioner mellan det att ett ärende hade behandlats på 
arbetsutskottet och till dess att det behandlades på nämnden. I detta citat 
ser vi att sammansättningen i arbetsutskottet består av ledamöter från både 
majoritet och opposition vilket innebär att utgången i nämnden blir oviss. 
Detta innebär att ”vi tappar tempo”. I det här fallet är vi detsamma som 
uppdragskontoret.  

TID ÄR PENGAR-metaforen tolkar jag som ett uttryck för att ”ekono-
mi i balans” är ett överordnat mål. Detta prioriterade ekonomivärde gör 
att demokrativärden kommer i andra hand – om det finns tid. Att demo-
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krati tar tid är ett vanligt förekommande uttryck och i kommunen ser man 
av den anledningen helst att så lite som möjligt ska diskuteras av politiker:   

FC: Se över delegationen – det vore bra med mer ansvar till tjänstemän för 
att få en tightare dialog. Det tar tid om för mycket ska till nämnden så där-
för vore det bra om mer ansvar gick till tjänstemän.  

Ovanstående citat är ett tydligt tecken på inkräktning – att tjänstemännen 
vill ta över en större del av ansvaret från politikerna. Effektiviteten är alltså 
viktig, om politikerna ska vara med i diskussionerna tar det för mycket tid. 
Det kan också vara ett problem om alltför många ska vara med och disku-
tera: 

Tiden är nu mogen för en diskussion i en mindre grupp – tiden är dock inte 
mogen än för en bred diskussion, då riskerar vi att tappa tempo, tydlighet 
och pengar – om hur vi vidareutvecklar och delvis modifierar modellen – 
vilket kan få effekter på organisationen (individuell skriftlig reflektion 
060825. 

Förvaltningschefen som har skrivit denna reflektion förespråkar diskussion 
i mindre grupp för att tiden inte är mogen. Om diskussionen förs i en stör-
re grupp riskerar man att tappa tempo, tydlighet och pengar. 
 

Fullmäktige – man måste leda debatten lite tuffare i kommunfullmäktige för 
nu var debatten sex timmar och kanske två handlade om boksluten och res-
ten om det kommande. (FC-konferensen) 

 
Denna TID ÄR PENGAR-metafor i ovanstående kan tolkas som ett ut-
tryck för den disciplinära maktens uppdelning av tiden. Med fasta tids-
scheman att följa görs tiden till ett medel för maktutövning som begränsar 
utrymmet för demokratins diskussioner. Vi ser återigen att cheferna tar sig 
rätten att uttala sig om hur debatten förs i fullmäktige när de menar att 
större delen av diskussionen, ”det kommande”, inte hörde hemma vid 
detta möte. 

8.4.2 CHEFSTJÄNSTEMÄN PÅ RESA 
I förvaltningschefernas tal finns en resemetafor. De är på resa mot ett mål 
och detta mål kan variera. Målet är ofta ”ekonomi i balans” men andra 
mål kan också utläsas i texterna, det handlar kort sagt om att ha kontroll 
över kommunen. Vi tar del av några exempel ur vilka denna metafor kan 
uttydas: 

Vi måste ta tag och styra. 
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Ska vi köra på? 

 

Om man inte för sig framåt så stannar man ju. 

 

Nedan ser vi fortsättningen av ett citat som tidigare förekommit i denna 
text, i fortsättningen ser vi att det är en resa där politikerna gärna får följa 
med – om de kommer med tåget i tid: 

Se över delegationen – det vore bra med mer ansvar till tjänstemän för att få 
en tightare dialog. Det tar tid om för mycket ska till nämnden så därför vore 
det bra om mer ansvar gick till tjänstemän. Inte för att politikerna ska stå 
kvar på perrongen när tåget går utan för att det ska rulla på. 

Det är dock inte enkelt att få med politikerna på resan: 

FC 1: Hur är nämnden med på resan? 

FC 2: Det har tagit tid och kraft för att få med dem, men nu tror jag att de 
är med.  

När man är på resa är det viktigt att staka ut resvägen och kunna förutsäga 
var hindren finns: 

Man måste se kurvan innan man kommer in i kurvan. 

 

Att se kurvan innan man kommer in i den är också ett uttryck för att vara 
proaktiv. 

KD: Skönt att vi klarar av det här för vi har kört i diket på det här förr. Vi 
ligger i detta efter en del andra kommuner. 

 
I ovanstående citat ser vi också något som är vanligt förekommande i för-
valtningschefernas diskussioner – jämförelsen med andra kommuner. 

Resemetaforen i förvaltningschefernas samtal visar att det är cheferna 
som kör tåget och bestämmer avgångstid och att det krävs arbete med 
politikerna både för att få med dem på resan och för att få dem med i tid. 
Jag ser detta som strävan efter stängning av området där cheferna villkorar 
vilka som ska följa med och när. 

8.4.3 KOMMUNLEDNING I KAMP 
Administrativ KOMMUNLEDNING I KAMP är den begreppsliga metafor 
som tydligast framkommer i talet under förvaltningschefskonferenserna. 
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Den kommer till uttryck på flera olika sätt, bland annat med hjälp av van-
ligt förekommande idrottsmetaforer och liknelser av olika slag. Förvalt-
ningscheferna liknar förvaltningschefsuppdraget vid en idrottsutövares. Det 
förefaller alltså finnas ett visst mått av tävling i förvaltningschefsuppdraget. 
Detta tävlande kan ske både individuellt och i lag. Ibland är förvaltnings-
chefen en spelare i ett lag och ibland är han/hon en individ som utför en 
individuell prestation, antingen som idrottsutövare eller som tränare/coach. 

När lagsportsmetaforerna används handlar det om att förvaltningsche-
ferna är ett team som har en uppgift att fylla – ett mål att nå. Det tar sig 
uttryck i att de talar på följande sätt:  

…att flytta fram positionerna.  

 

Vi kan inte stå på läktaren utan vi måste ner och agera.  

I det första citatet talar chefen om att flytta fram positionerna vilket är ett 
uttryck som ofta förekommer i referat från fotbollsmatcher eller rapporter 
från krig. I det andra citatet skönjer vi förvaltningschefernas syn på sin 
hierarkiska nivå, att de måste ner från sin position. Talet om att cheferna 
befinner sig på en läktare implicerar att de befinner sig på någon form av 
idrottsarena.   

Det händer också att lagkonstellationerna varierar, ibland är laget för-
valtningscheferna men det händer också att hela kommunen utgör laget:  
 

Tillsammans betyder inte att alla springer på samma bollar.  

Citatet kommer från en diskussion kring vad ”tillsammans” innebär och 
här ser vi återigen hur förvaltningscheferna ser sig själva på en fotbolls-
plan.  I nedanstående citat har cheferna ”sina positioner i laget”: 
 

I triangeln är vi inte motståndare, vi är medspelare. Vi har våra positioner i 
laget och vi måste ha en uppfattning om helheten. 

Ett lag kan också utgöras av en politisk nämnd. Efter valet 2006 fick de 
kommunala nämnderna nya ledamöter och flera av förvaltningscheferna 
påpekade att nämnderna hade fått nya laguppställningar:  

Vår nämnd har inte klivit fram än men vi har fått en ny laguppställning med 
11 ledamöter. 7-4 ersättare. 

Att vara förvaltningschef kan också vara att inta positionen av tränaren 
eller coachen. Ibland är det medarbetarna som ska coachas, men vanligast 
är talet om att det är politikerna som behöver coachas. I träning-

 ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta I 183 
 

en/coachningen finns inslag av behov av kontroll och detta syns i följande 
uttalanden av kommunchefen:  

KD: När vi tänker på våra ordförande – hur är det med coachingen där? Vi 
måste våga ta den här fajten. Jag skulle aldrig släppa in någon till KS utan 
att ha hört dem förut och vet vad de ska säga, just för coachningen. Jag coa-
char inte X som socialdemokrat, utan som den som ska genomföra.  

Kommunchefen talar om att förvaltningscheferna behöver coacha de poli-
tiker som är ordförande i nämnderna, men samtidigt talar han om att våga 
ta den här fajten. Det är alltså en tvetydig roll för förvaltningscheferna, å 
ena sidan är det tal om ett ömsesidigt mål där chefen coachar politikern 
men å andra sidan är det också ett motsatsförhållande eftersom det är en 
fajt.  

Kommunchefens tal om att aldrig släppa in någon till KS utan att ha 
hört dem förut tolkar jag som ett uttryck för den disciplinära maktens 
uppdelning av rum. Till kommunstyrelsens rum har inte vem som helst 
tillträde och i det här exemplet är det kommunchefen som har makten att 
släppa in någon eller låta personen stå utanför. Formellt är kommunstyrel-
sens ordförande överordnad kommunchefen och detta är ett försök till 
inkräktning från förvaltningens sida. Det är också en fråga om att ha kon-
troll över det som ska avhandlas i kommunstyrelsens rum. Kommunchefen 
vill ha förutsägbarhet, han vill veta vad som kommer att hända i rummet 
och om han inte vet det stängs rummet. Hans uttryck att coacha politiker-
na kan tolkas som ett behov av att styra dem. I en intervju med en tjänste-
man på kommunledningskontoret menar denne: 

att kommundirektören har stängslat in politiken, kommunalråden, och gjort 
det till sitt område som inte någon annan ska klampa in på. 

Detta kan ses både som ett försök till inkräktning på politikernas område – 
att ha kontroll över både vilka som ska tillåtas möta politikerna och också 
över vad som ska avhandlas i rummet. Det går också att tolka det som en 
form av exklusion om det är som citatet ovan, kommunchefen har gjort det 
till sitt område och då stänger han ute dem som han inte menar hör hemma 
i den sfären. I nedanstående citat ser vi hur förvaltningscheferna som grupp 
är de som kämpar ihop: 

KD: Idrotten, tränarna som tränar, den finns alltid i närheten. FC-gänget 
kämpar ihop, att ledarna måste vara föredömet i att utmana, man måste 
själv vara en del i det även om man själv inte hoppar 2,40. Glöda – släpp 
fram visioner, man måste visa vad man vill.  
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Vi ser ovan en liknelse som ofta används när ekonomi diskuteras – friid-
rottsgrenen höjdhopp. Målet för höjdhopparen är att ta sig över 2,40 me-
ter, och detta mål är inte nått om man bara lyckas ta sig över 2,39 meter. 

Kommunchefen talar om relationen mellan den aktive idrottsutövaren 
och coachen och behovet av tillit betonas – man måste lita på träna-
ren/coachen för att våga: 

 KD: …när man ska slå volt bakåt på bom måste man lita på tränaren. 

Av citatet framgår att den som är aktiv måste lita på tränaren och översatt 
till förvaltningschefernas arbete handlar det om att politikerna måste lita 
på förvaltningscheferna, om de ska lyckas med sin uppgift.  

En viktig uppgift för tränaren är också att driva på och se till att vara 
kvar ”på banan”:  

Man får sörja en dag men sen måste man upp på banan igen och tävlingsin-
stinkten ta över.  

De individuella tävlingsgrenarna används när förvaltningscheferna gör 
jämförelser med idrottsutövare som Björn Borg, Ingemar Stenmark, Kajsa 
Bergqvist och Stefan Holm. Ibland förekommer det att förvaltningschefs-
uppdraget liknas vid idrottsutövarens och ibland vid tränarens. Dessa jäm-
förelser används ofta när begreppet fokusering diskuteras. Det är förmågan 
att fokusera som är nyckeln till framgång: 

KD: Ett begrepp vi har mött under Friidrotts-VM har varit fokusering. Man 
kan se att det som skiljer vinnare från förlorare är just fokusering i ögon-
blicket man står inför det avgörande. När vi står inför vår nämnd är det att 
jämföra med idrottsmännens ögonblick – fokusering. Ta t.ex. Björn Borg 
och Ingemar Stenmark. Björn Borg kunde fokusera och strunta i felaktiga 
domslut, det kunde t.ex. inte McEnroe som hetsade upp sig. Man måste väl-
ja bort det som stör fokuseringen. En annan jämförelse kan vi ta från is-
hockeyn. Man har studerat ishockeyspelare och undersökt vad det är de ser 
när de är åtta meter från mål. 85 procent ser en målvakt, 15 procent ser hå-
len och det är de 15 procenten som ser hålen som gör målen. 

I detta citat kan vi återigen notera att relationen till politikerna är en kamp 
med uttrycket när vi står inför vår nämnd är det att jämföra med idrotts-
männens ögonblick – fokusering. Förvaltningschefen liknas vid Björn Borg 
som möter John McEnroe i en tennismatch och det som gör att förvalt-
ningschefen kommer att vinna kampen är förmågan till fokusering i rätt 
ögonblick. I samma uttalande påtalas vikten av att se möjligheter istället 
för problem med hjälp av ishockeyspelare. De som ser hålen istället för 
målvakten gör målen.  
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Förvaltningschefen är alltså en roll i vilken det ingår att kämpa, det 
framgår av de liknelser och metaforer som används som alla har med krig, 
strid, tävling eller kamp att göra och det är viktigt att ha kamplust. Krigs-
metaforen var som tydligast i augusti 2006 när förvaltningscheferna 
grupparbetade och skapade framtidsbilder av kommunen där en grupp 
gjorde ett collage av bilder mellan vilka man hade ritat en mängd små bå-
tar som styr mot en fyr högst upp i högra hörnet. Vid presentationen av 
bilden omtalades kommunen som en ”armada av små båtar som alla styr 
mot fyren”. I detta fall var det hela kommunen som var ”laget”. Fyren 
symboliserar målet som i detta sammanhang handlade om att just deras 
kommun skulle bli bäst i landet.  

Strid och kamp är en del av en förvaltningschefs arbete och han eller 
hon måste också vara beredd på att bli skadad. Detta tar sig bland annat 
följande uttryck: 

Man kan inte gå hem och dö av motstånd – man får kraft av motstånd. 

 

Socialnämnden – där ska politikerna formera sig. 

 

Tryck skapar mottryck. Mottrycket är mycket starkare. 

 

Tryck  - skapa mottryck. Kliver man fram skapar man mottryck, om jag re-
tirerar skapar jag friutrymme. 

 

FC: Hur mycket vågar vi, det är en politisk och en administrativ organisa-
tion som måste dra åt samma håll. 

KD: Man får vara beredd att åka på en hurring. 

 

FC: Vi sköt i alla fall med lös ammunition. 

 
I citaten används uttryck som att formera sig, sköt med lös ammunition 
och tryck, mottryck och retirera och man måste vara beredd på att åka på 
en hurring och jag ser en tydlig krigsmetafor. 

Metaforen KOMMUNLEDNING I KAMP är som helhet i min tolkning 
en kamp i syfte att nå professionell status. Förvaltningscheferna inkräktar, 
drar gränser och exkluderar i första hand politikerna i syfte att nå diskre-
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tion över sitt område som de definierar som ledningen av kommunen. De 
anser att det är de själva som bäst vet hur kommunen ska ledas. 

En KOMMUNLEDNING I KAMP har naturligtvis motståndare och vi 
ska nedan undersöka vilka de är. 

8.4.4 Motståndarna i kampen 
Det finns alltså för en kommunledning som befinner sig i kamp både mot-
ståndare, hinder och presumtiva hot. Laget spelar mot ett motståndarlag 
och den individuelle idrottsutövaren och coachen tävlar mot andra indivi-
der. Under samtalen på förvaltningschefskonferensen utkristalliserar sig 
flera motståndare. 

 
”Politiken” som motståndare 
”Ekonomi i balans” har varit det övergripande målet med organisations-
förändringen och det mål som har, och har haft, högsta prioritet. Andra 
mål kan sättas under förutsättning att ekonomi i balans råder. Det finns 
många hot mot målet ekonomi i balans och här utkristalliseras ”politiken” 
utan närmare specificering som ett hot. Motståndaren görs till ett substan-
tiv i bestämd form vilket kan tolkas som att alla politiker från alla partier 
klumpas ihop till en helhet. När ”politiken” konstrueras som en motstån-
dare skapas en bild av ”den andre”. ”Politiken” konstrueras ibland som en 
diffus motståndare och ibland som en tydlig. Med en ekonomi som är i 
balans, och till och med visar överskott, sägs det finnas en risk för att poli-
tikerna ska vilja använda pengarna: 

FC: Tack vare att vi klarade ekonomin ser politikerna nya områden – det 
finns risk för ambitionshöjning.  

KD: Farligt läge alltså, vi tar i och jämför och rustar oss för framtiden. Hu-
vudproblemet är att ordförandena ser utrymmet för nya skapelser. 

Citatet kommer från förvaltningschefernas konferens i april 2005 när det 
positiva resultatet från 2004 stod klart. Det fanns hos förvaltningscheferna 
vid detta tillfälle en oro för vad det positiva resultatet skulle kunna leda 
till: 

FC: Om politiken ser en sjua då ser de att ”man har chans att sätta sprätt på 
en miljon till”. 

KD: En viss oro att en del börjar snegla på pengar som inte används. 

I en situation med ett positivt ekonomiskt läge finns det ändå anledning till 
oro eftersom läget då är ”farligt”. Det farliga är om politikerna tror att det 
finns utrymme att lägga pengar på det som i förvaltningschefernas ögon 
omnämns som ”ambitionshöjning” där det finns risk för att ”sätta sprätt 
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på en miljon till”. Politikerna framställs här som oansvariga och de har 
inte förstått att ett positivt ekonomiskt resultat inte är anledning till att 
slappna av:  

FC: Jag har varit med förr om uppgång och nedgång. Detta är det farligaste 
tillståndet när det går upp för man slappnar av så det är lätt att det blir 
kravmaskiner igen. 

Det är lite oklart vem ”det” i ovanstående citat handlar om, men som jag 
tolkar uttalandet handlar det om att de olika delarna i organisationen skul-
le kunna börja ställa krav på ökade ekonomiska resurser. Ordet ”kravma-
skin” har i texten en funktion som skällsord.  

En bidragande anledning till att ”ekonomi i balans” är eftersträvansvärd 
är förutom rent ekonomiska skäl att den leder till ”lugn i politiken” och vi 
hör kommunchefen i maj 2007: 

KD: Ekonomi i balans – inget tyder på att vi tappar greppet, vi har en stabil 
ekonomi. Det kan bli ett lika bra resultat i år. Det är en viktig signal, det 
blir lugnare i politiken då.  

Jag konstaterar att det är en paradox att ett positivt värde som ekonomi i 
balans samtidigt kan utgöra ett hot eftersom det då finns risk med att 
slappna av för då kan det komma att ställas krav på nya resurser. 

Att politiken ”hålls borta” är en delförklaring till resultatförbättringen, som 
kan härledas till modellen. Under kdn-tiden var det en tätare kontakt med 
politiken, vilket var kostnadsdrivande; ”då ställdes vi till svars inför politi-
kerna hela tiden” (forskaranteckning gruppdiskussion förvaltningschefer 
060825). 

Här ser vi hur den täta kontakt som fanns mellan politiker och lägre chefer 
och medarbetare under kdn-tiden var ”kostnadsdrivande”. Eftersom eko-
nomi i balans är det överordnade målet dras en skarp gräns mellan politi-
ker på uppdragssidan och chefer och medarbetare i produktionen. Detta 
tolkar jag som ett uttryck för den professionaliseringssträvande gruppens 
ansträngning att muta in ett område inom vilket de har diskretion.  

Ett positivt ekonomiskt resultat ska delges politikerna och det kan vara 
ett problem i sig. Som vi ser av nedanstående uttalande från kommunche-
fen är det viktigt att för politikerna framhålla att kommunen bara har nått 
2.39 trots att man i själva verket har tagit sig över ribban på 2.40: 

KD: Förbereda oss inför måndag. Vi har klarat 2.40/ …/ Vi jobbar i en poli-
tisk organisation. Det är i min korridor jag har det värsta jobbet – de får 
glädjefnatt. Vi ska hålla i….vi har bara nått 2.39. 
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på en miljon till”. Politikerna framställs här som oansvariga och de har 
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Här ser vi hur kommunchefen menar att det är viktigt att tona ned det 
goda ekonomiska resultatet eftersom det finns en risk för ”glädjefnatt” 
som kan leda till ökade kostnader. ”Politiken” i form av ett presumtivt hot 
kan också bestå av kommunalråden om de inte lyckas stå emot övriga 
politiker. För teamet förvaltningscheferna gäller det således att stå emot 
och hålla ut.  
 

Kommunalråden har haft svårt att hålla emot.  

Jag har ovan konstaterat att den politiska organisationen går under be-
teckningen ”politiken” som omtalas i singular. Vi såg ovan att man talade 
om nya laguppställningar i de politiska nämnderna efter valet och vi ser 
ytterligare ett exempel på att politiken tar form som ett lag med många 
olika spelare som kan användas på olika sätt:  

Fullmäktiges ordförande var inte särskilt intresserad, men vi lyckades spela 
in det via vice ordförande. 

Citatet ovan är taget från ett av de möten där termen proaktivitet diskute-
rades av förvaltningscheferna. På ett möte kom cheferna överens om att 
diskutera termen med sina respektive politiker och medarbetare. Här fram-
går det att det inte fanns något större intresse från kommunfullmäktiges 
ordförande, men via vice ordförande gick det bra att ”spela in” termen. 
Uttrycket ”spela in” leder tanken till en fotbollsplan där en boll spelas in 
och en intressant fråga är på vems planhalva bollen skjuts in. I det här 
fallet är det förvaltningscheferna som spelar in på kommunfullmäktigepoli-
tikernas planhalva – cheferna gör en inkräktning på politikernas område.  

Det händer också att enstaka politiker utmålas som motståndare/hot. 
Det kan vara politiker som t.ex. ställer alltför obekväma frågor och som 
kan få ett ärende att fördröjas genom långa diskussioner, voteringar eller i 
värsta fall bordläggning och återremisser:  

/Namngiven politiker/ däckar mig varje möte, nu blev det inte votering. 
Man kan inte gå hem och dö av motstånd. 

 
Den namngivna politikern ovan nämns ofta på förvaltningschefsmötena 
och omtalas som en besvärlig politiker som kan få ett ärende återremitterat 
vilket gör att beslut inte fattas när de är planerade att fattas. Det kan också 
leda till långa diskussioner som tar tid.  

Valet 2006 resulterade i maktskifte och vid några förvaltningschefsmö-
ten därefter diskuterades de nya nämnderna där en förvaltningschef i taget 
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fick komma till tals under rubriken ”nya politiska vindar”. Under mötets 
sista punkt, reflektion, delade en av cheferna med sig av sina tankar:  

Alla möten illustrerar förändring, idag extra mycket med en ny politik som 
lurar i vassen  

Jag menar att det i detta uttalande blir särskilt tydligt att politiken kon-
strueras som motståndare. Talet om en ny politik som lurar i vassen leder 
tankarna till talesättet om rovdjuret ”gäddan som lurar i vassen” och poli-
tiken har här gjorts till en motståndare som tar formen av ett rovdjur. 

Som vi ser av det avslutande citatet från en gruppdiskussion är det inte 
bara politikerna som kan vara motståndare: 

Både medborgare/brukare och politiker är två olika aktörskategorier som är 
en fara för ekonomi i balans, tycks han mena. (forskaranteckning gruppdis-
kussion förvaltningschefer 060825).  

Medborgarna kan alltså också utpekas som motståndare när de konstrue-
ras som ett hot mot värdet ekonomi i balans. Han i citatet ovan är kom-
munchefen. Detta sätt att konstruera en negativ bild av den andre är en 
teknik för exklusion. 
 
Kommunandan som motståndare 
Under förvaltningschefsmötena talar man ibland om vad som känneteck-
nar kommunen och ibland kan denna kommunanda i sig själv vara ett hot. 
En del av denna anda beskrivs som att det råder en småstadsmentalitet, 
trots att kommunen är en stor stad. Ett uttryck som ofta används för att 
beskriva denna anda är ”kan-själv” och symboliken är tydlig när ”kan-
själv” används vilket vanligtvis är beteckningen på ett litet barn som just 
har börjat upptäcka sin egen förmåga. Liknelsen med barnet förekommer 
också när man talar om den nya organisationen och en chef har läst en 
artikel om barn och barns utveckling som: 

Den handlade om trotsåldern – treårsåldern, kan själv. Vår organisation är 
tre år. Barnet har just lärt sig att knäppa knappar – kan själv – när det är 
säkert på att det kan så försvinner kan själv. Vi håller på att lämna trotsål-
dern. 

Några exempel på beskrivningar av kommunen som används under för-
valtningschefsmötena visar att det återstår en del innan cheferna kan vara 
stolta över den:  

KD: Man brukar ju hålla sig till fattade beslut, men så är det inte här i 
kommunen. 
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Här ser vi hur kommunchefen menar att det är viktigt att tona ned det 
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som kan leda till ökade kostnader. ”Politiken” i form av ett presumtivt hot 
kan också bestå av kommunalråden om de inte lyckas stå emot övriga 
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och en intressant fråga är på vems planhalva bollen skjuts in. I det här 
fallet är det förvaltningscheferna som spelar in på kommunfullmäktigepoli-
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ten därefter diskuterades de nya nämnderna där en förvaltningschef i taget 
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fick komma till tals under rubriken ”nya politiska vindar”. Under mötets 
sista punkt, reflektion, delade en av cheferna med sig av sina tankar:  

Alla möten illustrerar förändring, idag extra mycket med en ny politik som 
lurar i vassen  

Jag menar att det i detta uttalande blir särskilt tydligt att politiken kon-
strueras som motståndare. Talet om en ny politik som lurar i vassen leder 
tankarna till talesättet om rovdjuret ”gäddan som lurar i vassen” och poli-
tiken har här gjorts till en motståndare som tar formen av ett rovdjur. 

Som vi ser av det avslutande citatet från en gruppdiskussion är det inte 
bara politikerna som kan vara motståndare: 

Både medborgare/brukare och politiker är två olika aktörskategorier som är 
en fara för ekonomi i balans, tycks han mena. (forskaranteckning gruppdis-
kussion förvaltningschefer 060825).  

Medborgarna kan alltså också utpekas som motståndare när de konstrue-
ras som ett hot mot värdet ekonomi i balans. Han i citatet ovan är kom-
munchefen. Detta sätt att konstruera en negativ bild av den andre är en 
teknik för exklusion. 
 
Kommunandan som motståndare 
Under förvaltningschefsmötena talar man ibland om vad som känneteck-
nar kommunen och ibland kan denna kommunanda i sig själv vara ett hot. 
En del av denna anda beskrivs som att det råder en småstadsmentalitet, 
trots att kommunen är en stor stad. Ett uttryck som ofta används för att 
beskriva denna anda är ”kan-själv” och symboliken är tydlig när ”kan-
själv” används vilket vanligtvis är beteckningen på ett litet barn som just 
har börjat upptäcka sin egen förmåga. Liknelsen med barnet förekommer 
också när man talar om den nya organisationen och en chef har läst en 
artikel om barn och barns utveckling som: 

Den handlade om trotsåldern – treårsåldern, kan själv. Vår organisation är 
tre år. Barnet har just lärt sig att knäppa knappar – kan själv – när det är 
säkert på att det kan så försvinner kan själv. Vi håller på att lämna trotsål-
dern. 

Några exempel på beskrivningar av kommunen som används under för-
valtningschefsmötena visar att det återstår en del innan cheferna kan vara 
stolta över den:  

KD: Man brukar ju hålla sig till fattade beslut, men så är det inte här i 
kommunen. 



190 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

Ovanstående uttalande gör kommunchefen när ett bygge av en stor kom-
munal lokal är under uppförande. Detta bygge har varit mycket omtvistat 
och vid detta möte rapporteras det från läget kring den nya lokalen. Det 
har med anledning av detta varit en mängd överklaganden av de beslut 
som har fattats. 

Alla i den här kommunen krånglar jämt.  

 

Kommunen präglas av en allmän skepsis. 

 

Skulle man fastna i alla sidospår skulle man aldrig komma framåt. 

 

Allt är prio ett i kommunen och det lider vi av. 

Den rådande kommunandan innebär för förvaltningscheferna att det hän-
der att beslut ifrågasätts efter det att de har fattats, vilket de hävdar inte är 
fallet i andra kommuner. Den egna kommunen utmålas som något avvi-
kande i det fallet. Det innebär att alla i kommunen jämt krånglar. De häv-
dar att det råder en allmän skepsis i den egna kommunen. Det finns också 
svårigheter eftersom det är många saker som ska prioriteras, vilket gör att 
det tar tid.   
 
Staten som motståndare 
Staten utgör ibland ett hot eftersom den med hjälp av statsbidrag och lag-
stiftning sätter ramarna för kommunerna. Det finns exempel där förvalt-
ningscheferna menar att staten alltför ofta diskuterar kommunala frågor 
som t.ex. skola och barnomsorg. Ett annat, större hot, är att staten har 
givit möjligheter för kommunerna att bilda regionförbund. Regionförbun-
det omtalades som ett tydligt hot under 2005. Det största hotet med bil-
dandet av regionförbundet var att tjänstemännen inte släpptes in i diskus-
sionerna så tidigt som de själva anser att de ska släppas in och kommun-
chefen informerar övriga förvaltningschefer: 

KD: Det har funnits oro, det finns mycket politiker här. Risk för att tappa 
förankring om regionförbundet blir en ”överkommun”. Kommuncheferna 
kommer i efterhand, vi informeras bara. Alla kommunchefer tycker så här. 
En kultur mot att förtroendevalda sätts som utredare i regionförbundet. Vi, 
kommuncheferna, tycker att det borde vara tjänstemän. Vi accepterar inte 
det här. Vi har tagit upp det ett par tre gånger, men det blir ingen effekt. Vi 
tycker att vi har för lite inflytande mot vad vi hade i det gamla kommunför-
bundet. Man tappar kompetens. Ni ska veta om att den här irritationen från 

 ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta I 191 
 

kommunchefernas sida finns. Jag tror att det är viktigt att regionförbundet 
har sin styrka i kommunerna, alltså via kommuncheferna, och inte ovan-
ifrån, via politikerna. 

