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Förord
Upprinnelsen till denna CKS rapport är att författarna Robert Jonsson och  
Johan Wänström bjöds in att delta vid nätverksträffar organiserade av Östergöt-
landskommunernas ekonomichefer. På så sätt har empiri samlats in genom 
deltagande observationer och också genom organisering av fokusgrupps- 
intervjuer. Detta har skapat en god möjlighet för författarna att skapa sig en 
rik och nyanserad förståelse för uppgifter, förväntningar och organisatoriska 
sammanhang för kommunernas ekonomichefer. 

En av forskningens riktiga svåra utmaningar är just att samla empiriska 
data. Den mångsidiga diskussion om ekonomichefernas arbete som redovisas 
 i den här rapporten speglar det rika empiriska material som författarna 
genom nära samverkan med ekonomichefernas nätverk har kunnat ta del av. 
Vi hoppas att den här rapporten kan inspirera till nya former för samverkans-
forskning som kan komma till nytta för alla parter. Vi som forskare på CKS 
ser fram emot att fortsätta diskussionen om hur kommunala företrädare får 
stöd i att reflektera över sina roller och utmaningar genom beskrivningar och 
diskussioner som den här rapporten är ett exempel på.

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, CKS
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Sammanfattning
Det är inte svårt att hitta indikationer på att ekonomin och ekonomicheferna 
är viktiga i Sveriges kommuner. Det finns emellertid ingen större samstäm-
mighet kring vad det kommunala ekonomichefskapet är och hur det ska be-
traktas. I den här rapporten presenterar resultatet från en studie där syftet 
har varit att öka förståelsen för kommunalt ekonomichefskap och specifikt gäl-
lande de förväntningar, krav men också egenskaper och färdigheter som utgör 
nyckeln till ett väl fungerande ekonomichefskap. 

Studien bygger på interaktiv forskning mellan författarna i rapporten och 
ekonomicheferna i Östergötlands kommuner1. Vilka krav och förväntningar 
upplever de kommunala ekonomicheferna att det finns på deras yrkesutövning 
samt vilka egenskaper och färdigheter upplever de är viktiga för att lyckas i rol-
len som ekonomichef? Fem par av nyckelbegrepp presenteras vilka beskriver 
de förväntningar, krav, egenskaper och färdigheter som är kopplade till det 
kommunala ekonomichefskapet.

Neutralitet – Objektivitet: Ekonomichefer strävar efter att agera neutralt, 
inte minst i kontakter med politiker. Som ett led i sin eftersträvan att uppfattas 
som neutrala och objektiva eftersöker ofta ekonomichefer administrativa auk-
toriteter som grund för sina handlingar. Sveriges Kommuner och Landstings 
ekonomiska prognoser utgör ett sådant exempel. 

Informationskälla – Pedagog: Ekonomichefer upplever att det är viktigt att 
framföra och förklara ekonomisk information på ett sätt som är begripligt för 
den informationen riktar sig till. Det är också viktigt att stå upp för och peda-
gogiskt informera om vissa kommunalekonomiska principer även om de kan 
uppfattas som politiskt känsliga.   

Långsiktighet – Helhet: Att förklara de långsiktiga och övergripande kon-
sekvenserna av ett specifikt beslut eller en specifik handling är en utmaning 
i ekonomichefsuppdraget. I relation till förvaltningschefernas uppdrag, att i 
första hand värna om den verksamhet de ansvarar för, beskrev ekonomichefer-
na att deras uppgift är att värna om och prioritera kommunens ekonomi. 

Integritet – Mod: Behovet av att försvara god ekonomisk hushållning 
krävde enligt ekonomicheferna integritet och mod. Ekonomicheferna beskrev 
att ett aktivt ställningstagande för att varje års invånare ska betala sin rättmätiga  
del av vad den kommunala verksamheten kostar indirekt kan uppfattas som 
ett motstånd mot specifika reformer eller handlingar. För att kunna agera med 
integritet ansågs det till exempel viktigt med en gedigen utbildningsbakgrund. 

Organisation – Analys: Kommunernas organisationer ser olika ut och 
många kommuner ingår i olika former av samverkansprojekt. Mot bakgrund 
av detta och en allmänt ökad organisatorisk komplexitet anses det viktigt som 
ekonomichef att vara bevandrad i organisationsteori. 