I citatet är konstaterandet att det finns ”mycket politiker” ett hot som 
medför att kommuncheferna kommer in senare. Kommunchefen använder 
sig av ”alla kommunchefer tycker så här” i syfte att markera att han inte är 
ensam om sin syn på regionförbundet. Det finns politiker som utför uppgif-
ter som han menar att tjänstemän borde göra istället, för att inte tappa 
kompetens. Kompetens är ett ord som används i vid bemärkelse då det i 
detta uttalande inte framgår vad kompetens är. I kommunchefens syn är 
det alltså tjänstemännen som står för kompetensen och det är möjligt att 
tolka detta som ett uttryck för kommunchefens diskretionsanspråk. Med 
emfas betonar han att kommuncheferna inte accepterar detta och trots att 
de har framfört sina synpunkter har det inte hänt något i önskad riktning. I 
meningen som avslutar citatet framkommer att kommunchefen uppfattar 
politikerna som någonting som kommer ovanifrån. De som finns i kom-
munen är kommuncheferna, politikerna finns ovanför. Här använder 
kommunchefen en lingvistisk exkludering när han konstruerar politikerna 
som outsiders.  

I denna hotbild finns också frågan om vilka frågor regionförbundet ska 
hantera, om det kommer att ta över en del kommunala frågor och kanske 
en del frågor från länsstyrelsen.  

Att staten är ett hot eftersom den gett möjlighet att bilda regionförbund 
innebär stor osäkerhet för förvaltningscheferna i allmänhet och för kom-
munchefen i synnerhet. Deras möjlighet till förutsägbarhet och kontroll är 
vid denna tidpunkt oöverskådlig vilket leder till en oönskad osäkerhet. 

Kommunchefen är missnöjd med att han och andra kommunchefer inte 
har dagordningsmakten över regionförbundets frågor, de kommer in som 
han hävdar ”i efterhand” och ”informeras”. De hade större inflytande i det 
gamla kommunförbundet, ett inflytande som nu har tagits ifrån dem och 
de upplever då att politikerna inkräktar på deras område. Deras profes-
sionssträvanden kan sägas ha fått ett bakslag i och med det nya regionför-
bundets tillkomst. 
 
”Det gamla” som motståndare 
Hotet ”det gamla” är en samlingsbeteckning för beteenden, åsikter, tradi-
tioner, rutiner och det som går under benämningen ”kultur” som hör en 
förgången tid till. Detta gamla omnämns ofta som något som förses med 
prefixet ”kdn” vilket betyder sådant som förekom i den gamla organisa-
tionen, kommundelsnämndsorganisationen:  
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Finns det en risk för att du som ny förvaltningschef slukas av dom och att 
dom vill ha in dig i ett kdn-tänk? 

I citatet är det en ny förvaltningschef som har berättat om hur han har 
jobbat med att förändra organisationen inom sin del av kommunen. Frå-
gan ställs av en central tjänsteman och ”dom” är politikerna i nämnden. 
Efter en kort diskussion menar kommunchefen att:   

KD: Du närmar dig minerad mark, KDN-konceptet. Ska man ha grepp över 
det, uppdragssidan hanterar behov och åtagandet utför, det är risk för att 
du tappar kontroll över budgeten. 

FC: Det ska jag inte göra. 

I användningen av ”kdn-konceptet” knyts detta till ett tillstånd där budge-
ten inte hålls. Prefixet kdn fyller en funktion att göra något till ett skälls-
ord: kdn-tänk, kdn-koncept och kdn-chefsfasoner är några exempel på 
detta. Nu är det nya tider där aktörerna har nya roller där ett gammalt 
tänkande och beteende inte gillas. Här ser vi också att kommunchefen i 
utövandet av den pastorala makten visar en form av omtanke då han var-
nar förvaltningschefen för vad det kan leda till och chefen i sin tur visar att 
han har förstått budskapet och att han kommer att lyda: det ska jag inte 
göra. 

Till det gamla tänkandet hör också det som i kommunen kallas ”offer-
mentalitet”. Offermentalitet innebär att en person/grupp av människor 
anser sig vara offer för omständigheter de inte kan påverka och när de 
sätter sig i, för det är viktigt att påpeka att de själva sätter sig  – de hamnar 
inte i – denna position förlägger de ansvaret för den uppkomna situationen 
utanför sig själva. Det är någon/något annat som bär ansvaret. Ett exempel 
på detta kan vara en situation där en person inte har accepterat kommu-
nens nya styrmodell och därmed inte ”håller på sin roll” utan själv vill vara 
med och definiera innehållet i rollen, vilket jag tolkar som att rollkonflikter 
förekommer i organisation där den individuelle rollinnehavaren har andra 
förväntningar på sin tillskrivna roll än vad organisationen har. Offermen-
talitet och offerposition blir alltså ett hot för det innebär att organisatio-
nens roller får ett annat innehåll än avsett och då hotas ”allvar och tydlig-
het”: 

Man får inte bli ett offer. Det finns en offermentalitet i organisationen som 
måste brytas. Vi måste hjälpa politiken med det. 

I ovanstående citat är det politikerna som utmålas som de som behöver 
hjälp med att ta sig ur ett tillstånd som inte är önskvärt. Det är förvalt-
ningscheferna som ska vara politikerna behjälpliga med att bryta ett gam-
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malt, icke önskvärt beteende. Att uppleva sig vara ett offer för omständig-
heter är inte accepterat: 

Offerdelen är något vi använt i samtalen, att det kan vara bekvämt att vara 
offer. Många nämnder betraktar sig som offer för omständigheterna.  

 

Det är bekvämt att gå tillbaka till offerpositionen för då har man inget an-
svar istället för att jobba sig upp till eget-ansvar-positionen. 

Att ta sig från en offerposition till en ”eget-ansvar-position” är ett uttryck 
för den pågående självdisciplineringen i kommunen som går att länka 
samman med namnbytet i organisationen. Den som gör ett åtagande är i 
”eget-ansvar-position” och kan omöjligen placera sig i en offerposition 
eftersom åtagandet skett på frivillig väg. Förr i den gamla organisationen 
där man ålades att utföra gick det att vara offer. 

”Det gamla” omnämns ibland med uttrycket ”förvaltningskultur” och 
ska också bekämpas:  

SB: Du kommer från en traditionell förvaltningskultur, det låter som om det 
är det du beskriver. Vi har ju en styrning på andra ledden. Din relation till 
nämnden här är annorlunda än den var i X. 

FC: Jag jobbade bara 4,5 år i X, innan dess jobbade jag kommersiellt så så 
präglad är jag inte av en traditionell förvaltningskultur. 

I detta citat ser vi ”förvaltningskultur” göras till något gammalt som inte 
hör hemma i kommunen och vi ser också hur den systembevakande tjäns-
temannen tillrättavisar förvaltningschefen med vi har ju en styrning på 
andra ledden och påpekandet att relationen till nämnden är annorlunda 
mot hur den var i förvaltningschefens gamla kommun. Förvaltningschefen 
ger uttryck för att ha ett behov av att försvara sig med att han inte varit i 
en förvaltningskultur särskilt länge, han har arbetat ”kommersiellt”.  

”Det gamla” tar sig också andra uttryck; ”Kan-själv-kulturen”, ”Finn 
Fem Fel-kulturen” och ”Myndighetskulturen” hörs under mötena som 
beteckning på något som ska motarbetas. Kommunchefen ger i nedanstå-
ende citat en beskrivning av vad som händer om ”det gamla” får råda: 

KD: Ja, gå ut med rätt fråga fel dag så kan det bli helt fel. Ledarskapet mås-
te gå före. I det gamla blir man problemtänkare. 

Om chefer, politiker och medarbetare låter ”det gamla” råda så innebär 
det att de förvandlas till ”problemtänkare” och det är inget eftersträvans-
värt tillstånd. 
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malt, icke önskvärt beteende. Att uppleva sig vara ett offer för omständig-
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8.4.5 Strategier – i kamp måste man ha strategier 
En administrativ kommunledning som befinner sig i kamp där motstån-
darna kan uppträda i skilda skepnader måste utarbeta strategier. Dessa 
strategier kan tolkas i termer av härskartekniker59

KD: Vi har återkoppling med var och en men inte skriftligt eller med politi-
ken. Det är känsligt. 

 och dagordningsmakt. 
Härskartekniken ”undanhållande av information” är vanligt förekomman-
de: 

Detta uttalande yttrar kommunchefen i ett sammanhang där årets upp-
dragsdialoger har påbörjats och flera av cheferna efterlyser återkoppling 
från kommunchefen och en annan tjänsteman som närvarat vid dessa. 
Kommunchefen meddelar att denna återkoppling kommer att ske i medar-
betarsamtal, men inte skriftligt och han kommer inte att ge någon åter-
koppling till ”politiken”. Kommunchefen använder sitt omdöme för att 
bedöma vad som är känsligt och därför inte ska dokumenteras skriftligt. 
Denna utövning av undanhållande av information är en gränsdragning som 
gör att informationen inte når dem som är utanför gränsen – politikerna. 

Det händer att någon av förvaltningscheferna ber om råd eller ställer en 
fråga till kommunchefen eller till någon av de andra cheferna. Dagord-
ningsmakten tar sig exempelvis följande uttryck: 

FC: Vi har diskuterat i ledningsgruppen, ej med politikerna än. 

Vi ser ovan att cheferna diskuterar med sina administrativa ledningsgrup-
per och de väljer vid vilken tidpunkt politikerna ska in i diskussionen. Det-
ta kan också tolkas som ett uttryck för uppdelning av rum, vilka som tillåts 
vara med i vilka diskussioner, som ett uttryck för den disciplinära maktens 
utövande. 

                                                      
59 En härskarteknik är en teknik som används av personer/grupper vars konsekven-
ser blir att andra grupper/personer förtrycks och manipuleras. Genom användning-
en av härskartekniker skapas en över- och underordning. Dessa tekniker används 
ofta omedvetet, men det förekommer att de används medvetet - om än mer sällan. 
Teorin om härskartekniker används vanligen för att beskriva relationer mellan män 
och kvinnor men det är viktigt att notera att de också kan förekomma mellan 
andra grupper, t.ex. mellan unga och gamla, mellan svenskar och invandrare, eller 
mellan politiker och tjänstemän. Berit Ås, professor i socialpsykologi i Norge, gav 
1981 ut boken Kvinnor tillsammans - handbok i frigörelse i vilken hon beskrev de 
fem härskarteknikerna. De härskartekniker hon identifierade var förlöjligande, 
osynliggörande, undanhållande av information, påförande av skuld och skam samt 
dubbelbestraffning (Ås, 1982). Gun Hedlund identifierade ytterligare härskartekni-
ker i sin avhandling: tolkningsföreträde, sexuella trakasserier, tillmötesgående mot-
stånd och stereotypisering (Hedlund, 1996). 
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Det är inte bara när politikerna ska släppas in i diskussioner som är fö-
remål för diskussion, utan det kan också vara viktigt hur beskrivningarna 
som politikerna får ser ut, vilket framgår av nedanstående fråga: 

FC: På vilken detaljnivå ska det här beskrivas för politiken? Det måste väl 
vara på en övergripande nivå till IVE? 

 

KD: Ingen får trilskas i den här frågan. Vi kanske får ha informella möten. 

Ovanstående citat från kommunchefen är taget från en diskussion efter 
valet 2006 när nya nämnder skulle tillsättas. Det uppstod en diskussion om 
vem som skulle formera nämnderna, om det var politikerna som skulle 
göra det eller tjänstemän. Hur det än skulle göras var det viktigt att allt 
skulle fungera den 1 januari 2007 och om inte de formella vägarna funge-
rade menade kommunchefen att man måste ta till informella möten.  

En strategi kan också vara att diskutera med andra kommuner hur de 
har gjort:  

FC: Med /annan stad/ kan vi t.ex. diskutera var sänkena är där man får 
stopp i politiken. 

Dagordningsmakten är tydlig i diskussioner som handlar om vad politiker 
ska respektive inte ska göra. Det är uppenbart att politiker ofta pratar om 
fel saker och att de istället borde prata om andra saker och detta kan också 
tolkas utifrån härskartekniken ”tolkningsföreträde”, någon, i det här fallet 
förvaltningscheferna, tar sig rätten att tolka verkligheten. Ibland gäller det 
också att se till att cheferna har kontroll över vilka politikerna pratar med 
och vid vilka tillfällen: 

 

Här låter vi politikerna kliva fram och ta diskussionen med politikerna 

 

Viktigt att politikerna pratar om det de ska prata om istället för det de vill 
prata om och det kanske är vår uppgift att se till som tjänstemän. 

 

Vi har det tråkiga uppdraget att några gånger per år vara med när facket 
och politiken träffas och efter tio minuter är de överens om att cheferna är 
knäppa och nu har vi sagt att vi inte ställer upp på det. Det blir inte bra när 
den konstellationen träffas.  

  

Det är viktigt att den här gruppen får informationen först. 
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Hus betyder mer än verksamhet ibland om man får tro media. Håll er till 
principerna på en strategisk nivå och låt bli finliret för då blir det stopp i po-
litiken.  

Citaten ovan visar på olika sätt att det för förvaltningscheferna är viktigt 
att ha kontroll över vilka politikerna ska diskutera med, vad de ska prata 
om och när. Ett scenario där det kan bli stopp i politiken är inte önskvärt. 
De visar tydliga tecken på strävan efter den stängning, inkräktning och 
gränsdragning som utmärker en professionell grupp. 

8.5 Sammanfattning 
I teorikapitlet beskrev jag den pastorala makten som används för att disci-
plinera människor i syfte att få dem att vilja bete sig på rätt sätt och i detta 
kapitel har vi sett hur kommunchefen använder sig av denna form av 
maktteknik. I min uttolkning av den pastorala makten innebär detta att 
kommunchefen ser som sin uppgift att ansvara för sina chefer och han är 
också beredd att offra sig. En del i att ta detta ansvar är att styra, leda, 
skydda och trösta. I gengäld kräver kommunchefen lydnad av cheferna. 
För att göra detta har kommunchefen ett behov av att ha kunskap om de 
enskilda chefernas olika problem och möjligheter och stämningen i chefs-
gruppen. I Nilssons tolkning av den pastorala makten menade han att den i 
det moderna samhället syftar till trygghet, välbefinnande och hälsa (R. 
Nilsson, 2008, s. 147) och i min anpassade tolkning av detta menar jag att 
det för kommunchefen handlar om ”det goda ledarskapet”. Cheferna ska 
vara trygga, må bra och ha god hälsa i syfte att kunna fungera optimalt 
som chefer. 

Den kamp som den administrativa kommunledningen för är en kamp 
om professionell status i vilken den använder olika tekniker för att stänga 
sitt område, de inkräktar på politikernas område och är noga med hur 
verklighetsbilderna de presenterar för politikerna ser ut. Allt i syfte att nå 
diskretion över ledningen i kommunen. Som jag visade tidigare uppfattas 
ibland politikerna vara något som kommer utifrån, de är inte en del av 
kommunen, och därför är det tekniker för exklusion som används av che-
ferna. Denna exklusion är emellertid samtidigt en inkräktning eftersom 
politiken formellt sett är överordnad. 
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9. Kunskap, stängning och diskretion 
I detta kapitel beskrivs och tolkas förvaltningschefernas sätt att tänka och 
handla utifrån professionsforskningens begrepp kunskap, stängning och 
diskretion.  

9.1 Kunskap 
Det är en vanligt förekommande föreställning hos förvaltningschefer att 
politiker är okunniga och att det är tjänstemän och chefer som är kunniga. 
I materialet finns många exempel på hur politikerna i kommunen beskrivs 
som okunniga och inkompetenta, vilket jag visat tidigare. I en av intervju-
erna säger en förvaltningschef: 

Vad ska annars politikerna göra, om de inte ska få vara med och bestämma 
någonting, då? De förstår ändå inte vad som står i de flesta dokumenten 
(skratt). Nu är jag väldigt krass, men så där är det ju. Jag menar att det är 
en handfull, tre-fyra, som kanske är alerta. Resten ser mest lidande ut. (han 
lägger fram en bunt med papper på bordet) Ja visst, man ser ju vilket jobb 
de har för att låtsas att de förstår och att de har läst.    

Förvaltningschefen som står bakom yttrandet ovan har en bestämd upp-
fattning om att de flesta politiker inte förstår de handlingar som skickas ut 
och han gör det med emfas – så där är det ju. Politikerna är så okunniga 
att de inte har förstått att de behöver läsa dokument vilket implicerar att 
politiker struntar i det. Han är också av den uppfattningen att även om 
politikerna har läst handlingarna, så förstår de ändå inte innehållet. Kom-
munchefen ger ett exempel på hur det kan vara i andra kommuner:  

Tänk hur det är i en del kommuner där politikerna sprättar handlingarna 
vid mötet. 

Kommunchefen menar alltså att det är så i andra kommuner, han säger 
inget om att det är så i den egna kommunen. Hans yttrande kommer ifrån 
mötet där de diskuterar ordet proaktiv och han gav ett exempel på vad det 
kan vara att vara motsatsen – reaktiv. 

Detta vanligt förekommande tal om okunniga politiker gjorde mig nyfi-
ken och ledde mig till att undersöka om politikerna är mer okunniga än 
cheferna när det gäller formell utbildning. Jag har därför undersökt politi-
kernas och de två översta linjernas chefers utbildningsnivå närmare. Vilken 
utbildning har politiker respektive chefer i kommunen? I nedanstående 
tabell redovisar jag de två översta linjernas chefer och politikerna i kom-
munfullmäktige.  
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cheferna när det gäller formell utbildning. Jag har därför undersökt politi-
kernas och de två översta linjernas chefers utbildningsnivå närmare. Vilken 
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Tabell 9.1 Utbildningsnivå bland chefer (nivå 1 och 2) och politiker i kommun-
fullmäktige. Procent  

Utbildningsnivå  Chefer Politiker 
Grundskola    3,8  
Gymnasieutbildning  7,7  7,6 
Högskola/universitet utan examen 15,5 22,8 
Högskola/universitet med examen 73,8 65,8 
Inget svar    3,0  
   100 (n=65) 100,0 (n=79) 

Källa: Politiker- och tjänstemannaenkäterna 2006 

Av tabellen framgår att en något större andel av cheferna har en universi-
tetsexamen i bagaget, men ser man till hur många av dem som har läst på 
universitet, med och utan examen, är de i princip lika väl utbildade (89,3 
procent bland chefer, 88,6 procent bland politikerna).  

I nästa steg undersökte jag vilken utbildning de politiker och chefer, som 
har uppgivit att de har en universitetsexamen, har bedrivit och resultatet 
presenteras i nedanstående tabell. 

Tabell 9.2 Nivå på högskole-/universitetsexamen bland chefer (nivå 1 och 2) och 
politiker i kommunfullmäktige. Procent 

Högskole-/universitetsexamen Chefer Politiker 
Yrkesexamen (socionom, lärare,  
ingenjör, ekonom, arkitekt m.m.)  60,4 50,8 
Kandidatexamen  25,0 20,3 
Magisterexamen  6,3  11,9 
Licentiatexamen  2,0 1,7 
Doktorsexamen   8,5 
Inget svar   6,3  6,8  
Totalt   100 (n=48) 100 (n=59) 

Källa: Politiker- och tjänstemannaenkäterna 2006 

Tabellen visar att den vanligaste universitetsexamen bland både politiker 
och chefer är någon form av professionsutbildning – det vill säga utbild-
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ning till ett specifikt yrke – och att fler chefer än politiker har en sådan. 
Det framgår också tydligt att det är betydligt fler politiker än chefer som 
har en hög akademisk utbildning, var femte politiker har en magister-, 
licentiat- eller doktorsexamen (22,1 procent) mot ungefär var 12:e chef 
(8,3 procent).  

Detta visar att politikerna inte har mindre kunskap än cheferna om man 
med kunskap menar formell utbildning. Detta innebär att det till exempel 
inte borde råda någon skillnad på chefers och politikers förmåga att läsa 
och förstå innebörden i kommunala dokument. 

Jag har också undersökt vilken sorts yrkesutbildning politiker och chefer 
har och även detta visar på stora likheter mellan grupperna. Den vanligaste 
grunden för en förvaltningschef på linje 1 och 2 är utan tvekan socionom-
utbildning följd av ekonomutbildning. Andra yrkesutbildningar är ingenjö-
rer av olika slag, arkitekt, sjuksköterska och lärare. Det innebär att en 
socionom kan vara alltifrån kommunchef till chef över ett fritidskontor 
eller ett utbildningskontor. 

Jag kan därmed konstatera att det, när det gäller den formella kunska-
pen som chefer och politiker tillägnat sig under sin utbildning, inte råder 
någon skillnad mellan politikers och chefers kunskap.  

Är det då den erfarenhetsbaserade kunskapen som ligger till grund för 
talet om okunniga politiker? Är det möjligt att kunskap i kommunen hand-
lar om erfarenhet – en erfarenhetsbaserad kunskap? Jag har därför under-
sökt hur lång genomsnittlig erfarenhet förvaltningschefer och politiker har 
av den kommunala organisationen. 

Tabell 9.3 Politikers och tjänstemäns erfarenhet mätt i antal år60

Tjänstemän/Chefer  Politiker 

. Källa: enkäten 
2006 

Genomsnitt samtliga  17,48   Genomsnitt samtliga              14,81   

Genomsnitt linje 1 och 2    18,60   Kommunfullmäktigepolitiker 17,72 

Källa: Politiker- och tjänstemannaenkäterna 2006. 

Av tabellen framgår att politiker och tjänstemän har påfallande lika lång 
erfarenhet av att verka i kommunen.  

Av de 79 fullmäktigepolitiker som har besvarat enkäten61

                                                      
60 Frågorna löd: Hur länge har du arbetat i X kommun? respektive Hur många år 
har du varit förtroendevald i X kommun?   

 är det 28 
stycken som inte är förvärvsarbetande (21 är pensionärer och sju arbetar 
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inte av annan anledning). Av de resterande 51 ledamöterna är det nästan 
40 procent (20 personer) som har kommunen som arbetsgivare. Den egna 
kommunen är utan tvekan den vanligaste arbetsgivaren för en politiker i 
kommunen. Detta innebär att många av kommunfullmäktigeledamöterna 
förutom sin erfarenhet av politiskt uppdrag i kommunen också har erfa-
renhet av att vara anställda medarbetare i kommunen – de innehar alltså 
erfarenhet från flera områden. 

Drygt hälften av fullmäktigepolitikerna är fritidspolitiker (54 procent) 
och resten har någon form av arvode på heltid (10 procent) eller hör till 
kategorin fritidspolitiker med månadsarvode (33 procent). 

Undersökningen av politikers och tjänstemäns formella utbildning och 
erfarenhet i form av hur länge de har varit verksamma i kommunen visar 
inte några stora skillnader mellan grupperna, utan tvärtom är det slående 
hur lika både utbildning och erfarenhet är. ”Okunnig” är därmed något 
annat än utbildning och erfarenhet vilket innebär att den kunskap som 
cheferna besitter och som de hävdar att politikerna saknar kan vara sådan 
esoterisk kunskap som utmärker en profession. Den är därmed också svår 
att empiriskt belägga.  

Vi tar ett exempel från politikerenkäten där en öppen kommentar lyder: 

Bristande respekt för min kompetens ”du är här som politiker, inte som…” 

I kommentaren ser vi ett exempel på en politiker som har ett politiskt upp-
drag inom samma verksamhet som han eller hon har sin yrkeskompetens 
och denne/a upplever det som en tillrättavisning att få det påtalat att i den 
roll han/hon just nu befinner sig är det som politiker och ingenting annat. I 
subjektspositionen politiker är det alltså inte tillåtet att uttrycka vissa sa-
ker. I rollen som politiker går det därmed inte alltid att använda sin kom-
petens från arbetslivet. En rollkonflikt uppträder när politikern i sin roll 
som politiker inte kan använda erfarenheten från sin roll som yrkesutbil-
dad. Det dras en gräns mellan rollerna som inte får överskridas och ett 
förbud skapas. 

9.2 Strävan efter monopol – stängning 
Som vi såg i teorikapitlet syftar stängning till att en grupp försöker att 
monopolisera möjligheter och ett led i denna strävan är att utesluta andra 
från att få tillgång till de möjligheter som finns. I detta avsnitt undersöker 
jag hur detta går till i praktiken och begreppen exklusion, inkräktning och 
gränsdragning är centrala. Jag menar att kommunala chefstjänstemän i sin 
strävan efter diskretion – att kunna bestämma själva utan inblandning av 
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andra – utesluter andra chefer och medarbetare lägre ner i den kommunala 
hierarkin. I förhållandet till politikerna, som formellt sett alltid är överord-
nade förvaltningen, används exkluderande praktiker både för gränsdrag-
ning och för inkräktning.  

Exklusion kan som vi såg i teorikapitlet ta sig flera olika uttryck, dels 
som Foucaults uteslutningar där vissa sätt att tänka och handla exkluderas, 
dels Boréus exkluderingar som är både språkliga och fysiska. Jag undersö-
ker i detta avsnitt hur detta kan ta sig uttryck. 

9.2.1 Förbudet 
I kommunen finns det, som jag tidigare har visat, flera exempel på hur 
olika sätt att tänka och handla görs förbjudna. I föregående kapitel såg vi 
t.ex. hur ”det gamla” görs till ett förbud som inte är tillåtet i den nya or-
ganisationen. Förbudet kan ta sig fysiska uttryck och denna uteslutning 
sker med hjälp av disciplinär maktutövning i form av uppdelning av tid 
och rum. Denna metod innebär att det sker en uppdelning i olika sorters 
rum dit vem som helst inte har tillträde.  

I en kommunal organisationsmodell konstrueras olika rum för olika än-
damål där syftet är att kunna skilja ”vi” från ”dom” – de inneslutna från 
de uteslutna. Beställar- och utförarorganisationen bygger på en klar upp-
delning av olika funktioner och i kommunen arbetar man ständigt med att 
upprätthålla distinktioner av olika slag, t.ex. mellan politik och förvalt-
ning, beställare och utförare och politik och profession. Ur ett professions-
teoretiskt perspektiv kan denna konstruktion av olika rum vara uttryck för 
både exklusion och gränsdragning. Modellen drar och upprätthåller grän-
ser mellan likställda yrkesgrupper – t.ex. mellan chefer på samma nivåer 
men på olika sidor i organisationen. Funktionen som finns på kommunled-
ningskontoret där en tjänsteman har i uppdrag att vara systembevakare är 
också ett medel för att dra och upprätthålla gränser. Flera förbud konstru-
eras i organisationen och det kan yttra sig på olika sätt. En förvaltnings-
chef på den översta linjen säger i en intervju som handlar om hur han upp-
fattar den nya organisationen:  

Våra politiker, alltså i BUN och i UAN, från början var det ju lite svårt, 
man vill vara, eller man ville vara ganska mycket produktionspolitiker, allt-
så ner med fingrarna i syltburken och ut på skolorna och träffa lärarna. Och 
det där utnyttjade ju lite också personal, för de ville ju visa på vad man skul-
le göra och vad som var fel. Så att våra politiker sprang ut och vi fick ju ha 
samtal, att nu är det väldigt viktigt att ni förstår att ni är uppdragspolitiker 
och att det är medborgarna som är er uppdragsgivare, det är inte de anställ-
da/.../ för det var några politiker som ville ut i skolor och så sa jag till dem, 
jamen ni är uppdragspolitiker, ni ska inte vara ute.   
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Vi ser här hur chefen berättar om att politikerna förut gärna var ute i verk-
samheterna och träffade medarbetare, och att detta – i den nya organisa-
tionen – är fel sätt att bete sig som politiker eftersom de då inte har förstått 
vem de företräder och vilket uppdrag de hade i sin roll som just uppdrags-
politiker. I rollen som uppdragspolitiker är den bärande idén att politikern 
ska utgå från medborgarna, inte verksamheten och dess anställda eller 
brukare. Förvaltningen var då tvungen att ha samtal med politikerna för 
att få dem att förstå, något som jag tolkar som uppfostran. Det framgår 
också att det inte bara var politikerna som gjorde fel, utan också medarbe-
tarna agerade fel. Här har ett förbud skapats – att politiker på uppdragssi-
dan inte ska ha någon kontakt med medarbetare eller chefer i produktio-
nen. Att ett förbud har skapats framgår av följande intervju med en chef 
längre ned i organisationen där frågan handlar om det finns någon kontakt 
mellan verksamheten och uppdragspolitikerna: 

Nej men vi ska ju inte ha någon relation mellan…. Det är ju det som är… 
Det ska vi inte ha. 

Vi ser att chefen ovan är lite tveksam och drar på orden för att sedan med 
eftertryck konstatera Det ska vi inte ha. Det är som om hon övertygar sig 
själv med den sista meningen och att hon har förstått organisationens bud-
skap och disciplinerat sig själv. En av förvaltningscheferna uttrycker föl-
jande i en skriftlig reflektion: 

I och med att politiker känner sig instängda i en roll i Uppdrags – KS- eller 
produktionspolitiker kan de uppleva att de just nekas inträde. Logiken är att 
vi har olika uppdrag. Och styrkan med det bryts ner av den känslomässiga 
delen att inte få ta i alla frågor /…/ När då tjänstemän påminner om rollen 
upplevs de som ”uppfostrade” (060825) 

Vi ser här att det finns en medvetenhet om att det finns politiker som kän-
ner sig instängda, och att de därför upplever det som förbjudet att göra en 
del saker. När politikerna inte förstår det handlar det om att de låter sina 
känslor ta överhanden och inte har förstått vilket uppdrag de har.  

Uppdelningen av rum skedde också i hanteringen av kommunens intra-
nät. Till intranätet har man tillträde om man är anställd i kommunen, med 
undantag för kommunalråden som också äger tillträde. Övriga politiker 
har inte tillgång till kommunens interna nät – de exkluderas och konstrue-
ras därmed som outsiders. Det skapas alltså en skillnad mellan de som är 
inne respektive de som är utanför. En del av de övriga politikerna kan ha 
tillgång till kommunens intranät, Insidan, men då har de det i egenskap av 
att vara anställd i kommunen, vilket vi tidigare har sett att många är.  

En exkluderande praktik i form av en fysisk gränsdragning uppstår när 
tjänstemän begränsar på vilket sätt och i vilken omfattning politikerna får 
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ta del av de kommunala verksamheterna. Vi tar ett exempel där man be-
gränsar politikernas delaktighet i uppföljningar, det första citatet är från en 
intervju med förvaltningschefen och det andra kommer från chefen på 
nästa nivå i organisationen:  

Politiken har varit väldigt intresserad av att få vara med i den här typen av 
uppföljningar men vi tycker att de ska ha sin roll och vi vår. Därför har vi 
gjort upp en slags kompromiss att två politiker får följa med. /…/ men de 
har ingen roll, utan de har en lyssnande roll för vi vill inte hamna i den situ-
ationen att politiken får en roll när man går ut på uppföljning på plats och 
det blir en diskussion om resurser och såna här saker.  

 

Chef: Politiken kommer in dels i samband med redovisningar men vi har 
också såna här på plats-uppföljningar och där vi har ett regelverk som säger 
att två politiker får vara med. 

Intervjuare: Varför är det så, ett regelverk med just två politiker? 

Chef: De första åren har vi känt att det är väldigt angeläget om att faktiskt 
bygga upp den här funktionen så att inte våra politiker börjar prata om per-
sonalfrågor, blir dom en hel skock då…. Så det handlar lite grann om att 
utveckla triangeln.  

Intervjuare: Finns det en rädsla att politikerna… 

Chef: Ja dom har ju gärna velat vara och mölja på den sidan också. Det äls-
kar dom ju, personalfrågor. Därför gjorde jag det och det är ju ingen som 
haft något emot det utan det var ett förslag från vår sida och det köpte man 
så att säga. (intervju chef linje 2) 
 

Här ser vi hur politikernas medverkan begränsas rent fysiskt genom en 
bestämmelse om hur många av dem som får följa med tjänstemännen ut på 
verksamhetsuppföljning.  Deras deltagande i detta rum villkoras av chefer-
na som bestämmer hur många som får följa med och också vad politikerna 
har för uppgift – en lyssnande roll. Det finns hos tjänstemännen en rädsla 
för att det ska uppstå diskussioner mellan politiker och medarbetare som 
inte har med uppföljningen att göra, som t.ex. resurser och personalfrågor. 
Politikerna konstrueras som ett hot som skulle kunna komma i ”en hel 
skock” och ”då” hotas organisationsmodellen.  

Kommunchefen försöker på olika sätt att begränsa vilka som har tillträ-
de till kommunalråden:  

Jag ser alla ordförandes spring hos kommunalråden, uppdragsdialogerna 
har kanske blivit kravdialoger. 
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Vi ser här hur chefen berättar om att politikerna förut gärna var ute i verk-
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Jag är rädd för korridorspolitiken när någon springer till KS-ordförande di-
rekt. 

Denna fysiska uppdelning av rum i vilka inte alla har tillträde är ett resul-
tat av de gränser som dras mellan olika funktioner i kommunen och citaten 
ovan visar kommunchefens önskan om kontroll över vilka som får tillträde 
till kommunstyrelsens ordförande och kommunalråden, som har visats i 
tidigare kapitel.  

En grundläggande idé med organisationsmodellen är att den kommunala 
produktionen ska konkurrera med privata aktörer på lika villkor. Ett sätt 
att försöka skapa lika villkor är att den kommunala produktionen inte ska 
ha några fördelar av att vara i ”egen regi” vilket innebär att chefer och 
medarbetare i de kommunala verksamheterna inte ska vara i kontakt med 
politikerna. I både intervjuer och möten med olika aktörer i kommunen, 
både chefer och politiker, har detta påtalats i termer av att det finns en 
”regel” som innebär att det är förbjudet för medarbetare att ta kontakt 
med politikerna. Denna ”regel” har ifrågasatts av många. Under våren 
2004 ställdes en interpellation i kommunfullmäktige av en ledamot som 
frågade följande:  

Varför får personalen inte prata med uppdragspolitiker, och vad kommer 
ansvarigt kommunalråd att göra för att förbättra situationen? 

Ansvarigt kommunalråd svarade följande:  

Uppdragssidans tjänstemän bereder underlag för uppdragsnämnderna. Upp-
dragstjänstemännen skaffar sig kunskap bland annat genom att vända sig 
till produktionens tjänstemän som efter bästa förmåga tillhandahåller efter-
frågad information. Om medarbetare däremot uttrycker sig på förvaltning-
ens vägnar krävs ett annat förhållningssätt. Förvaltningarnas åsikter skall 
framföras av ledningen för verksamheterna, vilka också ansvarar för upp-
drag/åtagandedialogerna med uppdragstjänstemännen (Diarienummer KS 
2004-0226) 

Kommunalrådet ger inget svar på den ställda frågan, utan svaret handlar 
om de kommunala tjänstemännen – inte om personalens kontakt med poli-
tikerna. Meningen ”Om medarbetare däremot uttrycker sig på förvaltning-
ens vägnar krävs ett annat förhållningssätt” följs inte av någon förklaring 
av vad ett annat förhållningssätt innebär, men implicerar att det är tjäns-
temännen som tillhandahåller efterfrågad information åt politikerna, inte 
medarbetarna. Det är också möjligt att tolka kommunalrådets svar som att 
det endast är efterfrågad information som ska lämnas. D.v.s. om medarbe-
tare och tjänstemän har information som de själva bedömer som relevant 
för politikerna ska denna inte lämnas om den inte är efterfrågad. Hur poli-
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tikerna ska skaffa sig tillräckligt mycket information för att kunna vara 
kapabla att efterfråga den framgår inte av diskussionerna. Kommunalrå-
dets svar att det är ledningen för verksamheterna som framför förvaltning-
ens åsikter tolkar jag som att politikerna tillerkänner ”ledningen” diskre-
tion över förvaltningens åsikter.  

I april 2008 fördes denna fråga om kontakt mellan medarbetare och po-
litiker upp återigen, då vid ett tillfälle när forskningsresultaten från utvär-
deringen presenterades. Vid detta möte var både politiker och tjänstemän 
närvarande. En tjänsteman från produktionssidan tog då upp frågan om 
”regeln” att personal inte får ha kontakt med politikerna men möttes av 
beskedet att någon sådan regel aldrig har funnits. Ett tidigare kommunal-
råd menade med bestämdhet att det aldrig har varit så och att hon själv 
som politiker menade att hon tar de kontakter hon vill. Hon möttes dock 
av protester från flera som menade att detta budskap har varit mycket 
tydligt och efter mötet kom en av förvaltningscheferna fram till mig och sa 
att budskapet att personal inte ska ha kontakt med politiker har framförts 
ända sedan den nya organisationen infördes. I enkätmaterialet finns en 
kommentar från en politiker: 

Utskälld av kvinnlig chefstjänsteman för att jag hade kontakt med produk-
tionen. 

Enkätfrågan som ställdes handlade om politikern i sitt politiska arbete har 
varit utsatt för nedsättande behandling där möjlighet gavs att i en öppen 
kommentar berätta om situationen.  

Detta exempel visar att oavsett om det har funnits något skriftligt eller 
muntligt framfört budskap så behöver regler inte vara formella för att insti-
tutionaliseras. Diskursens budskap tycks ha internaliserats av både chefer 
och politiker. Det som uppfattas som, eller är, regler tolkar jag som ett 
uttryck för en maktutövning där kontakter mellan medarbetare och politi-
ker görs till ett tabu, något som inte får förekomma. Många har uppfattat 
vilket beteende som är önskvärt och de beter sig därefter – de disciplinerar 
sig själva. 

I kommunen finns uppfattningen att det i början av ny organisations-
modells levnad kan vara nödvändigt att extra noga hålla på sina roller och 
att man kan ”ge mer frihet” senare: 

Personer har känt att man inte bör/får kontakta dem man vill. Kan vara en 
mognadsfråga. När man är trygg i modellen kan man ge mer frihet. Behovet 
från anställda tjänstemän att få kontakta politiker handlar också om behov 
av synlighet. (Individuell skriftlig reflektion från förvaltningschef 060825) 
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I reflektionen ovan beskrivs regeln inte som en regel utan som en känsla 
hos några med förvaltningschefens användning av har känt att. I och med 
att chefen i efterföljande meningar menar att det kan vara en mognadsfrå-
ga bekräftas snarare regeln än att den förnekas, det är något som kan 
komma senare när personerna har mognat tillräckligt. När mognaden har 
inträtt så kan man ge mer frihet. Det är dock otydligt vad eller vem för-
valtningschefen menar med man. Vem det är som ska ge mer frihet är höljt 
i dunkel.  

Exklusion kan ske både verbalt, linguistic exklusion, och fysiskt. I min 
kommun tar sig de exkluderande praktikerna många olika uttryck.  

Av nedanstående intervju framgår att det i början med den nya organisa-
tionsmodellen var svårt för politikerna att veta vem som var deras upp-
dragsgivare:  

Våra politiker, alltså i nämnd x och i nämnd xx, från början var det ju lite 
svårt, man vill vara, eller man ville vara ganska mycket produktionspoliti-
ker, alltså ner med fingrarna i syltburken och ut på skolorna och träffa lä-
rarna. Och det där utnyttjade ju lite också personal, för de ville ju visa på 
vad man skulle göra och vad som var fel. Så att våra politiker sprang ut och 
vi fick ju ha då samtal, att nu är det väldigt viktigt att ni förstår att ni är 
uppdragspolitiker och att det är medborgarna som är er uppdragsgivare, det 
är inte de anställda (intervju förvaltningschef linje 1) 

Av citatet framgår att uppdragspolitikerna förut gärna var ute i verksamhe-
terna och träffade medarbetare, och att detta är fel sätt att bete sig som 
politiker eftersom de då inte har förstått vem de företräder. Medarbetarna 
gjorde också fel som ville påtala brister i verksamheterna för politikerna. 

9.2.2 De kunniga och de okunniga – vad betraktas som politik? 
I den vetenskapliga litteraturen definieras begreppet politik på olika sätt 
och de kan vara mer eller mindre snäva. En första definition är att politik 
är det som politiker ägnar sig åt och att detta sker inom ramen för ”det 
offentliga” (Lundquist, 1993a, s. 27). Denna definition är ett snävt mer 
eller mindre tautologiskt resonemang – ”tårta på tårta”. Problematiskt 
med denna definition är t.ex. att dra gränsen mellan ”offentligt” och ”pri-
vat”. En andra, något vidare, definition är att politik handlar om ”auktori-
tativ fördelning av värden (Lundquist, 1993a, s. 27f). Med auktoritativ 
menas att medborgarna accepterar värdefördelningen i samhället. En tredje 
definition innebär att politik handlar om maktutövning i samhället 
(Lundquist, 1993a, s. 28) vilket innebär att det är ett vidare politikbegrepp 
som inte begränsas till ”det offentliga”. En fjärde definition är att politik 
handlar om att hantera konflikter. Olika intressen i samhället skapar kon-
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flikter och politikens uppgift är att lösa dessa konflikter (Montin, 2007). 
En femte definition innebär att politik ses som ”det överordnade, allmänna 
begreppet, för hur kollektiva handlingar och lösningar konstitueras i sam-
hället” (Eduards, 2002, s. 11).  

Max Weber gjorde också en definition av politikbegreppet och vi tar del 
av ett utdrag ur boken Vetenskap och politik: 

Vad menar vi med politik? Begreppet är oerhört vitt och omfattar varje 
form av självständigt ledande verksamhet. Man talar om bankernas pen-
ningpolitik /…/. Med politik kommer vi endast att mena följande: ledningen 
av eller inflytande på ledningen av en politisk sammanslutning, vilket alltså i 
våra dagar är detsamma som – staten./…/ För oss kommer alltså ”politik” 
att betyda: strävan efter makt eller inflytande på maktfördelningen, vare sig 
det gäller maktfördelning mellan stater eller mellan de grupper av männi-
skor som en stat omsluter (Weber, 1977, s. 40-41). 

I den vetenskapliga litteraturen finns alltså ingen enhetlig definition av vad 
som menas med politik och inte heller i den kommunala praktiken i kom-
munen finns någon klar definition av vad politik är. I intervjuer och do-
kument och under förvaltningschefskonferensen betonas att det är viktigt 
att alla håller på sin roll och särskilt viktigt är det att politikerna vet vilken 
roll de har. I materialet framkommer att det förutsätts att alla kommunala 
aktörer har kännedom om och en gemensam uppfattning om vad ”politik” 
är. Det tas mer eller mindre för givet att alla vet vad som menas när man 
pratar om politik och politiska frågor. Det finns inte, och har inte funnits, 
någon diskussion om detta, trots att man i kommunen hårt driver idén om 
nya roller för framför allt politikerna. Utdraget nedan kommer från en 
intervju med en chef:  

Chef: politikerna ska jobba mer politiskt. 

Intervjuare: Har ni haft en diskussion om vad som är en politikerfråga? 

Chef: Nej inte konkret /…/då var vi faktiskt inne på en sådan nivå när man 
började diskutera trädval och då lyfte jag det och sa är det här en politisk 
fråga. 

Intervjuare: vad sa politikerna då?  

Chef: Ja det blev ju en schism mellan mig och en politiker som sedan kände 
sig oerhört…, han hade aldrig blivit så dåligt bemött av en tjänsteman och 
jag sa det väldigt snällt, med glimten i ögat tyckte jag. Jag tyckte att det bör-
jade spåra ur helt/…/Jag har tänkt mycket på det efteråt för det slutade med 
att kommunalrådet för den politikerns parti ringde mig hem personligen och 
frågade om vi skulle plocka bort den där politikern för så får man inte bete 
sig. 
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I reflektionen ovan beskrivs regeln inte som en regel utan som en känsla 
hos några med förvaltningschefens användning av har känt att. I och med 
att chefen i efterföljande meningar menar att det kan vara en mognadsfrå-
ga bekräftas snarare regeln än att den förnekas, det är något som kan 
komma senare när personerna har mognat tillräckligt. När mognaden har 
inträtt så kan man ge mer frihet. Det är dock otydligt vad eller vem för-
valtningschefen menar med man. Vem det är som ska ge mer frihet är höljt 
i dunkel.  

Exklusion kan ske både verbalt, linguistic exklusion, och fysiskt. I min 
kommun tar sig de exkluderande praktikerna många olika uttryck.  

Av nedanstående intervju framgår att det i början med den nya organisa-
tionsmodellen var svårt för politikerna att veta vem som var deras upp-
dragsgivare:  

Våra politiker, alltså i nämnd x och i nämnd xx, från början var det ju lite 
svårt, man vill vara, eller man ville vara ganska mycket produktionspoliti-
ker, alltså ner med fingrarna i syltburken och ut på skolorna och träffa lä-
rarna. Och det där utnyttjade ju lite också personal, för de ville ju visa på 
vad man skulle göra och vad som var fel. Så att våra politiker sprang ut och 
vi fick ju ha då samtal, att nu är det väldigt viktigt att ni förstår att ni är 
uppdragspolitiker och att det är medborgarna som är er uppdragsgivare, det 
är inte de anställda (intervju förvaltningschef linje 1) 

Av citatet framgår att uppdragspolitikerna förut gärna var ute i verksamhe-
terna och träffade medarbetare, och att detta är fel sätt att bete sig som 
politiker eftersom de då inte har förstått vem de företräder. Medarbetarna 
gjorde också fel som ville påtala brister i verksamheterna för politikerna. 

9.2.2 De kunniga och de okunniga – vad betraktas som politik? 
I den vetenskapliga litteraturen definieras begreppet politik på olika sätt 
och de kan vara mer eller mindre snäva. En första definition är att politik 
är det som politiker ägnar sig åt och att detta sker inom ramen för ”det 
offentliga” (Lundquist, 1993a, s. 27). Denna definition är ett snävt mer 
eller mindre tautologiskt resonemang – ”tårta på tårta”. Problematiskt 
med denna definition är t.ex. att dra gränsen mellan ”offentligt” och ”pri-
vat”. En andra, något vidare, definition är att politik handlar om ”auktori-
tativ fördelning av värden (Lundquist, 1993a, s. 27f). Med auktoritativ 
menas att medborgarna accepterar värdefördelningen i samhället. En tredje 
definition innebär att politik handlar om maktutövning i samhället 
(Lundquist, 1993a, s. 28) vilket innebär att det är ett vidare politikbegrepp 
som inte begränsas till ”det offentliga”. En fjärde definition är att politik 
handlar om att hantera konflikter. Olika intressen i samhället skapar kon-
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I citatet ser vi att det finns ett förgivettagande av politikbegreppet. Chefen 
uttrycker att politikerna ska jobba mer politiskt, men exemplet ger inte 
besked på min fråga vad som är en fråga för politikerna utan det handlar 
om vad chefen inte tycker är frågor för politikerna. Chefen tar stöd från 
kommunalrådet i sitt resonemang med berättelsen om att kommunalrådet 
kunde tänka sig att ”plocka bort” politikern i fråga. Här ser vi också ett 
exempel på disciplinering då en politiker som inte beter sig på rätt sätt kan 
bli bortplockad. I detta specifika fall är det också chefen som får fälla av-
görandet om politikern ska plockas bort eller ej. Det går också att tolka 
chefens berättelse i termer av en allians mellan höga chefer och kommunal-
råd då de tillsammans resonerar hur man ska hantera politikern. I mitt 
material med intervjuer och observationer lyser en definition av vad politik 
är med sin frånvaro. Däremot finns det många exempel på vad politik inte 
är: 

cykelställsfrågor och trädval  

I citatet ger en tjänsteman besked om att politikerna inte ska ägna sig åt 
varken cykelställsfrågor eller att välja vilken sorts träd det ska planteras i 
kommunen. Ordet ”Cykelställsfrågor” är uttryck som fungerar som ett 
skällsord som används av tjänstemän i flera kommuner för att beskriva vad 
politiker inte ska göra.62

Sådana beslut har ju fattats på politisk nivå i kommunen om personalen ska 
ha motorvärmare /…/ Jag har varit med och skrivit fram ett ärende i kom-
munstyrelsen om att få tillstånd att ha motorvärmare i en stadsdel här och 
under debatten så sa jag det. Jag kommer ihåg att en kommunstyrelseleda-
mot sa: men ska vi verkligen behöva ta i sådana här…(skratt) detaljfrågor. 
Det gjorde att kommunstyrelsen tappade greppet om det de egentligen ska 
göra/…/det finns inte så mycket politik i en motorvärmare. 

 

Här ser vi hur tjänstemannen berättar om hur det var förr i kommunen när 
det fattades beslut av politikerna som tjänstemannen menar inte hör hem-
ma på en politisk nivå. Han ger ett konkret exempel från en situation där 
en sådan fråga var aktuell och han berättar om hur en ledamot i kommun-
styrelsen inte tyckte det var en fråga för dem på den nivån. Han skrattar 
vid minnet av situationen vilket kan tolkas som antingen att han tycker att 
                                                      
62 Som kuriosa kan nämnas att ordet cykelställsfråga finns som uppslagsord på 
svenska Wikipedia där det ges följande förklaring: ”är ett beslut som ska tas om en 
struntsak, till exempel var cykelstället ska stå. Många tenderar att ha en åsikt om 
dessa frågor, eftersom de är jordnära och lätta att sätta sig in i, jämfört med exem-
pelvis ekonomiska frågor.” Hos konsultfirman Konsultakademin ger de följande 
råd för hur ett ledningsgruppsmöte ska arrangeras: ”Undvik cykelställsfrågor och 
akta dig för otydlig ansvarsfördelning.” 
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hela situationen var rolig eller att han tycker att frågan som diskuterades 
var löjlig. Även här kan alliansen mellan högre tjänstemän och kommunal-
råd skönjas. I de sista meningarna hävdar han att kommunstyrelsen, om de 
diskuterar sådana frågor, tappar greppet om vad de egentligen ska göra, 
men han utvecklar inte det resonemanget vidare. Klart är dock att tjänste-
mannen vet vad kommunstyrelsen ska göra och han slår helt enkelt fast 
som en självklarhet att det inte finns politik i en motorvärmare. Tjänste-
mannen tar sig tolkningsföreträde både av vad en politisk fråga är och 
därmed av vad politikerna ska göra. Det blir en exkludering av andra möj-
liga tolkningar av ”politik” än den som chefen gör. 

I kommunen definieras alltså politik i förhållande till vad det inte är, det 
är en negativ konstruktion av politik som görs. Vad begreppet politik ges 
för innehåll är mycket centralt för konstruktionen av politikerrollerna. För 
att knyta samman mitt tidigare resonemang om kommunen som företag (se 
avsnitt 7.1) med diskussionen om vad politik är så ges politikbegreppet 
olika innehåll i olika diskurser. I intervjuer kan vi se hur de som menar att 
kommunen är eller borde vara som vilket storföretag som helst gör en ne-
gativ definition av politikbegreppet – de definierar det utifrån vad de anser 
att det inte är. Andra kommunala aktörer, som inte delar synen på kom-
munen som storföretag, kan ha en annan syn på vad politik är.  

I diskursteori diskuteras språkbruket som ett socialt fenomen vars bety-
delse aldrig helt kan fixeras vilket leder till ”social strid om definitioner av 
samhälle och identitet – en strid vars utfall får sociala konsekvenser” 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 31). Den diskursteoretiska analy-
sens syfte är: 

Att kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska 
fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi 
uppfattar dem som naturliga (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 32). 

I kommunen är politik alltså en negativ konstruktion utifrån vad chefer 
menar att politik inte är och den betydelsen har konventionaliserats på ett 
sätt som gör att den upplevs naturlig. Med ett uttryck som exempelvis 
”arbeta mer politiskt” ges ett budskap om att det politikerna gör idag inte 
är tillräckligt politiskt – de gör någonting som inte är politiskt. Med ter-
men diskursordning menas att olika diskurser konkurrerar på samma fält 
och fältet är i det här fallet kommunen. De tidigare identifierade företags-, 
förvaltnings- och föreningsdiskurserna utgör därmed en diskursordning. I 
dessa diskurser menar jag att politik är ett mångtydigt begrepp som kan 
sägas vara ett element, vars betydelse inte är fixerat. Elementet politik ges 
olika innehåll av de olika diskurserna och blir då en flytande signifikant. 
En flytande signifikant hänvisar till ”den kamp om viktiga tecken som förs 
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var löjlig. Även här kan alliansen mellan högre tjänstemän och kommunal-
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I kommunen är politik alltså en negativ konstruktion utifrån vad chefer 
menar att politik inte är och den betydelsen har konventionaliserats på ett 
sätt som gör att den upplevs naturlig. Med ett uttryck som exempelvis 
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och fältet är i det här fallet kommunen. De tidigare identifierade företags-, 
förvaltnings- och föreningsdiskurserna utgör därmed en diskursordning. I 
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mellan olika diskurser” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 35). I sam-
talen kan vi se hur bärarna av företagsdiskursen, kommunledningstjänste-
männen, ger sitt innehåll åt politik utifrån vad de anser att politik inte är. 
Politikerna, som tjänstemännen talar om, är i högre grad bärare av andra 
diskurser som har ett annat innehåll i politikbegreppet. Det är tydligt att 
cheferna anser sig ha tolkningsföreträde om politikerrollens innehåll – de 
gör anspråk på att ha sådan professionell status att de kan uttala sig om 
andra grupper. 

Förutom att det inte är helt klart vad som menas med politik, förekom-
mer också att det ifrågasätts vilket/vilkas intresse politiker driver och vi tar 
ett exempel från en intervju med en chef: 

Vi hade det här mötet som jag sa tidigare, mötet mellan vår nämnds AU och 
KS AU igår. Jag tyckte att vår ordförande ville lyfta upp risken att det blir 
att man som politiker företräder en organisation, ett särintresse. Som tjäns-
teman tänker man då ibland hade du varit från naturvårdsföreningen då 
hade jag respekterat allt du säger, men nu sitter du för folkpartiet då tycker 
jag du har fel. Det är inte partipolitik du för fram då. Det var nog det hon 
försökte lyfta upp och jag tror att där har man sett det ifrån kommunled-
ningen också att vi måste höja nivån.  

Av citatet framgår att det kan vara ett problem om en politiker driver vad 
tjänstemannen i intervjun talar om som ”särintresse”. En politiker har haft 
åsikter i en fråga, men i positionen som politiker uppfattas det inte vara 
”rätt” politik, utan det uppfattas vara ett särintresse. Samma sak hade 
varit möjlig att säga från en annan position – om personen inte hade varit 
politiker utan föreningsföreträdare – men som politiker är detta inte möj-
ligt att säga. I intervjun gör chefen anspråk på att vara den som har tolk-
ningsföreträde på vad som är partipolitik och vad som inte är det. Är det 
inte partipolitik enligt chefens mening är det inte självklart att politikerns 
yttrande respekteras. Detta har tidigare beskrivits av statsvetaren Henry 
Bäck som har skrivit om hur NPM påverkar politikerrollen och han menar 
att det som betraktas som särintressen inte betraktas som legitima i kom-
munerna eftersom idén om att politiker ska vara medborgarföreträdare 
innebär att de då ska företräda ett allmänintresse (Bäck, 2000, s. 174-184). 
Denna idé förefaller orealistisk eftersom politik snarare kan handla om att 
balansera olika särintressen istället för att låtsas som om dessa inte finns 
(Montin, 2007, s. 117). 

Det är såväl i min kommun som i andra kommuner (se t.ex. Montin, 
2007, s. 117f) mycket tydligt att politik inte är ”detaljer”. Ett exempel på 
problemet, vad som är eller inte är en detalj, kan illustreras av frågan om 
utbudet i skolcafeterior, en fråga som varit uppe till diskussion i såväl min 
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undersökningskommun som andra kommuner. Är det en politisk fråga 
vilket utbud som finns i skolornas cafeterior eller en detaljfråga som politi-
ker inte ska lägga sig i? Nej, hävdar den som menar att utbudet i en enskild 
skolas café är av den detaljeringsgraden som politikerna ska hålla sig ifrån. 
Ja, hävdar den som menar att det är ett medel för att nå målet om en häl-
sosammare livsstil bland barn och unga som man som politiker måste kun-
na fatta beslut om, det räcker inte alltid med övergripande policyformule-
ringar. Ytterligare ett exempel från skolans område gäller barngruppsstor-
leken på dagis och skolor. Är det politikernas uppgift att begränsa antalet 
barn i barngrupper eller är det en fråga för förvaltningen eller kanske pe-
dagogerna själva att bedöma hur stora barngrupperna ska vara? Politiker-
na menar att det är en fråga för dem eftersom medborgarna riktar det kra-
vet mot politiken men förvaltningen kan mena att det är en detaljfråga som 
politikerna inte ska hantera. 

En uppgift för politikerna är att sätta upp de mål som kommunen ska 
sträva efter att uppfylla. I den nya kommunallagen betonades att målstyr-
ningen skulle öka. Tanken är att politikerna ska formulera mål – vad det är 
som ska göras – och att förvaltningen sedan på egen hand kan avgöra hur 
målen ska förverkligas. Som vi har sett tidigare är den tid som politikerna 
kan lägga ner begränsad vilket gör att deras inflytande i beredningsfasen är 
litet. Mycket av arbetet med att formulera mål och visioner görs även det 
av tjänstemän: 

I ett kortsiktigt perspektiv har omorganisationen och styrmodell försvårat 
politiker – tjänstemannarelationen. Politiker vana att styra i verksamhets-
termer känner sig hämmade av tjänstemän som ”talar om” vad de ska göra. 
Samtidigt driver tjänstemän i programdokument och planer fram visioner 
och förhållningssätt som enligt teorin tillhör den politiska sfären. Att tydlig-
göra roller sägs gynna förtroendefulla relationer – men om tydliggörandet 
av en faktisk verklighet pekar mot att politikerrollen drar mot det kamerala 
(budget i balans) och tjänstemannarollen drar mot långsiktig målstyrning – 
då är tydliggörandet smärtsamt. Lösningen ligger kanske i att målstyrningen 
sker i processer där politiken ges reella förutsättningar att stå för avväg-
ningar och prioriteringar. I en sådan process kan relationer återupprättas. 
(skriftlig reflektion från förvaltningschef 060825) 

I denna skriftliga reflektion från en av förvaltningscheferna ser vi hur 
mycket av arbetet med att arbeta fram visioner och förhållningssätt i pla-
ner och programdokument görs av tjänstemän och chefen är medveten om 
att detta är en uppgift för politikerna som har övertagits av tjänstemän. Ur 
ett professionsteoretiskt perspektiv kan det tolkas som att inkräktningen på 
politikernas område i det fallet har blivit genomförd. Chefen gör en reser-
vation när enligt teorin skjuts in vilket möjliggör en tolkning av att det 
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mellan olika diskurser” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 35). I sam-
talen kan vi se hur bärarna av företagsdiskursen, kommunledningstjänste-
männen, ger sitt innehåll åt politik utifrån vad de anser att politik inte är. 
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diskurser som har ett annat innehåll i politikbegreppet. Det är tydligt att 
cheferna anser sig ha tolkningsföreträde om politikerrollens innehåll – de 
gör anspråk på att ha sådan professionell status att de kan uttala sig om 
andra grupper. 

Förutom att det inte är helt klart vad som menas med politik, förekom-
mer också att det ifrågasätts vilket/vilkas intresse politiker driver och vi tar 
ett exempel från en intervju med en chef: 

Vi hade det här mötet som jag sa tidigare, mötet mellan vår nämnds AU och 
KS AU igår. Jag tyckte att vår ordförande ville lyfta upp risken att det blir 
att man som politiker företräder en organisation, ett särintresse. Som tjäns-
teman tänker man då ibland hade du varit från naturvårdsföreningen då 
hade jag respekterat allt du säger, men nu sitter du för folkpartiet då tycker 
jag du har fel. Det är inte partipolitik du för fram då. Det var nog det hon 
försökte lyfta upp och jag tror att där har man sett det ifrån kommunled-
ningen också att vi måste höja nivån.  

Av citatet framgår att det kan vara ett problem om en politiker driver vad 
tjänstemannen i intervjun talar om som ”särintresse”. En politiker har haft 
åsikter i en fråga, men i positionen som politiker uppfattas det inte vara 
”rätt” politik, utan det uppfattas vara ett särintresse. Samma sak hade 
varit möjlig att säga från en annan position – om personen inte hade varit 
politiker utan föreningsföreträdare – men som politiker är detta inte möj-
ligt att säga. I intervjun gör chefen anspråk på att vara den som har tolk-
ningsföreträde på vad som är partipolitik och vad som inte är det. Är det 
inte partipolitik enligt chefens mening är det inte självklart att politikerns 
yttrande respekteras. Detta har tidigare beskrivits av statsvetaren Henry 
Bäck som har skrivit om hur NPM påverkar politikerrollen och han menar 
att det som betraktas som särintressen inte betraktas som legitima i kom-
munerna eftersom idén om att politiker ska vara medborgarföreträdare 
innebär att de då ska företräda ett allmänintresse (Bäck, 2000, s. 174-184). 
Denna idé förefaller orealistisk eftersom politik snarare kan handla om att 
balansera olika särintressen istället för att låtsas som om dessa inte finns 
(Montin, 2007, s. 117). 