De kommunala ekonomicheferna, framför allt i de större och medelstora 

1 Vi tackar forskarna Erik Jannesson och Josefina Syssner som bidrog vid två respektive en nätverksträff.
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kommunerna beskriver en utveckling där de på senare år har fått ta ett allt 
större ansvar för strategiska uppgifter i den kommunala organisationen.  
Deras strategiska arbeta innefattar till exempel att vara processledare samt 
delta i olika strategiska processer för att tillföra ett ekonomiperspektiv. Det 
har samtidigt inneburit att det mer konkreta ekonomiarbetet har delegerats 
vidare. Den här sortens dominoeffekt inom den kommunala ledningsorganisa-
tionen motiverar ytterligare forskning i relation till såväl vad ekonomicheferna 
förväntas göra, men också i relation till förändringar i hela det kommunala 
ledningsarbetets innehåll och organisation.  
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1. Bakgrund – ett kommunalt ekonomichefskap
Det är inte svårt att hitta indikationer på att ekonomin och ekonomicheferna 
är viktiga i Sveriges kommuner. Att budgeten ofta utgör kommunens främsta 
styrdokument är en sådan – en annan att många kommunchefer har en bak-
grund som ekonomichefer. Solli (2014) hävdar att den kommunala ekonomi-
chefen vid sidan av kommunstyrelsens ordförande är den aktör som har mest 
inflytande på kommunens resursfördelning (budgeten), vilket motiverar var-
för ekonomichefer ses som viktiga aktörer i den kommunala ledningen. Låt 
oss inledningsvis berätta om en episod som skedde i början av den studie vi 
redovisar i denna rapport och som påvisar den kommunala ekonomichefens 
betydelse men som också påvisar behovet av mer kunskaper om ekonomichef-
skap i en kommunal kontext.

Hösten 2014 var en av rapportens författare inbjuden till ett årsmöte 
inom ramen för den kommunala ekonomiska föreningen (KEF) för att hålla 
ett föredrag om den påbörjade studien om kommunalt ekonomichefskap. 
Vid årsmötet deltog framför allt ekonomichefer och ekonomer. Vid mötet 
närvarade även ledande politiker, kommunchefer och utredare. Den efter- 
följande diskussionen handlade om ekonomichefens roll i kommunled- 
ningen. Några aktörer framförde att för att kommunledningen ska fungera är 
den kommunala “treenigheten” viktig. Med det avsågs det som åskådliggörs 
i figuren nedan (Figur 1) och som beskrevs handla om det viktiga samspelet 
mellan ordföranden för kommunstyrelsen (KSO), kommunchefen (KC) och 
ekonomi-chefen (EC). Andra aktörer ställde sig tveksamma till om det nöd-
vändigtvis var så att det kommunala ledningsarbetet fungerar så länge som den 
kommunala treenigheten fungerar. De som ställde sig tveksamma till det lyfte 
även fram personalchefens betydelse, att det snarare handlade om den kommu-
nala ”fyrklövern” i vilken även personalchefen ingick. Tidigare forskning inom 
området har vare sig diskuterat den kommunala treenigheten eller fyrklövern 
utan det som varit i fokus vid studier av kommunal ledning har främst rört ord-
föranden för KS, kommunchefen samt samspelet dem emellan (se exempelvis  
Jonsson et al, 2002: Jonsson, 2003; Cregård & Solli, 2008; Jonsson & Arnell, 
2006; Jonsson, 2008; Jonsson, 2009).  

Figur 1. En kommunal treenighet.

Kommunalt ekonomichefskap –Jonsson och Wänström, 161108 
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För en utomstående betraktare är bilden av den kommunala ekonomichefen 
som en central del i kommunens ledning, eller för den skull den kommunala 
treenigheten eller fyrklövern inte självklar. Den kommunala ekonomichefen 
syns till exempel relativt lite i lokal media. När vi studerade hur många gånger 
kommunchefer och ekonomichefer förekom i lokalpressen 2015 blev det tyd-
ligt att kommunchefen/kommundirektören förekommer betydligt mer i lokal 
media än ekonomichefen/ekonomidirektören.