Det är såväl i min kommun som i andra kommuner (se t.ex. Montin, 
2007, s. 117f) mycket tydligt att politik inte är ”detaljer”. Ett exempel på 
problemet, vad som är eller inte är en detalj, kan illustreras av frågan om 
utbudet i skolcafeterior, en fråga som varit uppe till diskussion i såväl min 
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kanske alltid i praktiken har varit tjänstemännen som haft denna uppgift. 
Det förefaller vara så att denna chef menar att politikerna i praktiken har 
fått en funktion av att vara kamrerer – att hålla budget, medan det i själva 
verket är tjänstemännen som sätter upp de långsiktiga målen för kommu-
nen. Denna chefs bild av hur det fungerar i praktiken innebär att politiker-
na inte är de som sätter upp mål. Vi ser också att chefen har funderat över 
hur man ska kunna göra något åt detta så att politikerna får bättre förut-
sättningar att påverka. Chefen uttrycker alltså att det vore bra om politi-
kerna kunde ges reella förutsättningar för att kunna göra prioriteringar.  

I enkätmaterialen från 2004 och 2006 fanns ett påstående som löd 
”Många politiker ägnar för mycket tid och energi åt detaljfrågor”. 2004 
fanns en förhållandevis stor skillnad mellan politikers och tjänstemäns 
uppfattningar även om båda grupperna huvudsakligen instämde i påståen-
det. Balansmåttet för tjänstemän var 48 och för politiker 11. Skillnaden 
uppgick därmed till 37. 2006 fanns inte någon skillnad kvar. Färre tjäns-
temän instämmer i påståendet men betydligt fler politiker gör det, balans-
måtten är 30 för båda grupperna. Hur kommer det sig att betydligt fler 
politiker instämmer i påståendet 2006? En möjlig förklaring är att det har 
skett en förändring hos politikerna som gör att de 2006 är mer intresserade 
av detaljer än de var 2004. Denna förklaring är dock knappast trolig. De 
flesta politiker i kommunen finns på uppdragssidan där de har fått lära sig 
att de inte ska ägna sig åt detaljer och där de inte ska ha någon kontakt 
med produktionen. Detta kan ha gjort att de tar ställning till påståendet 
utifrån hur de tror att det är. När budskapet ”politiker ska inte ägna sig åt 
detaljfrågor” ofta påtalas talar man också om att det dels är möjligt att 
vara intresserad av detaljer, dels att det finns politiker som är det, men att 
det är fel. En sådan tolkning stöds av följande kommentar från en politi-
ker: 

Ett problem är alltid att få politiken att handla om frågor på rätt nivå. Det 
finns alltid politiker som älskar att gräva ner sig i detaljer – även i kommun-
fullmäktige (öppen kommentar enkät). 

I det här avsnittet har jag undersökt vad som betraktas som politik i kom-
munen och visat hur det konstrueras en gräns mellan de som är kunniga 
och de som är okunniga. Det är chefer och tjänstemän, och till viss del 
kommunalråd, som är kunniga och vet vad politik är – dock utifrån en 
negativ definition av vad politik inte är. De gör också anspråk på att ha 
kunskap om vad rätt politik är och det innebär att de gör en bedömning av 
vilket intresse politikerna driver.  

I termer av Foucaults uteslutning har jag i detta avsnitt visat hur uteslut-
ningar leder till exklusion. Det är en distinktion mellan den kunnige och 
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den okunnige som skapas i chefernas tal om politikerna. Cheferna fram-
ställs som de kloka och politikerna som de okunniga. När något uttalas är 
det inte bara viktigt vad som sägs, utan av vem det sägs. Som vi har sett är 
vissa saker inte tillåtna att säga från politikerpositionen. En uteslutning 
sker genom en distinktion mellan sant och falskt, det som uttalas av che-
ferna som är i position där de har auktoritet betraktas som sanning, politi-
kerna som inte har samma auktoritetsposition bedöms inte tala sanning, 
utan de utgår från perspektiv som inte är legitima – partipolitiska eller 
egna intressen. 

Chefernas utsagor är enligt min tolkning tecken på en pågående profes-
sionaliseringsprocess. Det innebär en begränsning av politikernas hand-
lingsutrymme och en utökning av deras eget. För att legitimera detta fram-
ställs politikerna som okunniga. Det är cheferna och experterna i förvalt-
ningen som är de kunniga. Ett anspråk på diskretion över ledningen av 
kommunen framgår med tydlighet. Det sägs vara politikernas uppgift att 
sätta upp målen, men i realiteten har det skett en inkräktning på detta om-
råde.  

9.2.3 Bilden av ”den andre” 
I det teoretiska kapitlet presenterades begreppet othering vilket innebär hur 
”vi” och ”dom” konstrueras genom bl.a. kategoriseringar av olika slag. En 
negative other-representation innebär att en negativ bild av ”den andre” 
byggs upp med hjälp av språkliga uttryck som t.ex. metaforer. I kommu-
nen förekommer den begreppsliga metaforen POLITIKER ÄR BARN fli-
tigt. Att likna någon vid ett barn är inte nödvändigtvis negativt, men i den-
na kommun menar jag att användningen av denna metafor är ett led i att 
bygga upp en negativ bild av ”den andre” som i det här fallet är politiker-
na. Det negativa består i att påtala barns brister genom en outtalad jämfö-
relse med vuxna. Detta sker genom att tala om ett behov av vad jag har 
valt att kalla uppfostran av politikerna eftersom de varken har tillräckliga 
kunskaper eller förstår och dessutom vet de inte riktigt hur man ska uppfö-
ra sig ordentligt. Att bygga upp en negativ bild av ”den andre” är ett led i 
professionaliseringsprocessens stängningsfas. Det gör det möjligt att legiti-
mera sin ställning som de som vet och kan. För att göra inkräktning möjlig 
behöver ”den andre” framställas som mindre kunnig och kompetent. 

Behovet av uppfostran av politikerna tar sig många olika uttryck. Kom-
munchefen säger i början av 2005 när den nya organisationen diskuteras:  

Jag är chockad över hur politikerna tänker. Vi ska ha en ny politikerutbild-
ning. 
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Ett medel för att ändra politikernas sätt att tänka är att anordna en politi-
kerutbildning och denna är det chefer och förvaltningstjänstemän som 
planerar och genomför. En förvaltningschef är bekymrad över politikerna i 
nämnden: 

Vi vill inte bygga in oss i en fälla och bygga så att vi inte kan driva det och 
där finns inte kompetensen hos politikerna eller så kanske man inte bryr sig 
för det ser bra ut i pressen när man visar att man bygger.   

Chefen konstruerar politikerna i nämnden som antingen icke-kompetenta 
eller som ansvarslösa. Nedan ser vi att det inte är önskvärt att politiker har 
olika uppfattning: 

När våra förtroendevalda tjafsar om var de ska ställa en staty så visar de då 
att kommunen tjafsar och krånglar.  

Chefen tar exemplet med en staty, inte för att det har varit aktuellt, utan 
för att illustrera att om politikerna uppvisar oenighet så kommer kommu-
nen att uppfattas som att det är krångligt och tjafsigt och det ger inget bra 
intryck utåt. Kommunens image drabbas av oeniga politiker. Politikerna i 
nämnderna borde, enligt nedanstående förvaltningschef, göra andra saker: 

Jag tycker att nämnderna borde jobba med varu- och arbetsgivarmärket 
istället för att teckna avtal som någon annan ska göra. 

I denna chefs ögon ägnar politikerna tid åt saker som inte är deras ansvar. 
Av citat nedan framgår att: 

FC1: Det är mycket okunskap om hur saker och ting fungerar 

FC2: En svårighet är att vi försöker att inte låna, nu ska vi samla först, man 
måste vara duktig att kommunicera detta. Medborgarna förväntar sig att 
alla skattepengar ska gå till drift, de har inte förstått att vi måste investera. 

FC1: Prioriteringsfrågan är svår, olika nämnder gör olika prioriteringar. Vi 
som fastighetsägare prioriterar annorlunda än politikerna som prioriterar 
nya åtaganden. Vi har en konflikt med /annan nämnd/ om detta. Nu har vi 
en ram – då krävs mycket samförstånd mellan alla politiker för att nå målet. 

Denna dialog sker under en förvaltningschefskonferens hösten 2005 när 
man diskuterar ekonomiska utmaningar och att kunskaperna hos politi-
kerna brister när de kan komma på idén att göra investeringar fast de inte 
har pengar till att driva det som investeringen syftar till. Det är också ett 
problem att medborgarna inte förstår vad som behöver göras. Här ser vi 
också att när den ekonomiska ramen är given från fullmäktige och upp-
dragen fastslagna så finns inte utrymme för politiska oenigheter eftersom 
det krävs samförstånd mellan alla politiker.  
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Jag har samma bekymmer i min nämnd. Jag säger att vi inte har råd, men de 
kommer att ta besluten i alla fall för de är okontroversiella, man tar inte i de 
kontroversiella frågorna. Det gäller att inte ta offerrollen. Jag kan jobba 
hårt mot politiken och det är inte intressant för /lokaltidningen/. Det kan ju 
bli lite länsrättsproblematik och sådant men det får man ta.   

Detta citat kommer från en avslutande reflektion. Den inleds med att che-
fen beklagar att kommunfullmäktige har fattat ett visst beslut när det gäller 
färdtjänsttaxor. Chefen menar att de fattade beslutet för att det var okon-
troversiellt och menar att politikerna inte vågar ta i kontroversiella frågor. 
I en slutreflektion på en konferens har samma chef som yttrade det ovan-
stående citatet en fundering: 

Jag tänker på Mogens Glistrup, han hade en bra idé när det gällde försvars-
politiken, att man skulle ha en telefonsvarare som svarade ”vi ger oss”. Vi 
skulle kunna ha en telefonsvarare åt politikerna ”hur mycket vill ni ha?”. En 
svår uppgift för oss, det är en pedagogisk uppgift att få politikerna att fatta 
att de måste fatta svåra beslut.   

I detta uttalande syns på ett tydligt sätt att förvaltningschefen har anammat 
väktarens position. Kassakistan ska vaktas och politikerna har inte förstått 
det tillräckligt bra. Det verkar som att politiker hela tiden vill ha mer 
pengar från väktarna, de är inte ansvarsfulla på rätt sätt. I detta uttalande 
menar jag att det framkommer att politik ses som ett verksamhetsområde 
jämbördigt med andra, som t.ex. skola och barnomsorg, som jag visade i 
avsnitt 6.3. Politikerna görs till en grupp som ständigt önskar mer resurser 
vilket innebär att politikerna kan framställas som ”kostnadsdrivande” 
enligt en gruppdiskussion under 2006: 

Att politiken ”hålls borta” är en delförklaring till resultatförbättringen, som 
kan härledas till modellen. Under kdn-tiden var det en tätare kontakt med 
politiken, vilket var kostnadsdrivande; ”då ställdes vi till svars inför politi-
kerna hela tiden” (forskaranteckning från gruppdiskussion 060825). 

Denna sammanfattning av chefernas gruppdiskussion visar att de menar att 
en förklaring till kommunens förbättrade ekonomiska resultat ligger i det 
faktum att politikerna inte längre har några omfattande kontakter med 
cheferna. Täta kontakter med politiker är alltså i deras ögon ”kostnadsdri-
vande”. 

Cheferna har gjort framgångsrika inkräktningsförsök, som vi tidigare 
har sett, vilket gör att de nu måste upprätthålla diskretionen över ledning-
en av kommunen och då används exklusion för att hålla dem borta. 

Jag har tidigare visat att förvaltningscheferna ofta talar på ett sätt som 
jag tolkar som uppfostran av politikerna, men de själva använder ofta or-
det hjälpa. Politikerna måste hjälpas till rätta: 
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Ett medel för att ändra politikernas sätt att tänka är att anordna en politi-
kerutbildning och denna är det chefer och förvaltningstjänstemän som 
planerar och genomför. En förvaltningschef är bekymrad över politikerna i 
nämnden: 

Vi vill inte bygga in oss i en fälla och bygga så att vi inte kan driva det och 
där finns inte kompetensen hos politikerna eller så kanske man inte bryr sig 
för det ser bra ut i pressen när man visar att man bygger.   

Chefen konstruerar politikerna i nämnden som antingen icke-kompetenta 
eller som ansvarslösa. Nedan ser vi att det inte är önskvärt att politiker har 
olika uppfattning: 

När våra förtroendevalda tjafsar om var de ska ställa en staty så visar de då 
att kommunen tjafsar och krånglar.  

Chefen tar exemplet med en staty, inte för att det har varit aktuellt, utan 
för att illustrera att om politikerna uppvisar oenighet så kommer kommu-
nen att uppfattas som att det är krångligt och tjafsigt och det ger inget bra 
intryck utåt. Kommunens image drabbas av oeniga politiker. Politikerna i 
nämnderna borde, enligt nedanstående förvaltningschef, göra andra saker: 

Jag tycker att nämnderna borde jobba med varu- och arbetsgivarmärket 
istället för att teckna avtal som någon annan ska göra. 

I denna chefs ögon ägnar politikerna tid åt saker som inte är deras ansvar. 
Av citat nedan framgår att: 

FC1: Det är mycket okunskap om hur saker och ting fungerar 

FC2: En svårighet är att vi försöker att inte låna, nu ska vi samla först, man 
måste vara duktig att kommunicera detta. Medborgarna förväntar sig att 
alla skattepengar ska gå till drift, de har inte förstått att vi måste investera. 

FC1: Prioriteringsfrågan är svår, olika nämnder gör olika prioriteringar. Vi 
som fastighetsägare prioriterar annorlunda än politikerna som prioriterar 
nya åtaganden. Vi har en konflikt med /annan nämnd/ om detta. Nu har vi 
en ram – då krävs mycket samförstånd mellan alla politiker för att nå målet. 

Denna dialog sker under en förvaltningschefskonferens hösten 2005 när 
man diskuterar ekonomiska utmaningar och att kunskaperna hos politi-
kerna brister när de kan komma på idén att göra investeringar fast de inte 
har pengar till att driva det som investeringen syftar till. Det är också ett 
problem att medborgarna inte förstår vad som behöver göras. Här ser vi 
också att när den ekonomiska ramen är given från fullmäktige och upp-
dragen fastslagna så finns inte utrymme för politiska oenigheter eftersom 
det krävs samförstånd mellan alla politiker.  
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kommer att ta besluten i alla fall för de är okontroversiella, man tar inte i de 
kontroversiella frågorna. Det gäller att inte ta offerrollen. Jag kan jobba 
hårt mot politiken och det är inte intressant för /lokaltidningen/. Det kan ju 
bli lite länsrättsproblematik och sådant men det får man ta.   

Detta citat kommer från en avslutande reflektion. Den inleds med att che-
fen beklagar att kommunfullmäktige har fattat ett visst beslut när det gäller 
färdtjänsttaxor. Chefen menar att de fattade beslutet för att det var okon-
troversiellt och menar att politikerna inte vågar ta i kontroversiella frågor. 
I en slutreflektion på en konferens har samma chef som yttrade det ovan-
stående citatet en fundering: 

Jag tänker på Mogens Glistrup, han hade en bra idé när det gällde försvars-
politiken, att man skulle ha en telefonsvarare som svarade ”vi ger oss”. Vi 
skulle kunna ha en telefonsvarare åt politikerna ”hur mycket vill ni ha?”. En 
svår uppgift för oss, det är en pedagogisk uppgift att få politikerna att fatta 
att de måste fatta svåra beslut.   

I detta uttalande syns på ett tydligt sätt att förvaltningschefen har anammat 
väktarens position. Kassakistan ska vaktas och politikerna har inte förstått 
det tillräckligt bra. Det verkar som att politiker hela tiden vill ha mer 
pengar från väktarna, de är inte ansvarsfulla på rätt sätt. I detta uttalande 
menar jag att det framkommer att politik ses som ett verksamhetsområde 
jämbördigt med andra, som t.ex. skola och barnomsorg, som jag visade i 
avsnitt 6.3. Politikerna görs till en grupp som ständigt önskar mer resurser 
vilket innebär att politikerna kan framställas som ”kostnadsdrivande” 
enligt en gruppdiskussion under 2006: 

Att politiken ”hålls borta” är en delförklaring till resultatförbättringen, som 
kan härledas till modellen. Under kdn-tiden var det en tätare kontakt med 
politiken, vilket var kostnadsdrivande; ”då ställdes vi till svars inför politi-
kerna hela tiden” (forskaranteckning från gruppdiskussion 060825). 

Denna sammanfattning av chefernas gruppdiskussion visar att de menar att 
en förklaring till kommunens förbättrade ekonomiska resultat ligger i det 
faktum att politikerna inte längre har några omfattande kontakter med 
cheferna. Täta kontakter med politiker är alltså i deras ögon ”kostnadsdri-
vande”. 

Cheferna har gjort framgångsrika inkräktningsförsök, som vi tidigare 
har sett, vilket gör att de nu måste upprätthålla diskretionen över ledning-
en av kommunen och då används exklusion för att hålla dem borta. 

Jag har tidigare visat att förvaltningscheferna ofta talar på ett sätt som 
jag tolkar som uppfostran av politikerna, men de själva använder ofta or-
det hjälpa. Politikerna måste hjälpas till rätta: 
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Man måste hjälpa politiken att hålla ordning på det här /…/ Ni får vägleda 
era politiker att se de här sakerna.   

Jag får hela tiden tala om för politiken vad som ska göras i mångt och 
mycket.   

Hjälpen som politikerna behöver handlar dels om vägledning, dels behöver 
cheferna tala om för dem vad som ska göras. Här konstruerar cheferna sig 
själva som de som har diskretion över ledningen i kommunen och som de 
som har större kunskap. Ibland används dock ordet fostran: 

FC 1: Man ska fostra nämnden att jobba på ett nytt sätt. Det finns en 
spricka för man vill som politiker inte bli fostrad. När X har varit hos mig 
så tycker dom ”hur kan en tjänsteman från kommunledningskontoret 
komma här och mästra”.  

FC 2: ja det fanns en stor misstänksamhet och politikerna gjorde jämförel-
sen med husförhör.  

FC 3: hos oss har det blivit annorlunda för vi har en ny politiker som håller 
ordning på de andra och det är lättare när de har blivit färre. Z håller efter 
dem. 

I ovanstående dialog talar förvaltningschefen om att fostra den politiska 
nämnden och likt ett barn vill inte politiker bli fostrade. X i citatet är den 
tjänsteman som utbildar i organisationsmodellen, den s.k. systembevaka-
ren. Den andra tjänstemannen berättar om hur politikerna uppfattar de 
s.k. uppdragsdialogerna som husförhör och tanken leder lätt till pigan Lina 
i Emil i Lönneberga där husförhören är en obehaglig upplevelse där en 
allsmäktig präst läxar upp befolkningen i uppfostrande syfte. Den tredje 
tjänstemannen tycker att det är lättare nu eftersom det har kommit en ny 
politiker som håller ordning på de andra vilket påminner om storasyskon 
som ser efter mindre syskon. Storasyskonet heter i det här fallet Z och är 
en nämndordförande. I en intervju med en chef på linje 2 ser vi att det inte 
alltid är lätt för politikerna: 

Det är samma politiker som satt i den förra och sitter i den nuvarande för 
jag känner igen många av dem från min förra nämnd och jag tycker att de 
beter sig ungefär likadant. Sedan vet jag att de ska lära sig ett nytt beteende 
och lära sig att fokusera på politiska frågor och inte vara nere och grotta i 
verksamheterna utan skjuta ner det till tjänstemannanivå. Det är jättelätt att 
säga så teoretiskt och jättesvårt för politiker, för de är människor och de 
tycker att det är jättekul att vara med och bestämma vilka tulpaner vi ska 
sätta. 

På samma sätt som människor ofta förklarar och ibland ursäktar barns 
trots, med att de tycker att det är roligt, ursäktas politikerna med att de 
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ändå är människor som tycker att det är jättekul att välja tulpaner. Den 
här tjänstemannen tycker inte att det har blivit någon stor skillnad efter 
organisationsförändringen för många är gamla i gården och de beter sig 
ungefär likadant som de gjorde tidigare. Anledningen till att de gör det är 
att de inte har lärt sig sin nya roll tillräckligt väl: 

Det här var ju också att verksamheten skulle befrias från politisk klåfingrig-
het och politiken ska inte behöva intressera sig för verksamhetsfrågor.   

Man måste som politiker lära sig den här triangeln fast man kanske inte all-
tid vill lära sig och det är alltid risk. När de ska styras in att vara i ett visst 
hörn av någonting så är det just den här oron för personalfrågor och de äger 
man inte. 

De är också människor – alla är barn och tycker att det är kul.  

Utdragen ovan visar att chefer/tjänstemän jämför politikerna med barn 
som ska uppfostras och lära sig hur man beter sig på rätt sätt och styras in 
i ett visst hörn. Termen klåfingrighet används ofta av vuxna när de talar 
om små barn och uttrycket klåfingriga politiker är ett uttryck som är van-
ligt förekommande i allmän debatt63

Politikerna har, i förvaltningschefernas ögon, en tendens att vilja prata 
om och engagera sig i fel frågor och även här behöver de hjälpas: 

. Genom att använda klåfingrighet ger 
chefen uttryck för ett synsätt där politikerna ägnar sig åt sådant som inte 
är tillåtet. Uttrycket ska inte behöva intressera sig för konstruerar en bild 
av politiker som barn. 

 

Det är viktigt att fokusera politikerna på det de ska prata om.   

 

Viktigt att politikerna pratar om det de ska prata om istället för det de vill 
prata om och det kanske är vår uppgift att se till som tjänstemän.  

 

FC 1: Det kan ju också vara ett tecken på att det ställs för mycket verksam-
hetsfrågor istället för politiska frågor. 

FC 2: Viktigt att det är en dialog mellan politikerna. 

FC 1: Och istället hålla frågorna på en politisk nivå? 

FC 3: Ja, och det tycker jag att X är bra på att hålla ordning på utförar-
nämnderna.  

                                                      
63 Uttrycket klåfingriga politiker ger vid en google-sökning över 25 000 träffar 
2009-06-05 
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i Emil i Lönneberga där husförhören är en obehaglig upplevelse där en 
allsmäktig präst läxar upp befolkningen i uppfostrande syfte. Den tredje 
tjänstemannen tycker att det är lättare nu eftersom det har kommit en ny 
politiker som håller ordning på de andra vilket påminner om storasyskon 
som ser efter mindre syskon. Storasyskonet heter i det här fallet Z och är 
en nämndordförande. I en intervju med en chef på linje 2 ser vi att det inte 
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beter sig ungefär likadant. Sedan vet jag att de ska lära sig ett nytt beteende 
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Det framgår ovan att en uppgift för politikerna är att hålla sig vid en ”poli-
tisk” nivå vilket innebär att de behöver hjälp med att fokusera de politiska 
frågorna istället för det som de kanske hellre vill tala om. Politiker tillåts 
därmed inte att tala om det de vill tala om, utan måste tillrättavisas av 
cheferna. Det är inte alltid tydligt vad som är en politisk nivå eller fråga, 
vilket jag har visat tidigare, men det framgår att förvaltningscheferna ser 
sig som de som vet vad politikerna ska prata om och det är deras uppgift 
att se till att politikerna håller sig till rätt saker. 

När man ser den politiska gruppen när oppositionen blir majoritet blir det 
en ovanlig situation – man är helt plötsligt också ansvarig för sina uttalan-
den. Ordförande uttalar sig för alliansen och jag måste ta ansvar för att 
lugnt och försiktigt prata med politikerna om vad det innebär när man utta-
lar sig.  

Vi ser att chefen ovan anser att politikerna inte vet vad det innebär när de 
uttalar sig. Användningen av lugnt och försiktigt prata med politikerna 
leder min tanke till en relation mellan barn och föräldrar. Det skapas en 
exklusion av vissa sätt att tala från positionen som politiker, en uteslutning 
genom distinktionen mellan sant och falskt som innebär en begränsning av 
politikernas frihet att självständigt formulera frågor och framföra synpunk-
ter. Cheferna har auktoritet i sin position och bedömer sig själva vara de 
som talar sanning, politikerna saknar den auktoriteten i sina positioner.  

Ett sätt att försöka se till att politikerna talar om rätt saker är att villko-
ra deras medverkan i diskussionerna: 

Vi har jobbat mycket med vem som gör vad, vi har sett en politisk otålighet 
där de vill bestämma. Teoretiskt sett kan en förtroendevald vara med i dis-
kussionen men då måste de lägga ner vapnen och sina politiska perspektiv.  

Det är ett problem för förvaltningscheferna när politikerna vill bestämma 
och i ovanstående citat menar en förvaltningschef att politikerna måste 
lägga ner sina politiska perspektiv om de ska vara med i diskussionen. 
Förvaltningschefens yttrande följs inte upp med något resonemang om vad 
en politiker är om han/hon saknar ett politiskt perspektiv. Här återkommer 
föreställningen om politik som ett verksamhetsområde bland andra. Citatet 
kan också tolkas som ett uttryck för företagsdiskursen där det finns ett mål 
– den eniga bolagsstyrelsen som har ett gemensamt mål: vinst, vilket i ett 
kommunalt sammanhang är ekonomi i balans. Detta kan också ses som ett 
uttryck för idén om att politiker ska företräda medborgarnas allmänintres-
se och att det som cheferna talar om som ”politiska perspektiv” betraktas 
som särintressen som inte är legitima. 
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Likt en förälder som försöker få sitt barn att låta bli vissa saker försöker 
förvaltningscheferna att få politikerna att låta bli det som de kallar för 
”skitsaker”.  

Vi måste hålla uppe nivån så att inte politikerna blir proaktiva och börjar 
springa på skitsaker. 

Politikerna måste alltså, enligt förvaltningscheferna, lära sig hur man beter 
sig på rätt sätt: 

 Det är ett fantastiskt positivt forum. KS möter nämnderna, varje ordföran-
de. KS och nämnden fick 15 minuter var i dessa dialoger. Vi hade peppat 
kommunstyrelsens ordförande ordentligt inför dessa dialoger och förberett 
henne ordentligt och det klarade hon bra. Vi några tillfällen gick Y in istället 
men tack vare att vi hade jobbat fram ett manuskript fungerade detta bra så 
att alla ordföranden fick höra samma saker. 

I detta citat redovisas årets uppdragsdialoger. Det är ett forum där kom-
munstyrelsen träffar politikerna i de kommunala nämnderna. Det är kom-
munstyrelsens ordförande som har dessa dialoger och närvarande är också 
kommunchefen och en del andra kommunledningstjänstemän. Vi ser att 
dialogen mellan politikerna är mycket förberedd av cheferna och andra 
tjänstemän som både har arbetat fram ett manuskript och ”fostrat” kom-
munstyrelsens ordförande, vilket medför att chefernas dagordningsmakt är 
stor. Nedan ser vi hur tjänstemännen också gärna vill organisera den poli-
tiska organisationen. Kommunchefen avslutar med en uppmaning till sy-
stembevakaren att fundera över den: 

Vi har fel kommunalrådsorganisation. Majoriteten – oppositionen. Det är 
otydligt med att /kommunalråd 1/ eller /kommunalråd 2/ och sen ordföran-
de, krångligt. /SB/, det kan vara något för oss. 

Ovanstående citat tolkar jag som ett uttryck för chefernas strävan efter 
diskretion över ledningen av kommunen där organisationen för dem är 
verktyg för att ha kontroll över politikerna. Efter valet 2006 fick kommu-
nen en ny majoritet och de nya nämnderna togs i bruk vid årsskiftet. En av 
förvaltningscheferna tycker att det finns svårigheter: 

De korsvisa rollerna, människor som sitter… din ordförande är en av mina 
medarbetare, en f d ordförande finns hos /annan förvaltningschef/, för en av 
mina medarbetare  /…/ Det blir krångligt med en politiker som är medarbe-
tare om det är konkurrens. 

På detta möte fördes en diskussion om att det är problematiskt att ha dels 
politiker som har anställning inom en annan del av kommunen, dels politi-
ker som är chefer på någon plats i den kommunala organisationen. För-
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Det framgår ovan att en uppgift för politikerna är att hålla sig vid en ”poli-
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politikernas frihet att självständigt formulera frågor och framföra synpunk-
ter. Cheferna har auktoritet i sin position och bedömer sig själva vara de 
som talar sanning, politikerna saknar den auktoriteten i sina positioner.  
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där de vill bestämma. Teoretiskt sett kan en förtroendevald vara med i dis-
kussionen men då måste de lägga ner vapnen och sina politiska perspektiv.  

Det är ett problem för förvaltningscheferna när politikerna vill bestämma 
och i ovanstående citat menar en förvaltningschef att politikerna måste 
lägga ner sina politiska perspektiv om de ska vara med i diskussionen. 
Förvaltningschefens yttrande följs inte upp med något resonemang om vad 
en politiker är om han/hon saknar ett politiskt perspektiv. Här återkommer 
föreställningen om politik som ett verksamhetsområde bland andra. Citatet 
kan också tolkas som ett uttryck för företagsdiskursen där det finns ett mål 
– den eniga bolagsstyrelsen som har ett gemensamt mål: vinst, vilket i ett 
kommunalt sammanhang är ekonomi i balans. Detta kan också ses som ett 
uttryck för idén om att politiker ska företräda medborgarnas allmänintres-
se och att det som cheferna talar om som ”politiska perspektiv” betraktas 
som särintressen som inte är legitima. 
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valtningscheferna upplever att det finns rollkonflikter för en politiker som 
också har anställning i kommunen. Ett hypotetiskt exempel kan vara en 
uppdragspolitiker som har en anställning inom en kommunal produktions-
enhet som konkurrensutsätts. Då kan det vara svårt att ha en klar gräns 
mellan uppdrag och produktion å den ena sidan och mellan politik och 
förvaltning å den andra. Denna diskussion visar också på att det kan vara 
ett problem när den kommunala organisationsmodellen krockar med idén 
om representativ demokrati och kommunallagen som bara hindrar kom-
munens högsta chef från att vara valbar (Kommunallagen, 1991).  

Några politiker beskrivs i samtalen som tonåringar som har att se efter 
sina yngre syskon, det är de politiker som har accepterat sin nya roll. Dessa 
politiker har det inte alltid lätt när de möter andra politiker: 

Alla politiker har uppenbarligen inte samma kvalitet i förvaltningsche-
fernas ögon:  

I år har mötena bara varit med KS-ordförande ensam – inte hans grupp. 
Han har varit lyhörd – men det har blivit problem, när han har gått tillbaka 
till sin grupp har det varit svårt.  

Politikerna har inte förstått, men ordförande har förstått.  

I citaten ovan framgår att de politiker som är arvoderade på hel- eller del-
tid, kommunalråd och nämndordförande, bättre än andra politiker har 
förstått hur det ska vara. När kommunalstyrelsens ordförande är på tu 
man hand tycker cheferna att det fungerar bra eftersom han lyssnar på 
cheferna – han är lyhörd – men när han går tillbaka till sina politikerkolle-
gor blir det problem. Detta tyder också på en allians mellan högre chefer 
och heltidspolitiker. Återigen ser vi chefernas strävan efter diskretion, att 
de ska kunna agera med sitt eget omdöme som grund. På samma sätt som 
en förälder ofta ställer sig frågan hur det kommer sig att barnen inte alltid 
gör som föräldrarna säger så undrar förvaltningscheferna: 

Varför gör dom (politikerna) inte som vi säger?  

Under utvärderingsprojektets gång presenterade jag min tolkning av att 
tjänstemän har behov att uppfostra politiker för förvaltningscheferna och i 
en efterföljande gruppdiskussion diskuterades detta: 

Vårt resultat att tjänstemännen vill uppfostra politikerna känner de igen. De 
backar inte från detta utan menar att det är nödvändigt för att politikerna 
”inte är med på banan”, som de uttrycker det. Alla är överens om detta. 
Någon säger rakt ut att det finns betydande okunnighet och egenintresse hos 
flera politiker. Ingen invänder mot detta och det nyanseras inte i diskussio-
nen. Man kommer också in på en ”ny” politikerroll som beredare, vilket 
inte utvecklas närmare (forskaranteckning gruppdiskussion 060825). 
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I citatet ser vi återigen hur cheferna konstruerar en bild av sig själva som 
de som är kunniga och politikerna som okunniga. Det är för en profession 
av stor vikt att för sig själva och omgivningen visa upp sig som innehavare 
av en unik kompetens. Uttalandet om att det finns ett ”egenintresse” hos 
de flesta politiker medför att cheferna är de som då får ta hand om ”all-
mänintresset” och också vara uttolkarna av vad detta innebär. I diskussio-
nen länkas okunnighet och egenintresse ihop verbalt. Det framgår inte om 
detta egenintresse är ett personligt individuellt intresse eller ett partipoli-
tiskt intresse. Återigen ser vi hur partipolitik och det som betraktas som 
särintresse framställs som illegitimt. 

Politiker är barn-metaforen är som jag har visat vanligt förekommande 
och jag drar av detta slutsatsen att det finns ytterligare en härskarteknik 
förutom dem som tidigare forskare har identifierat (se Hedlund, 1996, s. 
95ff; Ås, 1982). Det är tydligt att politiker infantiliseras i tjänstemännens 
interna diskussioner och jag menar att infantilisering är en härskarteknik.  

I en intervju med ett kommunalråd framkommer följande: 

Det visar på att här är något som inte är bra. Jag har också fått signaler från 
tjänstemän från andra kommuner i det här länet - Hur står ni politiker ut 
med att tjänstemän baktalar er, och pratar skit om er? 

Det framgår av citatet att det är känt bland politiker i kommunen att talet 
om politiker inte alltid är respektfullt och dessutom att talet är spritt utan-
för den egna kommunen. 

Sammanfattningsvis finner jag att metaforen POLITIKER ÄR BARN är 
ett uttryck för den professionaliseringsprocess cheferna genomgår. Det är 
viktigt för en professionell grupp att själv framstå som den som vet och 
kan och därmed görs en konstruktion av politikerna som de som är okun-
niga. Det tycks vara nödvändigt att politikerna görs till de okunniga för att 
cheferna ska kunna legitimera att de gör anspråk på diskretion över led-
ningen av kommunen. Med denna metafor blir uteslutningstekniken di-
stinktionen mellan sant och falskt tydlig, politiker som betraktas som barn 
har inte någon auktoritetsposition utifrån vilken de anses kunna tala san-
ning. 

9.2.4 Bilden av kommunen 
Vi har ovan tagit del av hur en förminskande bild av ”den andre” konstru-
eras genom en exkluderande praktik som negative other-representation i 
chefernas tal om politiker. I följande avsnitt vänder vi blicken mot hur 
bilden av kommunen konstrueras av både politiker och chefer med hjälp av 
en exkluderande praktik som jag kallar en negativ självbild – en negative 
self-representation. En term som ”benchmarking” är en form av mätverk-
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tyg som blivit allt vanligare i svenska kommuner i och med inflytandet från 
NPM. Med detta menas att man gör en jämförelse mellan sin egen verk-
samhet och den som bedöms vara allra bäst. Jag menar att en jämförelse 
kan fungera som ett sätt att utöva disciplinär makt när den används på ett 
sätt som gör att den egna verksamheten – i det här fallet den kommunala – 
framstår som något sämre. Den offentliga verksamheten framställs i kom-
munen med en negativ självbild. Detta är vanligt förekommande i den of-
fentliga sektorn. Maria Tullberg, ekonom vid Handelshögskolan i Göte-
borg, har skrivit om hur anställda i offentlig sektor har en negativ självbild 
och att det råder ett ”organisatoriskt självförakt”. Hon menar att en själv-
kritisk hållning dominerar när anställda i offentlig sektor jämför sig med 
privata verksamheter eller något som allmänt går under beteckningen ”när-
ingslivet” (Tullberg, 2001). Det som används som ”allra bäst” är något så 
oprecist som ”det privata” och vi ska nu se hur denna exkluderande prak-
tik används i kommunen. 

Min kommun är i hög grad inspirerad av ett privat näringsliv. I kom-
munen förekommer t.ex. ett aktivt arbete med att konkurrensutsätta den 
egna regin och under senare år har utmanarrätt64

Det finns inget företag som överlever utan att mäta, vi måste mäta – göra 
företagsjämförelser.  

 införts. Det talas mycket 
om behovet av jämförelser av olika slag och vi ser av nedanstående citat 
från förvaltningschefskonferensen också att det förekommer att man tän-
ker på kommunen som ett företag: 

I intervjuer med tjänstemän, politiker och medarbetare samt förvaltnings-
chefskonferensen framhålls det privata näringslivet som något som funge-
rar bättre, är effektivare och ”proffsigare”. Detta näringsliv får status ge-
nom att lyftas upp som den norm som de kommunala verksamheterna ska 
jämföras med. De produktionsnämnder som finns ska inte arbeta som tra-
ditionella politiska nämnder utan målet är att de ska arbeta ”bolagsliknan-
de” som vi ser i nedanstående intervjuer med en politiker och en förvalt-
ningschef: 

Vill man påverka mer politiskt då bör man kandidera till någon av de andra 
nämnderna i stället/…/ men jag tar på allvar det här att få in en professiona-
litet i detta med att arbeta bolagsliknande.  

Utförarpolitikerna ska inte vara politiker utan bolagsliknande styrelseleda-
möter.  

                                                      
64 Med utmanarrätt menas att en privat utförare när som helst kan gå in och utma-
na en kommunal utförare. När en sådan utmaning kommer in är kommunen skyl-
dig att gå ut med anbud i en regelrätt upphandling. 

 ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta I 223 
 

Vid en närmare granskning av vad som menas med att jobba bolagsliknan-
de så visar det sig att det är få som vet vad det innebär. Det finns en före-
ställning om att jobba bolagsliknande är något annorlunda än en traditio-
nell politisk nämnd, men vad det innebär och vad man ska göra är inte 
riktigt klart. I intervjuer som gjordes under utvärderingsprojektets första år 
undersökte vi hur politikerna lär sig att jobba bolagsliknande, om de går 
på utbildning men detta lärande har mer formen av ”learning by doing”, 
d.v.s. man lär sig under tiden som man sitter i nämnden. Den närmaste 
preciseringen av vad ”arbeta bolagsliknande” innebär kan sammanfattas 
med orden ”hålla koll på” som framgår av nedanstående intervjuer med 
politiker: 

Nämndens roll är att vara bolagsliknande och det kan man verkligen fråga 
sig vad det är för någonting och vissa tolkar det som att nämnden inte ska 
lägga sig i någonting alls. /…/ Sedan då verka bolagsliknande, det är ungefär 
som att sitta i en bolagsstyrelse och hålla koll på ekonomin, hålla koll på 
verksamheten, hålla koll på kvaliteten, hålla koll på medarbetarna. Det är 
vad det innebär och se till att uppdragen utförs och att avtalen som man går 
in i är rätt skrivna, så skulle man kunna sammanfatta. Det är egentligen be-
tydligt mer komplicerat än så här (ledamot i produktionsnämnd). 

Min nämnd är ju inte inne i produktionen egentligen utan det här sköts på 
tjänstemannanivå. Det är sagt att vi i min nämnd ska jobba bolagsliknande 
så vi ska inte vara inne och detaljstyra utan politiken ligger i själva produk-
tions…nej…uppdragsplanerna medan vi är mer ett bolag. Vi håller på och 
lär oss hur vi jobbar som bolag. /…/Det är ett omtänk. Det är mer att vi 
kontrollerar att de åtaganden som vi gör att man också gör det, via olika 
kontrollinstrument. Vi följer sjukskrivningarna, följer ekonomin, följer kla-
gomålshanteringen och sådana saker (ordförande i produktionsnämnd).  

När jag har försökt att ta reda på innebörden av ”att arbeta bolagsliknan-
de” visar det sig att nästan inga tjänstemän och politiker har erfarenheter 
av att arbeta i bolag. En och annan har enligt uppgift suttit i en kommunal 
bolagsstyrelse tidigare, men av andra bolagsstyrelser har man ingen erfa-
renhet. Jag menar att vi ser hur en företagsdiskurs har fått fäste inom vil-
ken den disciplinära makten opererar så att det ständigt upprepas att pro-
duktionsnämnderna ”ska arbeta bolagsliknande”, men ingen vet vad det 
innebär. Det skapas en föreställning om vad bolagsliknande innebär som 
ligger till grund för produktionsnämnder och –förvaltningar. 

Jag kan konstatera att föreställningar om hur bolagsstyrelser fungerar 
blir det som får utgöra måttstocken för produktionsnämndernas verksam-
het. Det man tror om hur en bolagsstyrelse fungerar blir idealet man försö-
ker att efterlikna. Jämförelser görs alltså mellan kommunen och det man 



222 I ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN Att lägga politiken tillrätta  
 

tyg som blivit allt vanligare i svenska kommuner i och med inflytandet från 
NPM. Med detta menas att man gör en jämförelse mellan sin egen verk-
samhet och den som bedöms vara allra bäst. Jag menar att en jämförelse 
kan fungera som ett sätt att utöva disciplinär makt när den används på ett 
sätt som gör att den egna verksamheten – i det här fallet den kommunala – 
framstår som något sämre. Den offentliga verksamheten framställs i kom-
munen med en negativ självbild. Detta är vanligt förekommande i den of-
fentliga sektorn. Maria Tullberg, ekonom vid Handelshögskolan i Göte-
borg, har skrivit om hur anställda i offentlig sektor har en negativ självbild 
och att det råder ett ”organisatoriskt självförakt”. Hon menar att en själv-
kritisk hållning dominerar när anställda i offentlig sektor jämför sig med 
privata verksamheter eller något som allmänt går under beteckningen ”när-
ingslivet” (Tullberg, 2001). Det som används som ”allra bäst” är något så 
oprecist som ”det privata” och vi ska nu se hur denna exkluderande prak-
tik används i kommunen. 

Min kommun är i hög grad inspirerad av ett privat näringsliv. I kom-
munen förekommer t.ex. ett aktivt arbete med att konkurrensutsätta den 
egna regin och under senare år har utmanarrätt64

Det finns inget företag som överlever utan att mäta, vi måste mäta – göra 
företagsjämförelser.  

 införts. Det talas mycket 
om behovet av jämförelser av olika slag och vi ser av nedanstående citat 
från förvaltningschefskonferensen också att det förekommer att man tän-
ker på kommunen som ett företag: 

I intervjuer med tjänstemän, politiker och medarbetare samt förvaltnings-
chefskonferensen framhålls det privata näringslivet som något som funge-
rar bättre, är effektivare och ”proffsigare”. Detta näringsliv får status ge-
nom att lyftas upp som den norm som de kommunala verksamheterna ska 
jämföras med. De produktionsnämnder som finns ska inte arbeta som tra-
ditionella politiska nämnder utan målet är att de ska arbeta ”bolagsliknan-
de” som vi ser i nedanstående intervjuer med en politiker och en förvalt-
ningschef: 

Vill man påverka mer politiskt då bör man kandidera till någon av de andra 
nämnderna i stället/…/ men jag tar på allvar det här att få in en professiona-
litet i detta med att arbeta bolagsliknande.  

Utförarpolitikerna ska inte vara politiker utan bolagsliknande styrelseleda-
möter.  

                                                      
64 Med utmanarrätt menas att en privat utförare när som helst kan gå in och utma-
na en kommunal utförare. När en sådan utmaning kommer in är kommunen skyl-
dig att gå ut med anbud i en regelrätt upphandling. 
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Vid en närmare granskning av vad som menas med att jobba bolagsliknan-
de så visar det sig att det är få som vet vad det innebär. Det finns en före-
ställning om att jobba bolagsliknande är något annorlunda än en traditio-
nell politisk nämnd, men vad det innebär och vad man ska göra är inte 
riktigt klart. I intervjuer som gjordes under utvärderingsprojektets första år 
undersökte vi hur politikerna lär sig att jobba bolagsliknande, om de går 
på utbildning men detta lärande har mer formen av ”learning by doing”, 
d.v.s. man lär sig under tiden som man sitter i nämnden. Den närmaste 
preciseringen av vad ”arbeta bolagsliknande” innebär kan sammanfattas 
med orden ”hålla koll på” som framgår av nedanstående intervjuer med 
politiker: 

Nämndens roll är att vara bolagsliknande och det kan man verkligen fråga 
sig vad det är för någonting och vissa tolkar det som att nämnden inte ska 
lägga sig i någonting alls. /…/ Sedan då verka bolagsliknande, det är ungefär 
som att sitta i en bolagsstyrelse och hålla koll på ekonomin, hålla koll på 
verksamheten, hålla koll på kvaliteten, hålla koll på medarbetarna. Det är 
vad det innebär och se till att uppdragen utförs och att avtalen som man går 
in i är rätt skrivna, så skulle man kunna sammanfatta. Det är egentligen be-
tydligt mer komplicerat än så här (ledamot i produktionsnämnd). 

Min nämnd är ju inte inne i produktionen egentligen utan det här sköts på 
tjänstemannanivå. Det är sagt att vi i min nämnd ska jobba bolagsliknande 
så vi ska inte vara inne och detaljstyra utan politiken ligger i själva produk-
tions…nej…uppdragsplanerna medan vi är mer ett bolag. Vi håller på och 
lär oss hur vi jobbar som bolag. /…/Det är ett omtänk. Det är mer att vi 
kontrollerar att de åtaganden som vi gör att man också gör det, via olika 
kontrollinstrument. Vi följer sjukskrivningarna, följer ekonomin, följer kla-
gomålshanteringen och sådana saker (ordförande i produktionsnämnd).  

När jag har försökt att ta reda på innebörden av ”att arbeta bolagsliknan-
de” visar det sig att nästan inga tjänstemän och politiker har erfarenheter 
av att arbeta i bolag. En och annan har enligt uppgift suttit i en kommunal 
bolagsstyrelse tidigare, men av andra bolagsstyrelser har man ingen erfa-
renhet. Jag menar att vi ser hur en företagsdiskurs har fått fäste inom vil-
ken den disciplinära makten opererar så att det ständigt upprepas att pro-
duktionsnämnderna ”ska arbeta bolagsliknande”, men ingen vet vad det 
innebär. Det skapas en föreställning om vad bolagsliknande innebär som 
ligger till grund för produktionsnämnder och –förvaltningar. 

Jag kan konstatera att föreställningar om hur bolagsstyrelser fungerar 
blir det som får utgöra måttstocken för produktionsnämndernas verksam-
het. Det man tror om hur en bolagsstyrelse fungerar blir idealet man försö-
ker att efterlikna. Jämförelser görs alltså mellan kommunen och det man 
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tror om det privata näringslivet vilket framgår i en intervju med en chef på 
linje 2: 

Dels visste politikerna ibland inte i vilken roll man fattade besluten och det 
var ju förödande att man beställde av sin egen organisation. I det privata 
näringslivet är väl det nästan förbjudet tror jag. 

Citatet ovan handlar om hur det gick till i den gamla kommundelsnämnds-
organisationen, där politikerna inte visste i vilken roll de ibland fattade 
sina beslut och tjänstemannen hävdar att detta inte är tillåtet i det privata 
näringslivet, men skjuter ändå in en viss reservation genom användningen 
av är väl det nästan förbjudet tror jag. Ordet väl tyder på osäkerhet och att 
uttrycka att något är nästan förbjudet signalerar också det osäkerhet. Slut-
ligen skjuter chefen in tror jag vilket gör det tydligt att han/hon inte riktigt 
är säker på hur det går till i det privata näringslivet.  

Det görs också en jämförelse mellan kommunen och näringslivet när det 
gäller ambitionsnivån hos medarbetarna. Det finns en föreställning om att 
man i det privata näringslivet alltid strävar efter att bli bättre och bättre, 
underförstått att man i det offentliga inte gör det. Vi hör en politiker i en 
intervju: 

Det är frågan om att verkligen hålla sin budget och om att verkligen hålla 
sin kvalitet och försöka hela tiden vara ett snäpp bättre så som man gör 
dagligdags på den privata sektorn, för det gör man vad folk än tror. Jag har 
själv varit anställd i privata sektorn i femton år och har aldrig arbetat inom 
den offentliga sektorn stadigvarande så jag kan säga att varje dag är så att 
man måste visa sig bättre än föregående dag.  

Av citatet framgår att den intervjuade politikern aldrig har varit anställd i 
den offentliga sektorn stadigvarande utan har arbetat i den privata sektorn. 
Trots att politikern själv påtalar sin bristande erfarenhet från det offentliga 
så finns ändå en övertygelse om att anställda i det privata anstränger sig 
mer för att ständigt bli bättre, det är en tydligt negativ självbild som ska-
pas. Medarbetare i kommunen har en annan uppfattning om sin strävan 
efter att bli bättre som framgår av intervjun nedan: 

Vi försöker anpassa verksamheten efter åtagandet och tänka efter vad vi har 
bestämt att vi ska göra. Men vi har hela tiden – och så är vi funtade, vi 
människor – att vi alltid vill göra det allra yttersta hela tiden. Vi vill hela ti-
den att det ska vara bättre och bättre och bättre så man lägger ribban lite 
högre kanske, än man i själva verket skulle göra, många gånger.   

Vi ser av ovanstående att politikern menar att det är det privata i sig som 
får människor att anstränga sig för att bli bättre, medan medarbetaren i 
den kommunala verksamheten menar att det är en allmänmänsklig driv-
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kraft att hela tiden vilja bli bättre. I min tolkning ger medarbetarna uttryck 
för att det finns en underordnad motdiskurs som kan vara en förenings- 
eller förvaltningsdiskurs. Företagsdiskursen är dominerande i det översta 
chefsskiktet och i den ryms inte motdiskurserna. Det kan också tas till 
intäkt för att vara en form av uteslutning genom distinktionen mellan sant 
och falskt. Medarbetarna är heller inga innehavare av positioner med auk-
toritet varför deras verklighetsbeskrivningar inte anses giltiga. Andra verk-
lighetsbeskrivningar ryms inte i chefernas och de ledande politikernas före-
tagsdiskurs. I företagsdiskursen är det en negativ självbild som konstrueras 
i syfte att få medarbetare och chefer att ständigt sträva efter ökad presta-
tion och högre effektivitet. 

Vad innebär det då när det talas om att ”bli bättre”? Vi får i en intervju 
med en politiker en bild av vad detta innebär när det påtalas att det är ett 
problem med den kommunala verksamheten att den inte tillräckligt foku-
serar målet ”ekonomi i balans” utan att man tillåter sig att ”gå med under-
skott” på ett sätt som man inte tror är möjligt i det privata: 

Jag kan inte säga att det finns någon inom privata sektorn som skulle kunna 
få godkänt i förhand att gå med underskott. Det förekommer nog nästan 
bara inom den offentliga sektorn.  

Citatet visar att politikern gör anspråk på att känna till hela den privata 
sektorn eftersom det inte finns någon som kan gå med underskott i för-
hand, vilket betyder att underskott inte förekommer på förhand. Den 
andra meningen innehåller en reservation genom användningen av nog, 
politikern är inte helt säker.  

Jämförelserna som görs mellan det offentliga och det privata resulterar 
alltid i att det offentliga är någonting sämre och ofta också något som bör 
minska i omfattning enligt förvaltningschefskonferensen: 

Man börjar söka andra vägar för en del investeringar att söka bolagiseringar 
och annat för att få bort en del ur den kommunala karusellen.  

Uttrycket den kommunala karusellen är pejorativt på så sätt att det impli-
cerar antingen att kommunen är mer eller mindre som ett nöjesfält där 
man framförallt roar sig, eller att det är en plats där saker helt enkelt går 
runt, runt på samma sätt i ett planlöst upprepande. Den kommunala karu-
sellen är också ett tecken på förekomsten av en negativ självbild. 

En lösning för att få kommunen att bli bättre är att bli bättre på mark-
nadsföring och att ta bättre hand om kunderna: 

Han fortsatte emellertid att prata och återkom till att mer ”marknad”, mer 
privata aktörer, behövs för att ytterligare få fart på en positiv utveckling och 
att det kommer att bli så, oavsett politisk majoritet.  Då sa han bl.a. att 
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tror om det privata näringslivet vilket framgår i en intervju med en chef på 
linje 2: 

Dels visste politikerna ibland inte i vilken roll man fattade besluten och det 
var ju förödande att man beställde av sin egen organisation. I det privata 
näringslivet är väl det nästan förbjudet tror jag. 

Citatet ovan handlar om hur det gick till i den gamla kommundelsnämnds-
organisationen, där politikerna inte visste i vilken roll de ibland fattade 
sina beslut och tjänstemannen hävdar att detta inte är tillåtet i det privata 
näringslivet, men skjuter ändå in en viss reservation genom användningen 
av är väl det nästan förbjudet tror jag. Ordet väl tyder på osäkerhet och att 
uttrycka att något är nästan förbjudet signalerar också det osäkerhet. Slut-
ligen skjuter chefen in tror jag vilket gör det tydligt att han/hon inte riktigt 
är säker på hur det går till i det privata näringslivet.  

Det görs också en jämförelse mellan kommunen och näringslivet när det 
gäller ambitionsnivån hos medarbetarna. Det finns en föreställning om att 
man i det privata näringslivet alltid strävar efter att bli bättre och bättre, 
underförstått att man i det offentliga inte gör det. Vi hör en politiker i en 
intervju: 

Det är frågan om att verkligen hålla sin budget och om att verkligen hålla 
sin kvalitet och försöka hela tiden vara ett snäpp bättre så som man gör 
dagligdags på den privata sektorn, för det gör man vad folk än tror. Jag har 
själv varit anställd i privata sektorn i femton år och har aldrig arbetat inom 
den offentliga sektorn stadigvarande så jag kan säga att varje dag är så att 
man måste visa sig bättre än föregående dag.  

Av citatet framgår att den intervjuade politikern aldrig har varit anställd i 
den offentliga sektorn stadigvarande utan har arbetat i den privata sektorn. 
Trots att politikern själv påtalar sin bristande erfarenhet från det offentliga 
så finns ändå en övertygelse om att anställda i det privata anstränger sig 
mer för att ständigt bli bättre, det är en tydligt negativ självbild som ska-
pas. Medarbetare i kommunen har en annan uppfattning om sin strävan 
efter att bli bättre som framgår av intervjun nedan: 

Vi försöker anpassa verksamheten efter åtagandet och tänka efter vad vi har 
bestämt att vi ska göra. Men vi har hela tiden – och så är vi funtade, vi 
människor – att vi alltid vill göra det allra yttersta hela tiden. Vi vill hela ti-
den att det ska vara bättre och bättre och bättre så man lägger ribban lite 
högre kanske, än man i själva verket skulle göra, många gånger.   

Vi ser av ovanstående att politikern menar att det är det privata i sig som 
får människor att anstränga sig för att bli bättre, medan medarbetaren i 
den kommunala verksamheten menar att det är en allmänmänsklig driv-
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kraft att hela tiden vilja bli bättre. I min tolkning ger medarbetarna uttryck 
för att det finns en underordnad motdiskurs som kan vara en förenings- 
eller förvaltningsdiskurs. Företagsdiskursen är dominerande i det översta 
chefsskiktet och i den ryms inte motdiskurserna. Det kan också tas till 
intäkt för att vara en form av uteslutning genom distinktionen mellan sant 
och falskt. Medarbetarna är heller inga innehavare av positioner med auk-
toritet varför deras verklighetsbeskrivningar inte anses giltiga. Andra verk-
lighetsbeskrivningar ryms inte i chefernas och de ledande politikernas före-
tagsdiskurs. I företagsdiskursen är det en negativ självbild som konstrueras 
i syfte att få medarbetare och chefer att ständigt sträva efter ökad presta-
tion och högre effektivitet. 

Vad innebär det då när det talas om att ”bli bättre”? Vi får i en intervju 
med en politiker en bild av vad detta innebär när det påtalas att det är ett 
problem med den kommunala verksamheten att den inte tillräckligt foku-
serar målet ”ekonomi i balans” utan att man tillåter sig att ”gå med under-
skott” på ett sätt som man inte tror är möjligt i det privata: 

Jag kan inte säga att det finns någon inom privata sektorn som skulle kunna 
få godkänt i förhand att gå med underskott. Det förekommer nog nästan 
bara inom den offentliga sektorn.  

Citatet visar att politikern gör anspråk på att känna till hela den privata 
sektorn eftersom det inte finns någon som kan gå med underskott i för-
hand, vilket betyder att underskott inte förekommer på förhand. Den 
andra meningen innehåller en reservation genom användningen av nog, 
politikern är inte helt säker.  

Jämförelserna som görs mellan det offentliga och det privata resulterar 
alltid i att det offentliga är någonting sämre och ofta också något som bör 
minska i omfattning enligt förvaltningschefskonferensen: 

Man börjar söka andra vägar för en del investeringar att söka bolagiseringar 
och annat för att få bort en del ur den kommunala karusellen.  

Uttrycket den kommunala karusellen är pejorativt på så sätt att det impli-
cerar antingen att kommunen är mer eller mindre som ett nöjesfält där 
man framförallt roar sig, eller att det är en plats där saker helt enkelt går 
runt, runt på samma sätt i ett planlöst upprepande. Den kommunala karu-
sellen är också ett tecken på förekomsten av en negativ självbild. 

En lösning för att få kommunen att bli bättre är att bli bättre på mark-
nadsföring och att ta bättre hand om kunderna: 

Han fortsatte emellertid att prata och återkom till att mer ”marknad”, mer 
privata aktörer, behövs för att ytterligare få fart på en positiv utveckling och 
att det kommer att bli så, oavsett politisk majoritet.  Då sa han bl.a. att 
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konkurrens är bra för den offentliga sektorn och ”den offentliga sektorn är 
ofta proffsig, men har ett image-problem och behöver mer marknadsfö-
ringskunskap”. (forskaranteckning från intervju med förvaltningschef) 

Förvaltningschefen ovan visar att utvecklingen framöver är given på för-
hand och att det oavsett politisk majoritet kommer att bli så. Det är också 
tydligt att ”marknad” och privata aktörer är en del av det som är en ut-
veckling som bedöms som positiv. Han menar att den offentliga sektorn 
ofta är bra men att det saknas marknadsföringskunskap vilken är nödvän-
dig eftersom utvecklingen ska gå åt mer marknad. 

Vi saknar kundperspektivet, varför vi finns till saknas?  

Det återstår att mäta relationen till kund. 

I företagsdiskursen talar cheferna om medborgarna som kunder på en 
marknad och denna relation är något som kan mätas. Det förefaller inte 
vara så att de förvaltningschefer och politiker som gör dessa jämförelser 
någonsin har funderat över det faktum att jämförelserna mellan det man 
anser om produktionen i egen regi görs med det man tror om privata aktö-
rers produktion.  

Vi har tidigare sett hur uttrycket myndighetskultur används i tal chefer 
emellan för att beskriva något gammalt som inte längre är önskvärt. I en 
interpellation i fullmäktige ställdes en fråga om det är bra för brukarna att 
betraktas som kunder, och exemplet som beskrivs är om en berusad tonår-
ing som omhändertas kan betraktas som kund. I svaret kan läsas: 

Omhändertagandet är en myndighetsåtgärd, och ska ske enligt de lagar som 
styr hur det ska gå till. I uppföljningen av ärendet, där olika stödinsatser 
sätts in, ska perspektivet vara ett stödjande, uppmuntrande, positivt förhåll-
ningssätt gentemot flickan, och inte ett nedlåtande, fördömande myndig-
hetsperspektiv (Kommunen, 2009a).  

I detta svar görs en språklig uppdelning mellan stödjande, uppmuntrande, 
positivt förhållningssätt och nedlåtande, fördömande myndighetsperspek-
tiv. Ordet myndighetsperspektiv knyts samman med adjektiven nedlåtande 
och fördömande samtidigt som ett positivt förhållningssätt som knyts till 
adjektiv som uppmuntrande och stödjande. Detta senare presenteras som 
en motsats till ett myndighetsperspektiv. Det skapas något bra och något 
dåligt där myndighetsperspektivet är det dåliga. 

Min slutsats av detta är att en jämförelse kan fungera som en exklusion 
genom en diskriminerande praktik när den används på ett sätt som påvisar 
den egna underlägsenheten. Jag hävdar alltså att det vid sidan av en negati-
ve other-representation också förekommer en negative self-representation – 
en negativ självbild, som syftar till att få chefer och medarbetare till att 
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disciplinera sig själva att uppfatta den egna verksamheten som underlägsen 
andra för att få dem att vilja bli bättre. Den negativa självbilden är i högsta 
grad gällande för distinktionen mellan offentligt och privat där den förra 
förlorar i jämförelsen. 