Tabell 1. Genomsnittligt antal tillfällen som kommunala chefer omnämndes i lokal-
pressen under året 2015 (13 Östgötakommuner)2

kommunchef/kommundirektör 18,54
ekonomichef/ekonomidirektör 3,69

Betraktar man det kommunala ekonomichefskapet i ett ännu vidare perspek-
tiv kan man konstatera att kommunala ekonomer knappast är överrepresen-
terade i den svenska skönlitteraturen. Fritiof Nilson Piraten har dock åter-
gett en bild av densamma: ”Han hade ludna öron och ett naturligt bekymrat 
utseende passande för begravningar och kommunala budgetmöten.” ( jämför 
Solli, 1999, sidan 13). Bilden av den viktiga och/eller inflytelserika ekonomi-
chefen grundar sig förmodligen snarare i vittnesmål inifrån kommunhusen i 
relation till den roll ekonomicheferna har i planerings- och beslutsprocesser. 

Oavsett om vi tar del av skönlitterära nidbilder, lyssnar till olika kom-
munala aktörer, politiker eller verksamhetsföreträdare, eller ser till tidig-
are studier och redovisade resultat gällande kommunala ekonomer och mer 
specifikt om kommunalt ekonomichefskap blir det tydligt att ekonomichefen 
framstår som viktig i det kommunala ledningsarbetet. Det finns emeller-
tid ingen större samstämmighet kring vad det kommunala ekonomichef-
skapet är och hur det ska betraktas. Vi har heller inte för avsikt att bedöma  
exakt hur viktig en kommunal ekonomichef är i det kommunala lednings-
arbetet – vårt fokus ligger istället på att beskriva vad en ekonomichef gör och 
de förväntningar samt egenskaper som är kopplade till det kommunala eko-
nomichefskapet. 

Olika utomstående förväntningar på en ekonomichef
I den här rapporten har vi således för avsikt att belysa vilka förväntningar 
och krav som ställs på en kommunal ekonomichef utifrån ekonomichefernas 
egna perspektiv. Vi har i olika sammanhang dessutom haft möjlighet att speg-
la ekonomichefernas erfarenheter i diskussioner med en rad andra relevanta 

2 Uppgifter hämtade ifrån Mediearkivet Retriever där man sökte på kommunens namn, ordet ”kom-
munchef ” eller ”kommundirektör” följt av kommunenens namn. På liknande sätt söktes på ordet ”eko-
nomichef ” eller ”ekonomidirektören” samt kommunens namn. De artiklar som råkade innehålla de 
orden men som inte berörde kommunchefen eller ekonomichefen togs bort från statistiken. Sökning 
har gjorts i ”prioriterad landsortspress” samt ”landsortspress” under perioden 2015-01-01 till 2015-12-
31. 
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aktörer. I möten med ledande politiker har vi bland annat hört dem ge uttryck 
för en förväntan på att ekonomichefen ska ha förmågan att identifiera möj-
ligheter – att ekonomichefen inte ska sätta begränsningar med hänvisningar 
till ”ekonomiska realiteter” utan försöka att identifiera kreativa lösningar. Ett 
till synes mer sällan förekommande men inte desto mindre intressant per-
spektiv är det där ekonomichefen förväntas vara en garant för en bra kom-
munal ekonomi – att ekonomichefen är den som ser till att det är ordning på 
kommunernas finanser.

En kommunchef i en mindre kommun har påpekat att en ekonomichef 
bör ha en ”hög yrkesintegritet, som också på ett pedagogiskt sätt kan förklara 
komplexa samband mellan beslut och påverkan på den kommunala ekonomin 
på kort och lång sikt.” I jobbannonserna för ekonomichefer i Dagens Samhälle 
under slutet av 2015 och början av 2016 efterfrågades personer som har en 
god strategisk blick, är engagerade och som drivs av visioner och utveckling. I 
andra platsannonser i samma tidning efterfrågades ledaregenskaper då man 
såväl skulle leda en ekonomistab och vara biträdande kommunchef. 

Studiens syfte
Denna rapport presenterar resultatet från en studie där syftet har varit att 
öka förståelsen för kommunalt ekonomichefskap och specifikt gällande de 
förväntningar, krav men också egenskaper och färdigheter som utgör nyckeln 
till ett väl fungerande ekonomichefskap. Den viktigaste metoden för att samla 
det empiriska materialet har varit att ställa frågor direkt till ekonomicheferna 
själva – vilka krav och förväntningar upplever de finns på deras yrkesutövning 
samt vilka egenskaper och färdigheter upplever de är viktiga för att lyckas i 
rollen som kommunal ekonomichef? 