9.3 Diskretion 
I teorikapitlet beskrev jag diskretion som drivkraft för professionalisering. 
Det innebär att en professionell grupp försöker att bli den som kan fatta 
beslut utan att andra lägger sig i. Det egna omdömet utgör den enda kon-
trollen. Som vi sett i tidigare kapitel pågår en strävan efter diskretion stän-
digt i professionaliseringsprocessen. Chefer och tjänstemän på olika nivåer 
använder sitt omdöme för att göra bedömningar av vad som är rätt och 
fel/bra eller dåligt. I enkätmaterialet finns ett påstående som gör det möjligt 
för mig att säga något om graden av diskretion, och vi tar del av en tabell: 

 

Tabell 9.4 Korstabell. Jag kan påverka beslut som är viktiga för mitt arbe-
te/chefsnivå. Procent 

 
 
Jag kan påverka 
beslut som är 
viktiga för mitt 
arbete 

 Chefsnivå 
1 2 3 4 5 

Mycket sällan/aldrig 6,7 2,0 1,2 2,0 2,4 
Ganska sällan 0 0 6,2 9,8 19,5 
Ibland 13,3 16,0 23,5 321 31,7 
Ganska ofta 26,7 56,0 43,2 44,3 36,6 
Mycket ofta/alltid 53,3 26,0 25,9 11,8 9,8 
Summa 100 100 100 100 100 

Källa: Tjänstemannaenkäten 2006. Urval chefer. 

Av tabellen framgår att av cheferna på de högsta nivåerna, nivå 1 och 2, är 
det 80 respektive 82 procent som svarar ganska/mycket ofta eller alltid. 
Om vi studerar tabellen närmare ser vi att drygt 53 procent av cheferna på 
linje 1 svarar mycket ofta eller alltid, men bland linje 2-cheferna är det 26 
procent som valt dessa svarsalternativ. Cheferna på den översta nivån be-
dömer sin påverkansmöjlighet som större än cheferna på de övriga nivåer-
na. I de öppna kommentarerna i enkäten finns följande kommentar: 

Den nya organisationen möjliggör åsidosättanden av politiska beslut och 
gör det möjligt för chefer att agera efter eget huvud. I förlängningen åsido-
sätts demokratiskt fattade beslut och det anser jag är en stor fara.   
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konkurrens är bra för den offentliga sektorn och ”den offentliga sektorn är 
ofta proffsig, men har ett image-problem och behöver mer marknadsfö-
ringskunskap”. (forskaranteckning från intervju med förvaltningschef) 

Förvaltningschefen ovan visar att utvecklingen framöver är given på för-
hand och att det oavsett politisk majoritet kommer att bli så. Det är också 
tydligt att ”marknad” och privata aktörer är en del av det som är en ut-
veckling som bedöms som positiv. Han menar att den offentliga sektorn 
ofta är bra men att det saknas marknadsföringskunskap vilken är nödvän-
dig eftersom utvecklingen ska gå åt mer marknad. 

Vi saknar kundperspektivet, varför vi finns till saknas?  

Det återstår att mäta relationen till kund. 

I företagsdiskursen talar cheferna om medborgarna som kunder på en 
marknad och denna relation är något som kan mätas. Det förefaller inte 
vara så att de förvaltningschefer och politiker som gör dessa jämförelser 
någonsin har funderat över det faktum att jämförelserna mellan det man 
anser om produktionen i egen regi görs med det man tror om privata aktö-
rers produktion.  

Vi har tidigare sett hur uttrycket myndighetskultur används i tal chefer 
emellan för att beskriva något gammalt som inte längre är önskvärt. I en 
interpellation i fullmäktige ställdes en fråga om det är bra för brukarna att 
betraktas som kunder, och exemplet som beskrivs är om en berusad tonår-
ing som omhändertas kan betraktas som kund. I svaret kan läsas: 

Omhändertagandet är en myndighetsåtgärd, och ska ske enligt de lagar som 
styr hur det ska gå till. I uppföljningen av ärendet, där olika stödinsatser 
sätts in, ska perspektivet vara ett stödjande, uppmuntrande, positivt förhåll-
ningssätt gentemot flickan, och inte ett nedlåtande, fördömande myndig-
hetsperspektiv (Kommunen, 2009a).  

I detta svar görs en språklig uppdelning mellan stödjande, uppmuntrande, 
positivt förhållningssätt och nedlåtande, fördömande myndighetsperspek-
tiv. Ordet myndighetsperspektiv knyts samman med adjektiven nedlåtande 
och fördömande samtidigt som ett positivt förhållningssätt som knyts till 
adjektiv som uppmuntrande och stödjande. Detta senare presenteras som 
en motsats till ett myndighetsperspektiv. Det skapas något bra och något 
dåligt där myndighetsperspektivet är det dåliga. 

Min slutsats av detta är att en jämförelse kan fungera som en exklusion 
genom en diskriminerande praktik när den används på ett sätt som påvisar 
den egna underlägsenheten. Jag hävdar alltså att det vid sidan av en negati-
ve other-representation också förekommer en negative self-representation – 
en negativ självbild, som syftar till att få chefer och medarbetare till att 
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disciplinera sig själva att uppfatta den egna verksamheten som underlägsen 
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trollen. Som vi sett i tidigare kapitel pågår en strävan efter diskretion stän-
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Tabell 9.4 Korstabell. Jag kan påverka beslut som är viktiga för mitt arbe-
te/chefsnivå. Procent 

 
 
Jag kan påverka 
beslut som är 
viktiga för mitt 
arbete 

 Chefsnivå 
1 2 3 4 5 
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Summa 100 100 100 100 100 

Källa: Tjänstemannaenkäten 2006. Urval chefer. 
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linje 1 svarar mycket ofta eller alltid, men bland linje 2-cheferna är det 26 
procent som valt dessa svarsalternativ. Cheferna på den översta nivån be-
dömer sin påverkansmöjlighet som större än cheferna på de övriga nivåer-
na. I de öppna kommentarerna i enkäten finns följande kommentar: 

Den nya organisationen möjliggör åsidosättanden av politiska beslut och 
gör det möjligt för chefer att agera efter eget huvud. I förlängningen åsido-
sätts demokratiskt fattade beslut och det anser jag är en stor fara.   
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Det som i citatet beskrivs som chefers möjlighet att agera efter eget huvud 
menar jag är ett uttryck för chefers diskretion vilket innebär att de handlar 
efter vad de finner vara bäst, de agerar med sitt eget omdöme som vägvisa-
re. Förvaltningscheferna på de översta nivåerna har inte fullständig diskre-
tion, vilket i min tolkning är nästintill omöjligt för alla professionella yr-
ken, eftersom det inte existerar en yrkesgrupp som kan göra precis vad den 
vill utan hänsyn till lagstiftning och regler. Strävan efter full diskretion 
pågår emellertid ständigt under en pågående professionaliseringsprocess. 
Även en yrkesgrupp som har uppnått professionell status måste behålla 
den, och därför pågår diskretionssträvandena ständigt. 

Strävan efter diskretion är, som jag tidigare har nämnt, en kollektiv 
strävan. Det är chefsgruppen som helhet som avses. Därmed är det inte 
säkert att det finns någon individuell intention med agerandet. 

9.4  De tystade motdiskurserna 
En yrkesgrupp som strävar efter professionell status möter motstånd efter-
som de inkräktar på andras områden och för att skydda sitt eget fält mot 
inkräktare använder de exkluderande praktiker. I min undersöknings-
kommun har vi sett att det råder en stark företagsdiskurs, men jag har 
också visat att det finns andra sätt att uppfatta världen på. Det finns ett 
motstånd mot företagsdiskursen i materialet och jag har undersökt vilket 
stöd organisationsmodellen har eftersom jag menar att själva organisatio-
nen har använts som ett medel för att öka chefernas möjligheter att nå 
diskretion över ledningen av kommunen. När den första enkäten gjordes 
2004 menade en tredjedel av politikerna att den nya organisationen var en 
bra lösning, och i mätningen som gjordes 2006 hade stödet minskat till 22 
procent. Andelen som tog avstånd från påståendet att kommunens organi-
sation är en bra lösning ökade från 68 till 78 procent. Det är värt att note-
ra att andelen osäkra har minskat. 2004 var det 63 politiker som inte tog 
ställning till detta påstående men 2006 avstod endast 24 stycken från att ta 
ställning. Stödet för organisationsmodellen förefaller därmed ha minskat 
bland politikerna, åtminstone är det fler av de osäkra som tar avstånd från 
modellen vid senare tillfället. Flera politiker har kommenterat organisatio-
nen när de i enkäten har getts utrymme att skriva övriga kommentarer och 
jag låter några komma till tals: 

Den ”nya” organisationen med uppdragsnämnder och produktionsnämnder 
har gjort det ointressant att vara politiker, då tjänstemännen ofta bestäm-
mer utan politikerns vetskap. Om man vill ta ansvar och påverka är det nu 
mera svårt för en fritidspolitiker. 
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Modellen har framförallt lett till ett dramatiskt ökat tjänstemannainflytande 
inom produktionen. Detta på bekostnad av tidigare inflytande för utförar-
politiker. Knappast mer demokratiskt. 

En kraftig centralisering har skett av den politiska makten. 

Den nya organisationen har gjort att tjänstemännen fått större makt genom 
att antalet politiker blivit färre. Den stora nyttan med den nya organisatio-
nen är att centraliseringen av makten gjort att man lyckats få kommunens 
ekonomi i balans. När man nu skär i antalet politiska uppdrag kommer fär-
re politiker att engagera sig och det leder till att demokratin urholkas. Det 
är få som engagerar sig och sämre beslut. 

Vi ser av citaten att dessa politiker menar att själva organisationsmodellen 
har lett till att framförallt fritidspolitikernas inflytande har minskat och att 
tjänstemännen har fått större inflytande. I det första citatet hävdar politi-
kern att det inte är ovanligt att tjänstemännen bestämmer ”utan politikerns 
vetskap”. Det inflytande som politikerna har är kraftigt centraliserat, me-
nar en politiker. Dessa citat tolkar jag som att den nya organisationen un-
derlättar en professionalisering av chefskapet i kommunen som gör att 
politikerna exkluderas. 

Till tjänstemännen riktades inget påstående om stödet för organisatio-
nen i enkäten 2006, men många har ändå valt att kommentera organisa-
tionen i öppna kommentarer: 

Uppdrag-åtagandemodellen så som den tillämpas i kommunen är extremt 
tjänstemannadominerad. 9 politiker i NVB, 11000 anställda, en omslutning 
på över 5 miljarder.  

Jag tycker styrmodellen är svår att förstå, förklara för andra och att arbeta 
i. Den eftersträvade tydligheten är inte synlig för utomstående och det är en 
stor risk att ”kommunen” ger ett otydligt intryck och oprecisa svar ”utåt”. 
Avståndet mellan tjänstemän och politiker skapar onödiga missförstånd som 
inte gynnar verksamhetsutveckling. Framtidsfrågorna är utmanande och 
spännande och kräver mer samarbete och samförstånd – uppdragen är svåra 
nog. En organisation ska stödja – inte hindra utveckling. 

Den nuvarande styrmodellen slår liksom sin föregångare (beställar-
utförarmodellen) sönder den kommunala organisationen. Vi har ett kom-
munalt dubbelkommando (eller trippelkommando eftersom kommunstyrel-
sen ibland gör överprövningar av beslut som uppdragsnämnderna fattat el-
ler dyker upp med krav om uppgifter som skall verkställas, ofta utan före-
gående kommunikation). Den styrande uppdragssidan berövas sina två vik-
tigaste kunskapskällor, medborgarna (i form av brukarna) och den kommu-
nala produktionen, som i sin tur saknar möjlighet att nå fram med synpunk-
ter, sakkunskap och utvecklingsidéer till beslutsfattande politiker. Den nu-
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9.4  De tystade motdiskurserna 
En yrkesgrupp som strävar efter professionell status möter motstånd efter-
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att antalet politiker blivit färre. Den stora nyttan med den nya organisatio-
nen är att centraliseringen av makten gjort att man lyckats få kommunens 
ekonomi i balans. När man nu skär i antalet politiska uppdrag kommer fär-
re politiker att engagera sig och det leder till att demokratin urholkas. Det 
är få som engagerar sig och sämre beslut. 

Vi ser av citaten att dessa politiker menar att själva organisationsmodellen 
har lett till att framförallt fritidspolitikernas inflytande har minskat och att 
tjänstemännen har fått större inflytande. I det första citatet hävdar politi-
kern att det inte är ovanligt att tjänstemännen bestämmer ”utan politikerns 
vetskap”. Det inflytande som politikerna har är kraftigt centraliserat, me-
nar en politiker. Dessa citat tolkar jag som att den nya organisationen un-
derlättar en professionalisering av chefskapet i kommunen som gör att 
politikerna exkluderas. 

Till tjänstemännen riktades inget påstående om stödet för organisatio-
nen i enkäten 2006, men många har ändå valt att kommentera organisa-
tionen i öppna kommentarer: 

Uppdrag-åtagandemodellen så som den tillämpas i kommunen är extremt 
tjänstemannadominerad. 9 politiker i NVB, 11000 anställda, en omslutning 
på över 5 miljarder.  

Jag tycker styrmodellen är svår att förstå, förklara för andra och att arbeta 
i. Den eftersträvade tydligheten är inte synlig för utomstående och det är en 
stor risk att ”kommunen” ger ett otydligt intryck och oprecisa svar ”utåt”. 
Avståndet mellan tjänstemän och politiker skapar onödiga missförstånd som 
inte gynnar verksamhetsutveckling. Framtidsfrågorna är utmanande och 
spännande och kräver mer samarbete och samförstånd – uppdragen är svåra 
nog. En organisation ska stödja – inte hindra utveckling. 

Den nuvarande styrmodellen slår liksom sin föregångare (beställar-
utförarmodellen) sönder den kommunala organisationen. Vi har ett kom-
munalt dubbelkommando (eller trippelkommando eftersom kommunstyrel-
sen ibland gör överprövningar av beslut som uppdragsnämnderna fattat el-
ler dyker upp med krav om uppgifter som skall verkställas, ofta utan före-
gående kommunikation). Den styrande uppdragssidan berövas sina två vik-
tigaste kunskapskällor, medborgarna (i form av brukarna) och den kommu-
nala produktionen, som i sin tur saknar möjlighet att nå fram med synpunk-
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varande produktionsnämnden har inga möjligheter att bedriva politik eller 
att fånga upp krav och synpunkter för att föra dem vidare till beslutsfattan-
de politiker. 

I de ovanstående citaten framgår att gränsdragningen mellan politikerna 
och brukarna och mellan politikerna och produktion gör att uppdragspoli-
tikerna inte kan bedriva vad citatskrivaren menar är politik. 

Kort sagt: Syftet med organisationen, fungerar inte. Politikerna är för långt 
borta från verkligheten vilket i sig är ett hot mot demokratin och omöjlig-
gör deras möjligheter att göra de rätta prioriteringarna. 

Citatet ovan är också ett uttryck för att det har blivit svårt för politikerna i 
den nya organisationen och tjänstemannen menar att det är ett hot mot 
demokratin. Jag är väl medveten om att människor har en tendens att föra 
fram negativa åsikter, är någon nöjd är det inte säkert att de skriver något 
om det, varför de öppna kommentarerna inte ska ses som representativa 
för alla tjänstemäns åsikter. De kritiska synpunkterna på organisationen 
som framförs i de öppna kommentarerna, trots att ingen fråga om detta 
har ställts, gör det tydligt att det finns en eller flera motdiskurser som inte 
ryms inom den dominerande företagsdiskursen. Den administrativa kom-
munledningen i form av förvaltningschefer och andra centrala tjänstemän 
på nyckelpositioner är bärare av en företagsdiskurs och motståndet är inte 
tillåtet att visa öppet. Talet på förvaltningschefskonferensen förefaller vara 
samstämmigt och alternativa röster hörs inte. Organisationen omtalas bara 
i positiva ordalag bland förvaltningscheferna och att ekonomin är god 
tillskrivs också den nya organisationen, trots att flera kommuner utan den-
na organisation, har haft samma utveckling. Det är alltså inte möjligt att 
yppa motstånd mot organisationen. Det är troligt att det missnöje som syns 
i enkätmaterialet är ett uttryck för att chefer och tjänstemän som är bärare 
av en motståndsdiskurs tar tillfället till voice i enkäten genom att viska till 
forskarna. Trots att förvaltningscheferna i resultatdialoger under utvärde-
ringsprojektets gång har fått reda på att organisationen endast stöds av 22 
procent av politikerna uttrycker en förvaltningschef följande i en skriftlig 
reflektion:  

Jag är glad att modellen ändå är så väl accepterad. 

Detta tar jag också som uttryck för att det tal som kommer från politiker-
na framstår som de okunniga barnens tal. I positionen som politiker är det 
inte tillåtet att uttala sig om organisation och styrning och därför behöver 
dessa yttranden inte respekteras. Det är oviktigt att de flesta politiker är 
missnöjda med den nuvarande organisationsmodellen. Chefernas diskre-
tionsanspråk på ledningen av kommunen gör att de inte tycks bedöma det 
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som ett problem. Vi ska i nästa avsnitt närmare undersöka det minskade 
stödet för organisationen.  

9.4.1 En dominerande diskurs 
En organisation genomgår ofta förändringar, förändringar som är nödvän-
diga för att anpassa verksamheterna till förändrade krav, behov, regler, 
resurser och omständigheter.  

Det är sällsynt med organisationsförändringar som älskas av alla in-
blandade parter, det är en utopi. I en organisation som min undersök-
ningskommun med 11 816 anställda (Kommunen, 2007b) och hundratals 
förtroendevalda vore det konstigt om det inte fanns olika uppfattningar om 
vilken som är den bästa styrmodellen. Som vi såg i kapitel 2 är det viktigt 
att reflektera över hur olika uppfattningar i kommunen hanteras och be-
möts i kommunen. I både enkäter, möten och intervjuer har flera politiker 
och tjänstemän berättat om att det mer eller mindre har gjorts till ett för-
bud genom en uteslutning att vara kritisk mot organisationen, att organisa-
tionen har ”tystnat”. I tjänstemannaenkäten 2006 förekom många kom-
mentarer i det utrymme som vi gav för öppna kommentarer:  

Att den nuvarande organisationen bidragit till att demokratin försämrats 
råder det ingen tvekan om, det gäller både internt (inom den kommunala 
organisationen) och i kommunen som helhet. Internt råder tystnad trots att 
chefer officiellt uttalar att ”det är högt i tak” och att alla får säga vad de 
vill. Men genom att högre kommunala chefer ett flertal gånger markerat att 
organisation och styrning inte får diskuteras och att kontakter inom den 
kommunala organisationen skall följa strikt formella vägar (vilket förhind-
rar utvecklingsidéer och gör att frågor tar lång tid att hantera) förstår alla 
snart detta och ålägger sig självcensur. Den kommunala verksamheten har i 
allt högre grad tystnat vad gäller styr- och organisationsfrågorna (som kon-
trolleras av ett fåtal tjänstemän i ledande positioner). 

I citatet ovan uttalas tydligt att det är tabu att diskutera organisation och 
styrning. En uteslutning mellan sant och falskt har skapats vilket innebär 
att ett fåtal höga chefer tillåts uttala sig om sådant. Alla i kommunen ska 
följa strikt formella vägar – förstår alla snart detta och ålägger sig självcen-
sur – och utifrån ett governmentalityperspektiv ser vi att människorna i 
organisationen disciplinerar sig själva. De har förstått vilket det rätta sättet 
att tänka och handla är.  

Jag har inget som helst förtroende för kommunledningen, det gäller både 
den politiska ledningen och de ledande tjänstemännen. Under tiden efter 
2003 har ett klimat av tystnad och negativ behandling av dem som vågar 
säga sin mening brett ut sig. Det gäller såväl i ledningen för produktions-
nämnden, produktionsförvaltningen, uppdragsnämnderna, uppdragskonto-
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tillskrivs också den nya organisationen, trots att flera kommuner utan den-
na organisation, har haft samma utveckling. Det är alltså inte möjligt att 
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i enkätmaterialet är ett uttryck för att chefer och tjänstemän som är bärare 
av en motståndsdiskurs tar tillfället till voice i enkäten genom att viska till 
forskarna. Trots att förvaltningscheferna i resultatdialoger under utvärde-
ringsprojektets gång har fått reda på att organisationen endast stöds av 22 
procent av politikerna uttrycker en förvaltningschef följande i en skriftlig 
reflektion:  
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Detta tar jag också som uttryck för att det tal som kommer från politiker-
na framstår som de okunniga barnens tal. I positionen som politiker är det 
inte tillåtet att uttala sig om organisation och styrning och därför behöver 
dessa yttranden inte respekteras. Det är oviktigt att de flesta politiker är 
missnöjda med den nuvarande organisationsmodellen. Chefernas diskre-
tionsanspråk på ledningen av kommunen gör att de inte tycks bedöma det 
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som ett problem. Vi ska i nästa avsnitt närmare undersöka det minskade 
stödet för organisationen.  
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trolleras av ett fåtal tjänstemän i ledande positioner). 
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Jag har inget som helst förtroende för kommunledningen, det gäller både 
den politiska ledningen och de ledande tjänstemännen. Under tiden efter 
2003 har ett klimat av tystnad och negativ behandling av dem som vågar 
säga sin mening brett ut sig. Det gäller såväl i ledningen för produktions-
nämnden, produktionsförvaltningen, uppdragsnämnderna, uppdragskonto-
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ret som i kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Numera gäller 
det att hålla tyst och göra som man blir tillsagd, det är både det öppet och 
det tyst kommunicerade budskapet från de ”högre” beslutsnivåerna. Det le-
der naturligtvis till ett ohälsosamt och improduktivt organisationsklimat. 

I detta citat är det också synligt att en tystnad har brett ut sig i organisa-
tionen och vi ser också att reprimander förekommer, om någon uttalar 
kritik, i form av negativ särbehandling. Numera gäller det att hålla tyst och 
göra som man blir tillsagd visar att självdisciplineringen fungerar. Vill en 
medarbetare eller chef undvika reprimander disciplinerar de sig själva till 
tystnad. 

Kommunen är alldeles för centralt styrd (toppstyrt) den högsta ledningens 
maktkoncentration genomsyrar alla led i samtliga förvaltningar, hierarkier 
som vi tidigare varit förskonade från har byggts upp. Små påvar har börjat 
dyka upp här och var i organisationen genom detta fenomen. De tar efter de 
avarter i ledningsstrategin som högsta hönsen förespråkar och detta har bi-
dragit till ett klimat som skapat tysta, rädda, bakbundna, stagnerande med-
arbetare. 

Här ser vi hur den som skriver menar att flera chefer tar efter vad han/hon 
kallar ”avarter” och att det har skapats ett arbetsklimat som inte är trev-
ligt. 

Chefen säger sig vilja ha ”högt i tak”, ”tips till coachen” o.s.v. på arbets-
platsen men i praktiken tystnar folk istället p.g.a. sättet att bemöta oss. 
Kommer man med kritik (även konstruktiv) så går chefen i försvar. 

Tystnaden är förödande! Ingen debatt! Rädda, kränkta medarbetare. Svagt 
ledarskap. Cheferna kompisar med varandra, håller varandra om ryggen. 

Vi ser här att flera menar att medarbetarna är rädda för reprimander och 
detta gör att de disciplinerar sig och ålägger sig själva tystnad. 

Det är fega tjänstemän som inte vågar använda meddelarfriheten. Personal-
politiken går ut på att tiga ihjäl folk. Ren och skär psykning. Gör något åt 
eländet! 

I ovanstående citat kan vi se hur enkäten fyller en voice-funktion genom att 
skribenten viskar till forskarna med uppmaningen Gör något åt eländet! 

Det är alltså så att många tjänstemän har kritik mot organisationen som 
de upplever att de inte får uttrycka. Det kommuniceras ett budskap om att 
det ska vara ”högt i tak” men upplevelsen är att det ändå inte är okey att 
vara kritisk. Det är möjligt att koppla samman dessa upplevelser med mina 
tidigare beskrivningar av hur ett gammalt sätt att tänka och agera inte är 
accepterat i den nya organisationen. Medarbetare och chefer som har kri-
tiska synpunkter disciplinerar sig till tystnad. Den exkluderande praktik 
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som används är distinktionen mellan sant och falskt – det är bara männi-
skor som är innehavare av auktoritetspositioner som tillåts uttala sig om 
frågor om organisation och styrning.   

Tjänstemännens beskrivningar ovan av en organisation som ”tystnat” i 
förening med talet om offermentalitet, som beskrivits tidigare, som hot mot 
styrmodellen/organisationen är allvarlig. Det finns risk för att organisatio-
nen tystnar än mer om dess kritiker pekas ut som individer som har en 
offermentalitetsattityd. Att kategorisera en kritisk medarbeta-
re/tjänsteman/politiker som offer gör det möjligt att avfärda dem och kriti-
ken behöver därmed inte tas på allvar. För att återknyta till det inledande 
resonemanget i kapitel 2 så tas möjligheten till ”voice” bort om individer i 
organisationen inte upplever att de kan framföra sin kritik, varken via att 
väcka, vissla eller viska. Då återstår ”exit” d.v.s. att lämna organisationen. 
De som av olika anledningar då inte har någon ”exit”-möjlighet riskerar 
att utpekas som offer och kommer antingen att tystna eller utpekas som 
rättshaverister.  

Tjänstemännens kritik mot att det råder en tystnadskultur i kommunen 
har beskrivits i ett flertal artiklar i lokaltidningen. I kapitel 2 beskrev jag 
Lennart Lundquists forskning där han menade att det förekommer att de 
tystnads- och lojalitetskrav som kan förekomma i det privata näringslivet 
har flyttats över till den offentliga sektorn. I min undersökningskommun 
infördes av den socialdemokratiska majoriteten i 1997 års löneöversyns-
förhandlingar ett lönekriterium för anställda i kommunen, detta kallades 
lojalitet och solidaritet med arbetsgivaren. Detta ledde till en JO-anmälan 
som resulterade i att JO riktade kritik mot kommunen (Lokaltidningen, 
2009a). Diskussionen som följde gjorde att kriteriet togs bort efter åtta 
månader (Lokaltidningen, 2009b). Det har dessutom skrivits flera artiklar 
om att medarbetare inte vågar uttala sig för att de är rädda för repressalier 
(Nesser, 2006a, 2006b; Wolters, 2005, 2007). Under 2006 riktades också 
kritik från de fackliga organisationerna mot arbetsmiljön i kommunens 
centrala förvaltning. SKTFs ordförande sa i en intervju i lokaltidningen att 
en stor mängd medlemmar hade kontaktat facket om detta. Det handlade 
om att medarbetare inte vågade framföra kritiska synpunkter, men det var 
också så att politikerna inte fick vända sig direkt till tjänstemännen för att 
få svar på frågor utan de var tvungna att gå via kommunchefen (Lövtrup, 
2006). Uppgifterna om en tystnadskultur som framkommer i enkäterna 
stöds alltså av flera artiklar i lokaltidningen. 

Denna organisation som av många uppges ha tystnat är i min tolkning 
ett uttryck för ett chefskap som håller på att professionaliseras där chefer-
na på de högsta nivåerna hävdar att de har diskretion över frågor om or-
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ganisation och styrning. De befinner sig i positioner med auktoritet och 
från dessa betraktas personerna tala sanning. 

9.5 Talet om demokrati i företagsdiskursen 
I en demokrati är yttrande- och tryckfrihet en grundbult och vi har en of-
fentlighetsprincip som gäller i svenska kommuner.  

I denna bok har jag visat och analyserat det som sägs och skrivs i olika 
sammanhang, men i en diskursanalys kan man också analysera det som 
inte sägs. I en artikel diskuterar Huckin olika slags tystnader i texter, där-
ibland manipulativ tystnad65

I förvaltningschefernas samtal på den månatliga konferensen talar de 
nästan aldrig om demokrati. Att det är demokratin som är grundförutsätt-
ningen för den kommunala styrningen är inget som diskuteras. Jag menar 
att detta alltså döljs. Vid ett tillfälle under förvaltningschefskonferensen 
yttrade en chef följande: 

 (Huckin, 2002). Det finns tre kriterier på en 
manipulativ tystnad, den ska dölja information, det ska finnas en avsikt 
och den ska leda till en fördel för den som döljer informationen.  

Vi har ett stort ansvar att förvalta medborgarnas pengar, vi behöver en dis-
kussion om varför vi har kommunen. Många unga väljer att jobba för att 
man vill hjälpa andra. Ibland låtsas vi som att vi inte är i en offentligt styrd 
organisation med politiker, men vi är ju där. Vi borde prata mer om det. 

Detta yttrande följdes inte av någon kommentar, utan mötet fortsatte utan 
att någon kommenterade detta och jag menar att det uppstår en tystnad. I 
denna situation var det ett tabu som bröts. 

Har de då någon avsikt med att inte tala om demokrati? Jag menar att 
förvaltningscheferna gör frågan om demokrati till tystnad för att de ge-
nomgår en professionaliseringsprocess som underlättas av en företags-
diskurs där politiker konstrueras som okunniga och görs till ett problem 
som måste hanteras. Detta gör de i en övertygelse om att de är bäst lämpa-
de att sköta hela kommunen, politikerna ska hållas inom område som de-
finieras som politisk verksamhet, det är alltså chefernas diskretionsanspråk 
som kommer till uttryck genom denna tystnad. Fördelen som förvaltnings-
cheferna får genom att inte tala om demokrati är att de skaffar sig ökad 
diskretion som gör det möjligt för dem att använda sitt eget omdöme i 
styrningen av kommunen. 

Det finns ett problem med att benämna en tystnad för manipulativ då 
ordet ofta används i betydelsen ”otillbörligt styra (människor) med hjälp 

                                                      
65 Övriga tystnader som Huckin beskriver är förutsättande tystnad, talaktstystnad, 
diskret tystnad och genrebaserad tystnad (Huckin, 2002) 
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av diskreta knep”(NE, 2010) vilket jag uppfattar vara den betydelse Huck-
in ger. Ordet manipulera betyder också ”hantera (ngt); dirigera (ngt)” 
(SAOB, 2010). Jag menar att förvaltningscheferna i detta fall döljer demo-
kratin snarare genom missuppfattning eller illusion än genom ett medvetet 
bedrägligt förfarande. Det är ingenting de lägger någon större vikt vid ef-
tersom demokrati är något som tas för givet och som de inte reflekterar 
närmare över. Vi har allmän och lika rösträtt och alltså har vi demokrati – 
demokratin är självklar. I ekonomiskt kärva tider blir ”ekonomi i balans” 
ett värde som överordnas demokratiska värden, men vi har också sett i 
avsnitt 8.4.4 att det i goda ekonomiska tider också är de ekonomiska vär-
dena som överordnas. Förvaltningscheferna försöker helt enkelt att hantera 
sin komplexa vardag genom att lyfta upp vissa saker (som vad politikerna 
inte ska göra) och tona ned eller dölja andra (varför vi väljer politiker) än 
att de medvetet avser att manipulera politikerna på ett otillbörligt sätt. De 
vill sköta kommunen på det sätt som de bedömer vara bäst, vilket för dem 
innebär att sköta verksamheten utan ”politisk klåfingrighet” för medbor-
garnas bästa.  

En alternativ tolkning är att det här är frågan om en s.k. förutsättande 
tystnad som uppstår när avsändaren förutsätter att mottagaren redan kän-
ner till det som utelämnas. Det som talar för en sådan tolkning är att det 
faktum att vi har en representativ demokrati är välkänt. 

Jag skrev ovan att förvaltningscheferna nästan aldrig talar om demokra-
ti, men det har skett vid några få tillfällen. I juni 2006 uppstod på förvalt-
ningschefskonferensen en diskussion med anledning av att: 

Det har dykt upp ett kundbegrepp – vi kan kalla brukaren för kund men det 
var mycket laddat förstod vi på kommunfullmäktige – stor debatt höger-
vänster. Viktigt därför att vi behåller brukarbegreppet. Med en annan sty-
relse får vi diskutera om kundvalsmodeller – vi måste tvätta bort kundbe-
greppet för det blir tokigt. 

Ovan är det den tjänsteman som har till uppgift att bevaka organisationen 
som introducerar en diskussion om orden brukare och kund. Kommunche-
fen tar då för första gången upp frågan om demokrati: 

Det har smugit in ett kundbegrepp utan att vi har märkt det. Att äldre-
nämnden skulle kallas för kund är för mig demokratins motsats. I förhål-
lande till fullmäktige är detta begrepp en katastrof. 

Det uppstår en lång diskussion om kundbegreppet, vem som är kund till 
vem – kan det vara så att ett uppdragskontor är kund till en produktions-
förvaltning och vice versa. Om produktionen är konkurrensutsatt så kan 
den vara kund till uppdragsnämnden, menar en del medan andra tar av-
stånd från det resonemanget. I citatet ovan utvecklar kommunchefen emel-
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från dessa betraktas personerna tala sanning. 
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 (Huckin, 2002). Det finns tre kriterier på en 
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65 Övriga tystnader som Huckin beskriver är förutsättande tystnad, talaktstystnad, 
diskret tystnad och genrebaserad tystnad (Huckin, 2002) 
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av diskreta knep”(NE, 2010) vilket jag uppfattar vara den betydelse Huck-
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lertid inte vad han menar med sitt uttalande om att det skulle vara demo-
kratins motsats att tala om äldrenämnden som kund. Han fortsätter: 

Begreppet brukare medborgare sitter inte. /…/ Inom produktionen när nuva-
rande produktionsdirektören kom in blev det större fokus på medborgarde-
len vem som ger uppdraget. Hon/han tycker att det handlar om kvalitet. De 
pratar om kund och det har smugit sig in i den politiska världen där man 
pratar kundval i betydelsen att individen gör valet. Direktören har fört in 
kundbegreppet och det stör oss andra. Det finns ett språkproblem, däremot 
är det rätt i förhållningssätt. Demokratin är viktigare än kunden. Kan man 
isolera det här i produktionen? Vi vill inte ha en diskussion i fullmäktige om 
att kundbegreppet har smugit sig in. 

Han markerar med bestämdhet att demokratin är viktigare än kunden men 
han visar också att det främst är frågan om ett språkproblem och detta är 
viktigt i relation till politikerna. En av de andra cheferna varnar: 

I höst ska vi planera och genomföra utbildning av nya politiker och jag var-
nar er för kundbegreppet i de sammanhangen. Viktigt att inte ha det ut-
trycket i presentationer, om de förtroendevalda. 

När demokratin kommer upp på dagordningen i det här sammanhanget 
handlar det främst om att det är viktigt att inför politikerna inte använda 
kundbegreppet som de menar är politiskt laddat mellan höger och vänster-
sidan i politiken. Det handlar om att försöka få lugn i politiken genom att 
språkligt försöka tona ner företagsdiskursen som kan vara kontroversiell.  

Under hösten 2006 fördes gruppdiskussioner i anslutning till att utvär-
deringsprojektet delrapporterades och i en forskaranteckning skrivs följan-
de: 

Partierna och fritidspolitikerna klarar ej demokratiuppdraget och det saknas 
i stort sett partipolitisk debatt i kommunen. (forskaranteckning gruppdis-
kussion förvaltningschefer 060825). 

Den diskussionen fördes med anledning av att det diskuteras olika politik-
områden där ”demokratipolitik” är ett förhållandevis nytt område vilket 
har gjort att många tjänstemän har fått demokratiuppdrag.  

Under våren 2008 när utvärderingsprojektet skulle avrapporteras talade 
kommunchefen också om demokrati vid ett tillfälle. Han förde då ett reso-
nemang med innebörden att politikerna går till val och delger medborgarna 
vilken skattesats som ska råda i kommunen och vad är det för sorts demo-
krati om politikerna då helt plötsligt överskrider budgeten med 300 miljo-
ner. Han menade att det är hans ansvar att se till att politikerna inte 
överskrider de ekonomiska ramarna och hans väktarroll är tydlig. Därmed 
reducerar han också demokratin till att handla om ekonomi.  
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9.6 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag utvecklat analysen med hjälp av professionsforsk-
ningens begrepp kunskap, stängning och diskretion. 

Politiker och tjänstemän är i princip lika väl utbildade och har lika lång 
erfarenhet av den kommunala organisationen. När politikerna omtalas 
som okunniga är det alltså någon annan form av kunskap som avses. Det 
är s.k. esoterisk kunskap som avses, och denna är svår att empiriskt påvisa 
och därmed ett ämne för vidare forskning. Jag har visat hur stängning ge-
nom exklusion, usurpation och gränsdragning kan ta sig uttryck. Den ex-
klusionsprocess som cheferna driver är samtidigt en usurpationsprocess 
eftersom den, förutom att rikta sig nedåt mot andra chefer och medarbeta-
re, också riktar sig mot politikerna som formellt är överordnade. Strävan 
efter diskretion pågår ständigt i en professionaliseringsprocess. 

Jag har visat att politikbegreppet är svårdefinierat och att det i under-
sökningskommunen definieras negativt genom att man pekar ut saker som 
inte är politik, men däremot är det svårt att säga vad politik är. Om vi 
återvänder till Webers politikdefinition ” ledningen av eller inflytande på 
ledningen av en politisk sammanslutning” (Weber, 1977, s. 40f) och att det 
handlar om strävan efter makt och inflytande är det tydligt att cheferna i 
kommunen ägnar sig åt politik. 

Det finns en vanligt förekommande metafor i kommunen – POLITIKER ÄR 

BARN. Eftersom politikerna betraktas som barn behöver de uppfostras och 
hållas efter. Kommunen jämförs ofta med ett oprecist privat näringsliv och 
kommer oftast ut som förlorare i den jämförelsen, det råder en negative-
self-representation. 

Slutligen har jag också visat att det finns motdiskurser till den domine-
rande företagsdiskursen. Dessa tystas och både chefer och medarbetare 
disciplinerar sig själva till tystnad. 
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10.  Kommunala chefer som profession 
I detta avslutande kapitel är det dags att sammanfatta och diskutera resul-
taten av mitt forskningsprojekt där det övergripande syftet var att under-
söka, beskriva och analysera det kommunala chefskapets professionalise-
ringssträvanden. Mina resultat tolkar jag som att det idag finns många 
tecken på att kommunala chefer genomgår en professionaliseringsprocess.  

Det är möjligt att tolka bilden som framtonar i min forskning ur ett ef-
fektivitets- och ekonomiskt perspektiv och då framtonar en positiv bild 
eftersom kommunen är en ekonomiskt välskött och välmående kommun. 
Om jag återvänder till Lennart Lundqvists offentliga etos så menar jag 
dock att de demokratiska värdena inte får åsidosättas i det offentliga. 
Därmed inte sagt att effektivitet och ekonomi är oviktiga. De kan emeller-
tid aldrig överordnas de demokratiska värdena.  

Ytterligare en möjlig, mer neutral, bild framträder om jag gör en tolk-
ning ur en lekmans språksociologiska förståelse. Inom språksociologin 
intresserar sig forskaren för hur olika grupper av människor talar på olika 
sätt och ibland undersöks yrkesgruppers teknolekter, det som vi vanligen 
talar om som yrkesjargong eller fackspråk. Ur ett sådant perspektiv är det 
kanske möjligt att chefstjänstemännens tal bara är en yrkesjargong som 
inte betyder särskilt mycket. Mitt diskursanalytiska perspektiv vilar emel-
lertid på en grund där språket är centralt för vår uppfattning om verklighe-
ten vilket omöjliggör en sådan tolkning. Relationen mellan språk och sam-
hälle innebär att språket förändras när samhället förändras, men språket 
kan också omforma samhället vilket gör att det sätt som cheferna talar på 
är viktigt att granska. 

Den tredje bilden som framträder är måhända dyster, åtminstone om 
man betraktar den ur demokratisynpunkt med ett reformkritiskt perspektiv 
på New Public Management. Med min utgångspunkt i den representativa 
demokratin gör jag min tolkning ur ett sådant perspektiv, och jag kommer 
att argumentera för denna tredje tolkning – att mina resultat pekar på ett 
allvarligt demokratiproblem. Jag har gjort en kritisk granskning av mitt 
empiriska material för att studera hur det kommunala chefskapets profes-
sionaliseringssträvanden kan gå till i en svensk kommun för att på så sätt 
kunna öka medvetenheten om dess sociala konstruktion – och att det är 
möjligt att göra saker annorlunda.  

Jag kommer nedan att gå igenom mina frågeställningar för att slutligen 
diskutera avhandlingens övergripande syfte. 
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10.1 Profession ur ett funktionalistiskt perspektiv 
Den första frågeställningen rörde vad som utmärker en professionell yrkes-
grupp och i vilken utsträckning kommunala chefer kan sägas ha dessa 
kännetecken? I teorikapitlet gick jag igenom de funktionalistiska kriterier-
na på en profession och av mitt empiriska material framgår att många av 
de grundläggande kriterierna som tidigare forskare har utarbetat är upp-
fyllda eller håller på att uppfyllas. I det avseendet skulle man därför kunna 
hävda att kommunala chefer utgör en potentiell profession. Som vi såg i 
kapitel 5 har alltfler fackliga organisationer en särskild verksamhet som 
riktar sig mot medlemmar som innehar chefspositioner och flera hemsidor 
kräver inloggning. Flera av dessa chefssidor har skapats under 2000-talet. 
Samtidigt finns det flera yrkesföreningar, varav en del, t.ex. Ledarna och 
Kommunalekonomernas förening, har funnits under lång tid och andra, 
som t.ex. kommundirektörsföreningen från slutet av 1990-talet, är förhål-
landevis nya. Dessa sammanslutningar är ett tecken på pågående profes-
sionalisering. Många har också internationella förbindelser och det finns 
paraplyorganisationer på europeisk nivå, vilket tyder på att fenomenet 
professionalisering av chefskap är internationellt. 

I många av sammanslutningarna arbetar man med etiska koder, som är 
ett kännetecken för en professionell grupp, men ibland förekommer detta 
under namn som värdegrund eller hederskodex. 

Det föreligger också tydliga mekanismer för reproduktion bland kom-
munala chefer. På den nationella nivån erbjuder SKL flera utbildningar 
som du kan gå om du redan arbetar som chef, likaså med statlig rektorsut-
bildning och chefsutbildning på Göteborgs universitet. Dessa fungerar så 
att en potentiell chef måste vara utvald av redan befintliga chefer för att 
han eller hon ska få tillträde till utbildningen. Detta är ett tecken på profes-
sionalisering eftersom det innebär att de nuvarande cheferna är de som 
väljer ut efterträdarna. I min undersökningskommun fungerar den interna 
ledarskapsutbildningen på samma sätt – du måste vara utvald av chefer 
högre upp i organisationen för att få tillgång till utbildningen. Samtliga 
dessa utbildningar förser deltagaren med ett intyg eller diplom som gör att 
personen kan påvisa både erfarenhet av och utbildning i ledarskap. Jag 
hävdade i mitt teorikapitel att mekanismen credentialism, d.v.s. använd-
ning av betyg och diplom, inte hade samma funktion som den tidigare har 
haft eftersom många människor i vårt nutida svenska samhälle innehar en 
akademisk grundutbildning – den har gjorts tillgänglig för en allt bredare 
allmänhet. Efter min undersökning hävdar jag istället att credentialism 
fortfarande är viktig, men i en annan form. Credentialismen i mitt under-
sökta material består av dokumenterad ledarskapserfarenhet och genom-
gången ledarskapsutbildning. 
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Det går också att påstå att kommunala chefer inte är en profession efter-
som det är svårt att säkert påvisa att det föreligger en vetenskaplig kun-
skapsbas, vilket bl.a. Mintzberg har hävdat. Ett grundläggande krav för att 
kalla något för en profession är att den vilar på en vetenskaplig kunskaps-
bas. I mitt fall förefaller detta vara tveksamt, åtminstone behöver detta 
undersökas mer innan det går att hävda att så är fallet. I min undersökning 
har jag behandlat chefstjänstemännen som en professionstyp som föresla-
gits av Brante. Det innebär att chefer med olika kunskapsbas, t.ex. som 
ekonom, socionom eller arkitekt, tillhör samma professionstyp. De har då 
inte samma vetenskapliga kunskapsbas utan de har olika kunskapsbaser. 
Om man hävdar att ”vetenskaplig kunskapsbas” är detsamma som univer-
sitetsutbildning i allmänhet är svaret jakande – att det föreligger grund för 
att tala om dem som en profession. Jag hävdar dock att det inte föreligger 
en vetenskaplig grund för att tala om själva ledarskapet som vetenskaplig 
bas. Den utbildning de har fått i ledarskap har inte tillräckligt tydlig veten-
skaplig grund. Många av dem har enbart lång praktisk erfarenhet av ledar-
skap, och andra har utbildningar som har bedrivits av SKL, konsulter eller 
den egna kommunen och det är högst ovisst i vilken mån denna vilar på 
vetenskaplig grund – inte alls hävdar en del forskare. Den kunskap som 
cheferna i tal ger anspråk på att inneha och som de menar att politiker och 
medarbetare saknar är då något annat än vetenskaplig kunskap. Kunska-
pen de har är esoterisk. För en professionaliseringssträvande grupp är det 
viktiga att få andra att tro att den egna kunskapen är något svårt och spe-
ciellt som inte alla kan vara innehavare av. Oavsett om det föreligger ve-
tenskaplig kunskapsbas eller ej så pågår ändå en strävan efter professionell 
status. 

10.2 Bilden av kommunen 
Avhandlingens andra frågeställning rörde vilka bilder som presenteras av 
den kommunala organisationen med fokus på politiker- och tjänstemanna-
roller i kommunens dokument.  

Kommunen är fylld av skarpa gränser mellan uppdrag och åtagande, 
mellan politiker och tjänstemän, mellan politik och produktion, mellan 
medborgare och brukare och mellan vi och de andra. Dessa gränser kan 
tolkas som gränsdragning i sidled mellan yrkesgrupper som Anne Witz 
definierat. Om jag utgår från att chefstjänstemännen högst upp i kommu-
nens organisation – förvaltningscheferna på linje 1 – är på samma nivå som 
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kommunalrådspolitikerna så är gränsen som konstrueras en s.k. demarka-
tion.66

I kapitel 2 beskrev jag New Public Management-idéerna och min kom-
mun är i hög grad influerad av dessa. Kommunen är mycket inspirerad av 
det privata näringslivet som ofta framhålls som något bättre än det offent-
liga. Det finns en föreställning bland många av cheferna att kommunen i 
stort sett är som vilket storföretag som helst. Kommunen uppfattas vara 
som en företagskoncern där cheferna har blivit direktörer och den kom-
munala verksamheten omtalas med ordet ”produktion” dit ”kunder” vän-
der sig.  

 

Kommunen lägger stor vikt vid upprätthållandet av roller vilket också är 
ett sätt att dra gränser mellan funktioner och verksamheter och det är inte 
tillåtet att gå utanför sin roll, detta är både outtalat och uttalat i kommu-
nen.  

10.3 Politikers och tjänstemäns bilder 
I kapitel 7 undersökte och analyserade jag vilka normativa och deskriptiva 
bilder som politiker, chefer och förvaltningstjänstemän har av varandra.  

Många bilder är gemensamma för både politikerna, cheferna och tjäns-
temännen. Många av dem anser t.ex. att det inte har skett några stora för-
ändringar av politikerrollen i och med nya organisationens införande och 
att politiker ofta ägnar sig åt fel saker. Politikerna upprätthåller en gam-
maldags politikerroll som inte hör hemma i de nya tiderna. De skillnader 
som finns mellan grupperna återfinner jag i bilderna av hur tjänstemännen 
är och vilken roll de ska ha. 

Politikerna har inga gemensamma bilder av sig själva, vilket jag har tol-
kat som en följd av deras olika ideologiska bas vilket gör det svårt för alla 

                                                      
66 En invändning mot detta resonemang är att ett politiskt uppdrag inte är något 
arbete i egentlig mening, om man med ordet ”arbete” menar detsamma som löne-
arbete, eftersom det är ett arvoderat förtroendeuppdrag. ”Arbete” kan dock betyda 
flera saker, däribland ”ansträngning”, ”vedermöda”, ”sträfvan” och ”syssla, gör-
omål, uppgift o dyl.”. Den fornsvenska betydelsen av ordet ”arvode” är ”arbete, 
möda, besvär”. Den fornsvenska innebörden i ”arvode” började sedan ersättas 
alltmer av ordet ”arbete” och när ordet senare återkom i mitten av 1800-talet fick 
det dagens innebörd – ekonomisk ersättning (SAOB, 2008). Här väljer jag alltså att 
betrakta både tjänstemäns och politikers uppgifter som ”arbete” i den meningen att 
det i en kommunal organisation är arbete, d.v.s. en mängd olika uppgifter, som ska 
utföras. Vem som utför vilken uppgift är en fråga om arbetsfördelning mellan olika 
grupper – en vanlig uppdelning är mellan professionella grupper, förvaltningstjäns-
temän och politiker. Dessa individer ersätts på olika sätt, via lön eller arvode. 
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politiker från alla partier att vara eniga om verklighetsbeskrivningar och 
om hur saker och ting bör vara och vilka medel som ska användas för att 
nå målet. Bland chefer och tjänstemän framträder emellertid en del gemen-
samma bilder av att politiker dels är okunniga, dels gör de fel saker samti-
digt som det finns behov av mer dialog mellan politiker, chefer och medar-
betare. 

10.4 Kunskap, stängning och diskretion 
Den sista frågeställningen löd: på vilket sätt försöker yrkesgruppen chefer 
att nå professionell status som gör det möjligt att välja om de vill följa eller 
inte följa politiska beslut? Mitt svar på denna fråga är att det är den pågå-
ende professionaliseringen av chefskap som ger denna möjlighet. Cheferna 
har ingen intention att sätta sig över demokratin utan de agerar utifrån en 
strävan efter att sköta sina jobb på det sätt de finner lämpligt eftersom de 
anser sig vara experterna. 

10.4.1 Kunskap 
Det har framgått att det inte är någon skillnad på chefers och politikers 
formella utbildning i min undersökningskommun – de är i stort sett lika väl 
utbildade. Ser man till de översta chefsnivåerna och kommunfullmäktige-
politikerna ser vi däremot att politikerna är något mer utbildade än chefer-
na. Kunskapen som politiker och tjänstemän har i form av erfarenhet är 
också i huvudsak lika. Det innebär att det formellt inte råder någon kun-
skapsbrist hos politikerna, trots det vanligt förekommande talet om 
”okunniga” politiker. Det innebär att när chefer talar om okunniga politi-
ker menar de något annat än formell utbildning och erfarenhet och därför 
hävdar jag att de hänvisar till någon form av esoterisk kunskap som är svår 
att empiriskt belägga. Det är möjligt att just kunskap och erfarenhet om 
själva ledningen av kommunen är ett område där cheferna besitter mer 
kunskap, men detta har inte varit möjligt att påvisa och som jag hävdade 
tidigare är det tveksamt om denna kunskap vilar på vetenskaplig bas. Då 
det är mycket svårt att påvisa vad deras särskilda kunskap består av ligger 
det nära att återvända till Weber och hävda att eftersom kunskapen inte 
tillräckligt tydligt vilar på vetenskaplig bas, kanske ”okunskap” hos andra 
och ”kunskap” hos dem själva i själva verket handlar om karisma, någon 
slags speciell personlighet med utstrålning. Tjänstemännen konstruerar sig 
själva som professionella, som vet bäst, samtidigt som de konstruerar poli-
tiker och medarbetare som okunniga. 
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10.4.2 Stängning 
Vi har genom avhandlingen kunnat följa hur cheferna på olika sätt försö-
ker att stänga om sitt eget verksamhetsområde som i själva verket är hela 
kommunen på den översta chefsnivån. Detta görs i text där man gör politik 
till ett verksamhetsområde i det övergripande styrdokumentet. Politikerna 
”stängslas in” vilket jag tolkar som det professionella chefskapets strävan 
efter monopol på ledningen av kommunen. Detta innebär då att en profes-
sionaliseringssträvande grupp inte bara försöker att stänga sitt eget fält, 
utan den strävar också efter att skapa gränser mot andra fält – demarka-
tion – och inkräkta på andras – politikernas. Politikernas fysiska möjlighe-
ter till deltagande i olika sammanhang begränsas också. Det sker också 
genom att vissa saker inte får sägas i rollen som politiker. I rollen som 
politiker är det inte tillåtet att använda sin egen yrkeskompetens. Jag häv-
dar att förvaltningscheferna med det överordnade målet ekonomi i balans 
strävar efter en monopolitisk kontroll över resurser, en klassisk strategi för 
stängning. I det här fallet är själva organisationen som bygger på skarpa 
gränser en resurs som används för stängning. 

10.4.3 Diskretion 
Chefernas diskretionsanspråk i betydelsen att de vill sköta sitt jobb utan 
inblandning från andra framträder tydligt. De konstruerar sig själva som 
de som vet bäst och andra, både politiker och medarbetare, görs till några 
som inte vet och kan. De strävar efter att kunna agera med det egna om-
dömet som enda vägvisare. De vill uppnå ett tillstånd där de har full auto-
nomi att sköta kommunen på det sätt som ryms inom den dominerande 
företagsdiskursen. Det finns ett starkt inflytande från det man tror om det 
privata näringslivet vilket gör att många av cheferna menar att kommunen 
är eller åtminstone borde vara som ett storföretag. Den egna kommunala 
organisationen omtalas som sämre än det privata och detta sker för att 
disciplinera chefer och medarbetare till att ständigt sträva efter att bli bätt-
re. Och med bättre avses oftast goda ekonomiska resultat och effektivitet.  

Arbetet som förvaltningschef är ett arbete som i chefernas egen retorik 
ofta beskrivs som en idrottsutövares eller en idrottstränare. Metaforen 
KOMMUNLEDNING I KAMP visar att det många gånger är en kamp som che-
ferna utkämpar och att motståndarna i denna kamp är flera; politikerna, 
staten, ett gammalt sätt att tänka och handla och kommunandan. Målet 
för cheferna tycks vara att sköta kommunen på det sätt de finner lämpli-
gast och de har många strategier för att nå dit. Det finns ett stort behov 
hos förvaltningscheferna av att ha förutsägbarhet, de vill inte överraskas av 
något. Alla maktens olika dimensioner urskiljs under deras möten. Det 
finns också en tydlig resemetafor som innebär att cheferna ständigt är på 
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väg någonstans och målet är ekonomi i balans. Det finns ytterligare ett mål 
för cheferna att uppnå – de strävar efter att ha diskretion över ledningen av 
kommunen. 

Låt mig återvända till min inledande prolog där jag ställde frågan hur 
denna historia om cheferna som gör som de vill med ett politiskt beslut 
skulle kunna förklaras. Jag menar att förklaringen är att chefstjänstemän i 
kommunen genomgår en professionaliseringsprocess där de strävar efter 
diskretion vilket innebär att deras eget omdöme ska avgöra om de vill köpa 
miljövänliga bilar eller ej, inte några politiska beslut. Min tolkning stöds av 
citatet från chefen för fordonsservice som säger: ”sedan är det upp till re-
spektive chef att följa politikernas beslut” (Lokaltidningen, 2006-06-14). 

Avslutningsvis menar jag att det bland cheferna finns en attityd som in-
nebär att de sköter företagskoncernen kommunen och politikerna kan 
sköta verksamhetsområdet politik. Detta område är svårdefinierat och 
utgångspunkten är ofta det som politik inte är. Politikerna styrs in på ett 
område där de ska hålla sig och det är också ett tecken på en professionali-
seringsprocess där yrkesgruppen som strävar efter att bli professionell för-
söker att hålla andra utanför sitt eget diskretionsområde. 

10.5 Strävan efter professionell status 
I avhandlingen har jag, förutom ett deskriptivt och analyserande syfte, 
också en förklarande ambition. Varför framträder dessa bilder av kommu-
nen, politikerna och tjänstemän/chefer på det sätt de gör? Jag ser två för-
klaringar till detta, och de är inte motstridiga. 

Den första förklaringen tar avstamp i det dagliga arbete som cheferna 
utför vilket är mycket komplext, som jag visade i avsnitt 2.3.4. Det eko-
nomiska styrsystemet i kommunerna innebär ett krav på att cheferna har 
full kontroll över ekonomin, vilket leder till att de önskar förutsägbarhet. 
Arbetets karaktär gör att cheferna inte vill bli överraskade och tvingade till 
brandkårsutryckningar. Därför finns det ett behov av att på förhand skaffa 
sig en bild av vilka möjliga scenarior som kan uppstå så att de kan förbe-
reda sig.  

Den andra förklaringen är att det höga kommunala chefskapet genom-
går en professionaliseringsprocess vilket jag har visat i denna avhandling. 

10.6 Makt och professionalisering 
I teorikapitlet där jag beskrev forskningen om professioner kunde jag visa 
att det inte har varit något stort intresse för denna forskning under senare 
år. Intresset har väckts på nytt, bl.a. för professionalisering av yrken som 
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10.4.2 Stängning 
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efter monopol på ledningen av kommunen. Detta innebär då att en profes-
sionaliseringssträvande grupp inte bara försöker att stänga sitt eget fält, 
utan den strävar också efter att skapa gränser mot andra fält – demarka-
tion – och inkräkta på andras – politikernas. Politikernas fysiska möjlighe-
ter till deltagande i olika sammanhang begränsas också. Det sker också 
genom att vissa saker inte får sägas i rollen som politiker. I rollen som 
politiker är det inte tillåtet att använda sin egen yrkeskompetens. Jag häv-
dar att förvaltningscheferna med det överordnade målet ekonomi i balans 
strävar efter en monopolitisk kontroll över resurser, en klassisk strategi för 
stängning. I det här fallet är själva organisationen som bygger på skarpa 
gränser en resurs som används för stängning. 

10.4.3 Diskretion 
Chefernas diskretionsanspråk i betydelsen att de vill sköta sitt jobb utan 
inblandning från andra framträder tydligt. De konstruerar sig själva som 
de som vet bäst och andra, både politiker och medarbetare, görs till några 
som inte vet och kan. De strävar efter att kunna agera med det egna om-
dömet som enda vägvisare. De vill uppnå ett tillstånd där de har full auto-
nomi att sköta kommunen på det sätt som ryms inom den dominerande 
företagsdiskursen. Det finns ett starkt inflytande från det man tror om det 
privata näringslivet vilket gör att många av cheferna menar att kommunen 
är eller åtminstone borde vara som ett storföretag. Den egna kommunala 
organisationen omtalas som sämre än det privata och detta sker för att 
disciplinera chefer och medarbetare till att ständigt sträva efter att bli bätt-
re. Och med bättre avses oftast goda ekonomiska resultat och effektivitet.  

Arbetet som förvaltningschef är ett arbete som i chefernas egen retorik 
ofta beskrivs som en idrottsutövares eller en idrottstränare. Metaforen 
KOMMUNLEDNING I KAMP visar att det många gånger är en kamp som che-
ferna utkämpar och att motståndarna i denna kamp är flera; politikerna, 
staten, ett gammalt sätt att tänka och handla och kommunandan. Målet 
för cheferna tycks vara att sköta kommunen på det sätt de finner lämpli-
gast och de har många strategier för att nå dit. Det finns ett stort behov 
hos förvaltningscheferna av att ha förutsägbarhet, de vill inte överraskas av 
något. Alla maktens olika dimensioner urskiljs under deras möten. Det 
finns också en tydlig resemetafor som innebär att cheferna ständigt är på 
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sjuksköterska, socionom och skolledare och för fenomenet som kallas de-
professionalisering eller avprofessionalisering.  

10.6.1 Parallell deprofessionalisering 
Tanken bakom deprofessionaliering är att det har tillkommit många lagar 
och regler som gör att tidigare professionella gruppers autonomi har mins-
kat och att detta är ett fenomen som har pågått under 1980- och 1990-tal. 
En reflektion jag gör är att detta har skett samtidigt som inflytande från 
New Public Management varit stort i Sverige, vilket har lett till ett ökat 
fokus på ledarskap och talet om att chefer måste få vara chefer i betydelsen 
att de ska ges möjlighet att leda sina organisationer. En tanke som har 
slagit mig under arbetet med denna avhandling är om tendenserna till de-
professionalisering av många yrken kan vara en effekt av professionalise-
ringssträvandena som pågår inom gruppen kommunala chefer? Förr rekry-
terades kommunala chefer från verksamheterna vilket gjorde att chefen och 
medarbetarna hade gemensamma professionella intressen (t.ex. rektorn och 
lärarna) men idag rekryteras chefer ofta bland dem som redan är chefer för 
att de har någon form av ledningskompetens, vilket jag har exempel på i 
mitt empiriska material. Dessa chefer behöver inte ha någon verksamhets-
kompetens, utan de flyttar runt mellan olika områden och ”chefar”. Här 
ser jag ett område för vidare forskning.  

10.6.2 Ytterligare en härskarteknik 
En slutsats av min forskning är att jag har identifierat förekomsten av yt-
terligare en härskarteknik – infantilisering. Denna härskarteknik är besläk-
tad med det av Berit Ås tidigare identifierade förlöjligandet, men jag häv-
dar att infantilisering innehåller mer än förlöjligande och att den därför är 
en annan teknik. Infantilisering som härskarteknik används inte bara för 
att förlöjliga någon utan det primära syftet är att utmåla någon som okun-
nig, mindre vetande, trotsig och som någon som inte förstår sitt eget bästa. 
När vuxna människor infantiliseras betraktas de som barn som behöver 
uppfostras och lära sig. Det innebär att den grupp som infantiliseras, inte 
alltid behöver respekteras.  

10.6.3 Disciplinär makt och negativ självbild 
Att det förekommer att människor skapar negativa bilder av ”den andre” 
är väldokumenterat i tidigare forskning och som jag visade i det nionde 
kapitlet har Maria Tullberg skrivit om hur anställda i offentlig sektor ofta 
talar i nedsättande termer om det offentliga. Jag har identifierat en diskri-
minerande teknik i form av en negativ självbild – en negative self-
representation. Denna negativa självbild återupprepas ofta i kommunen 
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och den blir tydlig i alla de situationer där kommunen jämförs med det 
privata. Denna negativa självbild är något som ur ett governmentality-
perspektiv används i ett disciplinerande syfte för att få människor att stän-
digt tycka att det de gör inte är tillräckligt bra – allt går ständigt att göra 
bättre, ekonomiska resultat kan alltid bli bättre och kommunen kan alltid 
bli mer attraktiv för företagare, presumtiva inflyttare och framtida medar-
betare. För att lyckas i dessa strävanden efter att alltid bli bättre är New 
Public Management-inspirerade lösningar och idéer ett medel. 

10.6.4 Makten över tanken 
Av den historiebeskrivning jag gav i det andra kapitlet framgår att kom-
munalt chefskap inte har någon lång tradition i svenska kommuner, det är 
ett förhållandevis nytt fenomen. Jag hävdar att New Public Management-
idéerna i kombination med den svenska kommunallagens förändring 1991 
har bidragit till att göra en professionalisering av chefskap möjlig. Jag ser 
kommunallagens förändring och införandet av målstyrning som window-
opener för detta, utan denna lagändring hade den utveckling vi idag ser 
inte varit möjlig. Många av NPM-idéerna som fått fäste i svenska kommu-
ner tas idag för givna och naturliga och är därmed svåra att ifrågasätta. 
Om dessa idéer kritiseras betraktas kritikerna som bakåtsträvare och omo-
derna. En organisationsmodell av det slag jag har undersökt i kommunen 
med politiken långt ifrån verksamheterna underlättar chefernas professio-
nalisering.  

10.6.5 Chefer och disciplinering 
Det framgick av avsnitt 2.3.4 att det råder en sammanblandning av ter-
merna ”ledare” och ”chef”. I litteraturen om NPM talas det om det ökade 
intresset för ledarskap och även i min undersökningskommun talar man 
om ledarskap och de anordnar utbildning för potentiella ledare. I min 
forskning framgår emellertid tydligt att det inte handlar om professionali-
sering av ledare, utan det handlar om professionalisering av chefer. I kom-
munen är chefen utsedd till att inneha en hierarkiskt överordnad position 
som innebär auktoritet där tvång kan förekomma. Det innebär att en chef 
kan tvinga underlydande att göra eller inte göra saker. Det är emellertid 
ovanligt, åtminstone i mitt empiriska material, att det förekommer ett di-
rekt tvång. Istället pågår ständigt en disciplinering av både chefer och med-
arbetare som gör att de anpassar sitt beteende till det önskvärda genom 
självdisciplinering. Chefer ska fås att leda sig själva, en ingrediens i ledar-
skapsutbildningen är att ”leda mig själv”. De som inte gör rätt tillrättavisas 
med olika makttekniker så att de slutligen disciplinerar sig själva. Det är 
också tydligt att cheferna har underlydande, det har framgått av alla kritis-
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ka kommentarer – det är inte frågan om ett ledarskap med frivilliga följare. 
I Rosts definition är chef något som förekommer i verksamheter där man 
producerar och säljer varor eller tjänster. Vi har i avhandlingen identifierat 
en dominerande företagsdiskurs där det förekommer ”produktion” av 
varor och tjänster och därmed följer att chefernas uppgift är att koordinera 
produktionen. I företaget kommunen finns därmed i första hand chefer, 
inte ledare. 

10.6.6 En dominerande företagsdiskurs 
Det finns olika diskurser. I företagsdiskursen, som flera av förvaltningsche-
ferna är bärare av, konstrueras politiker som något mer eller mindre onö-
digt, de ska helst vara som en bolagsstyrelse som inte har något med själva 
”produktionen” att göra. Man kan ställa sig frågan vad man ska ha politi-
ker till i koncernen kommunen. Politikerna ska finnas vid sidan om i någon 
särskild sorts verksamhet – ”den politiska” – tjänstemännen sköter själva 
både inputen och outputen i kommunens politiska system och medborgar-
na konstrueras som kunder som förväntas rösta med fötterna och använda 
sig av exit-funktionen om de inte är nöjda. Även medarbetare som har 
synpunkter på hur verksamheten bedrivs konstrueras som en kund som 
kan gå till någon annan arbetsgivare om de inte är nöjda med den nuva-
rande. Det är inom ramen för företagsdiskursen som talet om det starka 
ledarskapet, som i realiteten handlar om det starka chefskapet, har starkast 
fäste och det är diskursen som möjliggör professionaliseringssträvandena. 
Det starka, potentiellt professionella, chefskapet i förvaltningen är proble-
matiskt i en representativ demokrati, hävdar jag. I förvaltningstoppen in-
nehåller rollen som chef både att verkställa och att leda. Det finns en risk 
för att chefskapet tar överhanden och att verkställandet kommer i skym-
undan, vilket jag tycker att min inledande historia om miljöbilar visar. I 
den starka företagsdiskursen utövas en disciplinär makt som konstruerar 
ett lojalitetskrav som leder till att den kommunala organisationen tystnar, 
och både chefer och medarbetare blir rädda för att drabbas av repressalier, 
t.ex. lägre eller ingen löneökning, att säga vad de tycker och en tystnads-
kultur breder ut sig.  

10.7 En politisk profession 
Tidigare forskning har visat att chefstjänstemäns arbete ofta är politiskt (se 
t.ex. Montin, 2007) och att de är inblandade i alla faser av policyprocessen 
förutom i det formella beslutsögonblicket. Av min undersökning framgår 
också att många politiker och tjänstemän tycker att vissa traditionella poli-
tikeruppgifter också kan skötas av tjänstemännen, såsom t.ex. att värna de 
som definieras som svaga grupper i samhället. Av chefstjänstemännen ser 
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vi också att mycket av arbetet med att ta fram mål och policyer också sköts 
av tjänstemän. Jag hävdar att denna utveckling förstärks i den pågående 
professionaliseringen av chefer. Framförallt är den exklusionprocess som 
tjänstemännen driver gentemot politikerna i själva verket en usurpations-
process – en inkräktning på politikernas område. 

10.8 Det offentligas könsbyte 
Slutligen ett sidospår i form av en tanke om det offentligas könsbyte som 
har slagit mig under arbetet med denna avhandling. Historiskt sett har det 
talats om det offentliga och det privata ur ett genusperspektiv, och inom 
feministisk statsvetenskaplig forskning har frågan om det offentligas och 
det privatas gränser varit central (Rönnblom & Eduards 2008).  Det of-
fentliga har historiskt varit förknippat med män och manlighet och det 
privata familjelivet har varit förknippat med kvinnor och kvinnlighet. I den 
manliga sfären fanns i det liberala tänkandet ett skydd för den politiska 
ekonomin, den privata äganderätten skyddades från statens omfång och 
kvinnornas privata sfär var något särskilt (Jónasdóttir, 2003, s. 157).  Det 
manliga har varit (och är) överordnat det kvinnliga. Det har funnits en 
koppling mellan det offentliga, män/ manlighet, överordning och mellan 
kvinnor/kvinnlighet, det privata, underordning. Denna underordning ut-
manades när den så kallade kvinnovänliga välfärdsstaten växte fram och 
det "personliga är politiskt" manifesterades i offentlig omsorg (Hernes, 
1982).  Kommunerna har blivit en arena där kvinnor har tagit plats i poli-
tiken där det etos som präglat den demokratiskt styrda offentliga välfärden 
nu utmanas. Jag menar att det idag går att hävda att det offentliga har bytt 
kön, det är tydligt kvinnligt könskodat. Idag är ”den offentliga” synonymt 
med offentlig sektor där kvinnor är i majoritet av de anställda och den 
sektor där kvinnor idag är chefer.  

I min kommun finns en tydlig dominans av män på maktpositioner sam-
tidigt som det privata näringslivet, som är tydligt manligt könskodat, ses 
som ett ideal som framhålls vara mycket bättre än det offentliga. Jag har också 
visat på förekomsten av krigs- och sportmetaforer som är viktiga för kon-
struktionen av maskulin identitet. ”Det privata” blir i denna jämförelse 
överordnat det offentliga och med ”det privata” avses nu marknadens 
privata sfär, inte den tidigare kvinnliga privatlivssfären. Begreppsparet 
offentligt/ privat avsåg tidigare en offentlig sfär – både politiken och mark-
naden – i vilken män hade en naturlig ställning, och en privat sfär som 
kopplades till hemmen i vilka kvinnorna hade sin plats. Med välfärdssta-
tens framväxt tog kvinnor ett steg ut i offentligheten när de började för-
värvsarbeta och idag finns forskare som hävdar att det i Sverige råder en 
feminin kultur i vilken de tidigare fasta könsrollerna är utsuddade. Idag 
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ka kommentarer – det är inte frågan om ett ledarskap med frivilliga följare. 
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förväntas till exempel både män och kvinnor ta ansvar för hem och barn 
(Bennich-Björkman, 2008). Den offentliga sektorn sågs som något positivt 
och överordnat under den perioden välfärdsstaten växte fram, men har 
alltsedan de första kritiska rösterna hördes under 1970-talet ifrågasatts 
alltmer. 

Det offentligas könsbyte medför nu kopplingar mellan det privata, 
män/manlighet, överordning och mellan det offentliga, kvin-
nor/kvinnlighet, underordning. Den privata och den offentliga sfären har 
förändrats och bytt kön, men mäns överordnade position består. Detta är 
något att undersöka vidare i kommande forskning. 

10.9 Fortsatta forskningsreflektioner   
I kommande forskning är jag intresserad av att närmare undersöka den 
esoteriska kunskap som cheferna säger sig inneha och att undersöka den 
vetenskapliga grunden för denna kunskap, något jag idag hävdar saknas. 
Både tjänstemän, chefer och politiker hävdar att tjänstemännen har stort 
inflytande genom den expertkunskap de besitter, men det är höljt i dunkel 
vad denna består av. Vi har t.ex. sett att cheferna kan gå från en verksam-
het till en annan, vilket innebär att de inte är verksamhetsexperter.  

I metodkapitlet förde jag ett resonemang om metodtriangulering. I den 
forskning som jag har genomfört är det uppenbart att olika metoder kan 
användas för att få fram liknande resultat, men det finns också motstridi-
ga. Det finns en överensstämmelse mellan den företagsfaktor som jag iden-
tifierade i det kvantitativa enkätmaterialet och talet på förvaltningskonfe-
rensen och flera skrivningar i många kommunala dokument. Men av det 
kvantitativa materialet framgår att det inte är någon majoritet, varken av 
chefer eller av tjänstemän, som är bärare av den s.k. företagsdiskursen och 
jag hävdar att det finns ett motstånd mot denna diskurs. Det motståndet 
har nästan aldrig hörts i talet på förvaltningschefskonferensen och min 
tolkning är att detta motstånd kan en förvaltningschef inte visa i det sam-
manhanget. Forumet syftar till att svetsa samman gruppen vilket innebär 
att de som är kritiska eller skeptiska till företagsdiskursen tystnar. Inom 
gruppen förvaltningschefer har företagsdiskursen en nästintill hegemonisk 
ställning eftersom motståndet inte hörs. 

Denna dominerande företagsdiskurs gör att det talas väldigt lite om de-
mokrati i kommunen. Jag tolkar detta som att cheferna i kommunen me-
nar att demokrati främst är ett styrelseskick och något som från grunden är 
fastlagt i och med att vi har allmän och lika rösträtt, yttrandefrihet och 
tryckfrihet i teorin. Eftersom dessa grundläggande förutsättningar råder så 
har vi demokrati och därför behöver man inte prata om det. Vi har ett 
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demokratiskt styrelseskick och så länge detta finns legitimerar det allt som 
görs i kommunen.  

I tidigare kapitel kunde vi läsa att politiker var välkomna att vara med i 
diskussioner under förutsättning att de lade ner sina politiska perspektiv. 
Det är vanligt att politikerna konstrueras som några som driver särintres-
sen och därmed anses de inte vara legitima. Detta är en farlig väg eftersom 
jag menar att en politiker utan ett politiskt perspektiv inte längre torde 
vara en politiker. Skilda uppfattningar, intressen, åsikter och ideologiska 
utgångspunkter är centrala i politiken. I bakgrundskapitlet skrev jag om att 
kommunerna tillsammans med aktiebolagen förr i tiden betraktades tillhö-
ra en privat sfär. Frågan är om vi är på väg tillbaka dit med den pågående 
utvecklingen mot att alltmer betrakta kommunerna som företag som be-
driver tjänsteproduktion. Drivs denna utveckling vidare ser jag en risk för 
att kommunerna som demokratiska, politiska organisationer faller sam-
man och kvar finns tjänsteproducerande företag utan demokratisk politisk 
styrning med möjligheter till insyn och ansvarsutkrävande.  

Har jag utfört en studie av en auktoritär chef? Nej, jag menar att jag har 
studerat en chef i ett komplext sammanhang där han utövar pastoral makt 
i syfte att sköta sitt jobb så gott det går. Det finns ingen intention, vare sig 
hos kommunchefen eller hos andra, att sätta den representativa demokra-
tin ur spel, det är bara ingenting de vanligtvis tänker på eftersom den är 
självklar och inget man behöver varken bry sig om eller vårda.  

10.10 En ulv i fårakläder? 
Efter denna undersökning konstaterar jag att kommunala chefstjänstemän 
inte kan sägas vara en traditionell professionell grupp främst av det skälet 
att den vetenskapliga kunskapsbasen förefaller saknas. Denna avsaknad till 
trots så genomgår ändå gruppen en professionaliseringsprocess och uppvi-
sar alla tecken på att de har en strävan efter professionsstatus.  

Ofta omtalas professionella, politiska och byråkratiska organisationer 
som en trikotomi inom vilken det råder olika sätt att tänka. Management-
tänkandet kan vid en första anblick förefalla mycket olikt det professionel-
la tänkandet. I min undersökning förefaller utvecklingen dock att gå emot 
en professionalisering av byråkratin i och med att cheferna i den kommu-
nala förvaltningen, och den nationella överblicken, visar så tydliga tecken 
på professionaliseringssträvanden. Jag menar att byråkratin på intet sätt är 
försvunnen i denna näringslivsinspirerade kommun, utan tvärtom är 
chefskapet i byråkratin än hårdare fast det uppträder i andra former, och 
under beteckningen ”ledarskap”, där framförallt självdisciplineringen är 
framträdande. Därav metaforen en ulv i fårakläder.  
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Metaforen kan dock vara missvisande om man med ulven menar någon 
som har onda avsikter. Så är inte fallet. Av tidigare forskning av kommun-
forskarna vid KFi ser man att chefer på hög kommunal nivå både i enkäter 
och intervjuer visar stor respekt för den politiska nivån och de menar också 
att det är riktigt att det är så. I mina observationer framträder en annan 
bild ur mitt reformkritiska perspektiv, men jag har utifrån den tidigare 
forskningen svårt att hävda att den skeptiska hållningen mot politiker är en 
medveten handling. Jag tror att den professionalismdiskurs som råder, där 
det anses vara bättre ju mer professionella yrkesgrupper blir, leder till att 
professionaliseringsprocessen är mer eller mindre självgående och sällan 
ifrågasätts. I den utbildning som chefer genomgår, både på universiteten 
och via internutbildning eller konsulter är kunskap om demokrati ingen 
självklarhet. Lennart Lundqvist har tidigare påpekat bristen på kunskap 
om hur en förvaltning är tänkt att fungera och om de demokratiska värde-
na och jag kan inte annat än hålla med honom om att det föreligger ett 
stort utbildningsbehov, både bland yrkesverksamma och potentiella chefer. 
Av internutbildningen i kommunen framgår att det finns ett utbildnings-
moment som handlar om att arbeta i en politiskt styrd organisation och jag 
skulle önska att detta moment handlade om att arbeta i en demokratiskt 
styrd organisation, eftersom ordet politik för många har negativa konnota-
tioner.  

Cheferna, såväl i min som i andra kommuner, är hårt arbetande männi-
skor som strävar efter att göra ett gott arbete och konsekvenserna är inte 
alltid möjliga att överblicka när man befinner sig mitt i en process. Till 
detta behövs en utomståendes ögon som tittar ur ett annat perspektiv och 
detta hoppas jag att jag har bidragit med i denna avhandling där jag menar 
att chefernas professionaliseringssträvanden medför att politiken läggs 
tillrätta av andra personer än dem medborgarna har möjlighet att ställa till 
svars.  
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Putting politics in its place – the professionalization of municipal manage-
ment 

Summary 
Introduction 
The aim today is towards professional, and many occupations seek profes-
sional status. The idea of a profession has a higher status than a mere oc-
cupation; professionals have lot of knowledge and power to decide about 
their own work and they can also voice opinions about other occupations. 
Occupations are driven towards attaining professional status. This process 
is not driven by single individuals aiming to exercise power in relation to 
other individuals.   

The overall aim of this dissertation is to examine, describe and analyze 
the process of professionalization of local public managers. There are four 
research topics:  

• What are the characteristics of a professional group, and do these 
apply to local public managers?  

• How is municipal organization portrayed with regard to the roles of 
politicians and administrators? 

• How do politicians, managers, and public servants view themselves 
and each other in a normative and descriptive way? 

• In what ways are managers trying to increase their influence to 
reach a position from which it is possible to choose to follow, or 
not follow, a political decision?  

I take my point of departure from representative democracy. Research into 
New Public Management can be either positive from an economic point of 
view, or critical from a democratic point of view. I place my research in the 
critical field.  
 
Background 
In chapter two I give a short background on the rise of Swedish local pub-
lic servants. For a long time there were no top level managers in Swedish 
municipalities. Some of them did not have a chief executive manager 
(CEM) before the 1990s. In modern times politicians did everything them-
selves; they prepared the decisions and implemented them. From the mid-
dle of the 20th century development has been rapid and a lot of public ser-
vants and managers have been employed.  

During the 1980s criticism of the public sector was widespread. It was 
too big, too bureaucratic and inefficient and new ideas about leading and 
steering were emerging. These ideas can be summarized with the concept of 
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vants and managers have been employed.  

During the 1980s criticism of the public sector was widespread. It was 
too big, too bureaucratic and inefficient and new ideas about leading and 
steering were emerging. These ideas can be summarized with the concept of 
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New Public Management. In 1992 the Local Government Act (“kommun-
allagen”) was changed, which made it possible to make a lot of changes in 
accordance with NPM. A central part of NPM was new ideas about man-
agers and leaders. 
 
Theoretical framework 
My theoretical framework is based on theories of discourse, professionali-
zation and power. 

My use of discourse consists of a package with different perspectives. I 
prefer to use discourse analysis as a perspective instead of a single theory 
or method. That means that language is of great importance in my re-
search. My view of language is that it changes when reality changes, but 
language can also change and reshape our interpretation of reality. 
Professionalization has a wide scope and there are different approaches; 
functionalistic, neo-Weberian and modern. Within the scope of neo-
Weberian research into professions there is a theory of social closure with 
the concepts of exclusion, usurpation and demarcation. A professional 
group tries to exclude other groups from influencing their work. They 
want to use their judgment to make decisions of their own. They resist 
political steering. To achieve this exclusion of other groups they use strate-
gies such as expulsion. Michel Foucault describes different forms of expul-
sion; the ban, the difference between those who are able and those who are 
not, the difference between true and false. Usurpation is a strategy used to 
penetrate the work of a superior group, and demarcation is a way of draw-
ing sharp boundaries between formally equal groups. Within the scope of 
modern research into professions the concept of professional types is used. 
A professional type is a group of people having a context in common but 
not necessarily the same education. One of these is the political type of 
profession 

A professional group claims that its knowledge is special. This knowl-
edge is the basis for the closure described above. It is important for the 
group to show that their kind of knowledge is difficult to get, very special-
ized and often esoteric – hard for people outside the group to understand. 
The driving force behind the process of professionalization is the quest for 
discretion – to be able to handle their work without interference from the 
outside.   

I also use theories of power, the four dimensions of power, with special 
attention to the concept of power4 – disciplinary power and governmental-
ity. I study how disciplinary power works in the municipality in order to 
get managers and staff to behave in an appropriate way. This power makes 
people discipline themselves. There is also a concept of pastoral power 
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used to describe the way in which a superior manager can steer and lead 
other managers. This form of power is exercised by a manager demanding 
loyalty and obedience from inferior managers in return for safety and pro-
tection. 
 
Method 
My research is based on a critical, realistic philosophy of science. This 
means that I am interested in the mechanisms in the domain of reality 
which make things happen in the factual domain.  

I use triangulation of methods in this research. I am making an in-depth 
case study of the mechanisms involved. I study different documents to ana-
lyse the way the municipality is officially presented. The research I have 
conducted is part of a larger research and development project that was 
carried out between 2004 and 2007. In this project we did several surveys 
on politicians and managers and public servants and staff within schools 
and elderly care. I use the surveys on politicians and managers/public ser-
vants carried out in 2006, and sometimes the survey from 2004. I also use 
14 interviews with politicians, managers, public servants and staff. 
My main source is 17 observations of the chief executive manager and his 
top managers during their monthly meetings. These observations took 
place between 2005 and 2007. I attended these meetings to document what 
managers talk about and in what way. 
 
Description and analysis 
In chapter five I make an overview of professional organizations on a na-
tional and international level. In the theory of professionalization it is im-
portant that a professional group has an organization in order to promote 
their professional development and interest. This overview shows that 
there are several professional organizations and a lot of the traditional 
trade unions have started special networks and websites for members 
working as managers. There is a special organization for chief executive 
managers, started in 1998, and this has contacts with other similar organi-
zations in different countries, of which many pioneered the ideas of NPM. 
The development of these organizations is a sign of the professionalization 
of municipal managers.  

In chapter six I examine different municipal documents. The municipal-
ity underwent a big organisational change in 2003, and I describe the 
background of this change. The new organization is organised along the 
lines of purchaser-provider, albeit it under new names. There are also more 
new names: managers are called directors, staff members are called con-
tributors, and the activities in the municipality are called production. In 
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short, the municipality is heavily inspired by a business ethos in which 
values such as effectiveness, customer satisfaction, competition and value-
for-money are important. I claim the municipality is strongly inspired by 
New Public Management ideas. 

In chapter seven I describe the different ways in which politicians, man-
agers and public servants present themselves and each other. In the mu-
nicipality there is a preponderance of enterprise discourse. Half of top 
management think that a municipality is, or ought to be, the same as a big 
private enterprise and that a balanced economy always is the highest pri-
oritized goal. Among managers there are three outlooks. First, there are 
several managers who want to increase dialogue between managers, staff 
and politicians. Such contacts are not allowed in the new organization of 
the municipality since there is a strict distinction between politicians and 
staff at the one hand, and between politicians and managers at the other. 
Second, there is the concept of ignorant politicians, and thirdly, the con-
cept of politicians with the wrong focus, often because politicians are said 
to be interested in details. The enterprise discourse is most ingrained 
among top managment. They do not think political steering is necessary 
since they know how to run the business of the municipality. 

In chapter eight we follow the chief executive manager’s meeting with 
other top managers. The CEM exercises pastoral power to discipline other 
managers to behave in the right way. He takes responsibility for managers 
but also demands loyalty and obedience and is prepared to answer for their 
actions. He steers, leads, protects and comforts them. To do this he needs 
to know about his managers’ problems, possibilities, and their working 
climate. In theory, pastoral power aims for safety, well-being and health, 
but in my interpretation of this it is about “good leadership”. Managers 
need to be safe, have well-being and good health in order to function opti-
mally as managers. I have identified several metaphors: leading managers 
are fighting for professional status and they use different techniques to 
exclude others from their “territory”. They intrude on the work of politi-
cians and carefully present their picture of reality to the politicians. The 
aim is to have discretion over the control of the municipality. The top 
manager views politicians as a person coming from the outside; they are 
not a part of the municipality. This is exclusion as a technique used by the 
managers. At the same time this exclusion is a usurpation, since politicians 
are officially superior.  

In chapter nine I have developed the analysis using concepts such as 
knowledge, social closure and discretion. Politicians and managers are 
equally well educated and experienced. Managers’ reference to politicians 
as being ignorant has more to do with another type of knowledge than 
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with education and experience. It is a form of esoteric knowledge, and 
therefore this kind of knowledge is difficult to demonstrate and empirically 
observe. I show how exclusion, usurpation and demarcation are used. The 
process of exclusion used by managers is at the same time a process of 
usurpation, since it is directed towards politicians. The quest for discretion 
is always ongoing in a process of professionalization. It is difficult to define 
“politics”. In my municipality, politics is defined as saying what politicians 
are not supposed to do. It is however obvious that municipal managers are 
to a large extent dealing with politics. There is a commonly used metaphor 
in the municipality; POLITICIANS ARE CHILDREN. Since politicians are per-
ceived as children, there is a need for the managers to raise, guard and 
educate them. The municipality is compared to a private business and the 
municipality is the looser in this comparison. There is a negative-self-
representation, since the municipality is always something worse than a 
private business enterprise. I have encountered counter discourses, but 
these are banned. On basis of the governmentality perspective, I draw the 
conclusion that managers and staff are disciplining themselves to silence 
and obedience.  
 
Conclusions 
In the last chapter I summarize the results of my research. There are several 
signs of municipal managers going through a process of professionaliza-
tion. For example: professional organizations, the way in which the con-
temporary managers select their successors, and so on.  
In a way, they cannot be called professionals, and that is due to the fact 
that the knowledge base is not scientific. Many existing managers have no 
university qualifications for their work as leaders; they have experience and 
have done internal courses led by consultants and so on. This lack of scien-
tific knowledge base does nothing to hinder the ongoing quest for profes-
sional status.    

In spite of talk about leadership, it is obvious that this is a question of 
professionalization of managers, not leaders. This professionalization is 
perhaps a reason for the increasing amount of research interest in the phe-
nomenon of de-professionalization. This occurs during the NPM-era in 
Swedish municipalities. When managers become professionals, other 
groups are de-professionalised. Managers are not always competent to 
carry out the activities required in municipalities; they claim to have a spe-
cial form of managerial competence.  

Further results are, for example, that I have identified another master 
suppression technique – infantilisation which is close to ridicule, defined 
earlier by Berit Ås, although with some differences. This involves talking 
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about a person as if they were a child; and a child is someone who is igno-
rant and behaves like child and needs to be raised and cared for. There is 
also a technique for making people strive to constantly improve – negative-
self-representation. This means that the municipality and the public sector 
is being referred to in negative terms – it is not good enough, because the 
”private” sector is better. From a governmentality perspective this is a 
technique to make people discipline themselves. The ideas of NPM and 
change made to the Local Government Act in 1992 paved the way for pro-
fessionalization of managers in the public sector.  

There are different discourses in the municipality. In the enterprise dis-
course, politicians are construed as something more or less unnecessarily. 
What are the politicians supposed to do in the Municipality Enterprise? 
Politicians are organized according to a specific activity –political activity. 
It is not easy to find out what this is. Managers take care of the entire mu-
nicipality, even the politics – from input to output. Staff and citizens are 
construed as customers and they can choose another employer or provider 
if they are not satisfied.  

This development is quite problematic with regard to democracy. We 
have seen that critical voices in the municipality are not allowed in a dis-
cussion. Democratic dialogue and processes are hindered by a culture of 
silence. This is why no talk about democracy is heard. It seems that democ-
racy is taken for granted since we have the right to vote and speak. In my 
view, managers need more education, particularly concerning democracy 
and values such as public ethics, political democracy and the rule of law – 
the public ethos. My hope is that this dissertation can prompt managers to 
reflect, since I have tried to see their work from a different perspective than 
what they most probably use. 
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Förklaringar och förkortningar 
 
BUN Barn- och utbildningsnämnden 
Chef linje 1 En chef på linje 1 är kommunchef eller högsta chef inom en 

sektor. Dessa kan finnas på både uppdrags- och åtagandesi-
dan. Det finns en linje 1 chef för varje kontor. Exempel: En 
förvaltningschef finns för produktionsförvaltning Vård och 
Bildning. 

Chef linje 2 En chef på linje 2 är steget under förvaltningschefen. Exem-
pel: På produktionsförvaltningen finns en skolchef. 

Chef linje 3 Exempel: Under skolchefen finns förskolechef, grundskole-
chef och gymnasieskolchef. 

Chef linje 4 Exempel: Rektor på en skola eller chef för äldreboende. 
Chef linje 5 Exempel: biträdande rektor på en skola eller biträdande 

chef inom äldreomsorgen. 
FC Förvaltningschef 
NVB Produktionsnämnden för vård och bildning 
SB Min beteckning på den tjänsteman på kommunledningskon-

toret som i sin tjänst har en uppgift att vara ”systembevaka-
re” vilket innebär att ha kontroll över att styrmodellen 
fungerar. 

Tjm Tjänsteman 
Triangeln Ett ord som används i kommunen för att tala om styrmo-

dellen. 
UAN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Uppdrag Uppdragssidan i organisationen är den samma som bestäl-

larsidan. 
Åtagande Åtagande i organisationen är utförarsidan. 
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