Rapportens struktur 
I nästa kapitel presenteras och diskuteras tidigare forskning på det här om-
rådet – forskning som således på ett eller annat sätt ligger till grund för de 
frågeställningar och perspektiv som används i den här studien. Därefter, i  
kapitel tre, följer en kortare beskrivning av hur studien har genomförts – vad 
studiens empiriska material består i och hur det har samlats in. 

I rapportens kapitel fyra beskrivs studiens resultat i form av fem par av 
nyckelbegrepp, vilka beskriver de förväntningar, krav, egenskaper och fär-
digheter som är kopplade till det kommunala ekonomichefskapet. I rap-
portens avslutande femte kapitel presenteras och diskuteras studiens övergri-
pande slutsatser i relation till tidigare forskning. Här identifieras också förslag 
till fortsatt forskning på det här området. 
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2. Tidigare forskning – ekonomichefen i den 
kommunala kontexten
Ekonomichefen i den kommunala kontexten
Det finns gott om ekonomichefer i Sverige – en väldigt stor del av dem arbetar 
inom privata företag eller privata organisationer. En betydligt mindre andel 
arbetar inom offentliga och då inte minst kommunala bolag. En liten andel av 
alla ekonomichefer arbetar inom någon av Sveriges 290 kommuner. Lidstöm 
(2003; jämför Erlingsson och Wänström, 2015) beskriver fyra karakteristiska 
drag för en kommun. Till skillnad från till exempel ett privat företag verkar 
en kommun inom ett formellt avgränsat område. Kommuner har vidare en 
viss handlingsfrihet samtidigt som det kommunala självstyret är underställt 
statens övergripande makt. Kommuner har därutöver specifika auktoritativa 
befogenheter mot de individer som bor och verkar inom det geografiska om-
rådet. Till skillnad från privata bolag är en kommun till exempel mer eller 
mindre garanterad en viss mängd intäkter (främst i form av skatter) oavsett 
hur populär verksamheten är. 

Det fjärde och sista karakteristiska draget av en kommun är enligt Lidström 
dess demokratiskt valda beslutsfattare. Till skillnad från ett aktiebolag har alla 
myndiga medborgare inom det begränsade geografiska området teoretiskt 
sett lika stor påverkansmöjlighet inom organisationen. Åtskillnaden mellan 
den folkvalda politiska beslutsfattande delen och den expertbetonade tjänste-
mannadelen av den kommunala organisationen är något som ofta diskuteras 
och, som det kommer att framgå senare i den här rapporten, har en stor påver-
kan på ekonomichefens arbete. 

Sveriges 290 kommuner ser därutöver väldigt olika ut. I Stockholms stad, 
den befolkningsmässigt största kommunen, bodde det i mars 2016 drygt 
925 000 invånare medan det i den minsta, Bjurholm, bodde knappt 2 500 
invånare. I den befolkningstätaste kommunen (Sundbyberg) bor det drygt 
23 000 gånger fler invånare per kvadratkilometer än i kommunen med gle-
sast befolkning (Arjeplog). De här skillnaderna i befolkningsdensitet påverkar 
möjligheter till storskalighet i den kommunala verksamheten och har även 
en stor påverkan på de direkta kostnaderna för verksamheten ( jämför Ceder- 
qvist, 2015) och utgör således en viktig faktor i många ekonomichefers verk-
samhet. Även om de kommunala ekonomichefernas arbete skiljer sig på 
många områden från andra ekonomichefers finns det således stora skill- 
nader i förutsättningarna för kommunala ekonomichefer i olika kommuner 
att genomföra sina uppdrag, vilket vi också kommer att återkomma till flera 
gånger i den här rapporten. 

Ledarna i den kommunala organisationen
Hysing och Olsson (2012) hävdar att tjänstemän är viktiga aktörer i offentliga 
organisationer men att forskningen under senare år har försummat betydels-
en av att studera nyckelaktörer i den offentliga kontexten. 
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Tjänstemännen bör uppmärksammas som individer betydligt 
mer, men inte som atomistiska aktörer som kan driva igenom 
saker på egen hand, utan som kreativa och kunniga aktörer som 
blir inflytelserika genom samarbete och interaktion med nätverk, 
organisationer, enskilda politiker etc. (Hysing och Olsson, 2012, 
sid. 11-12) 

I slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet studerade emellertid Jonsson 
et al, (2002) ett femtontal kommunchefers bild av vad som kännetecknar en 
bra kommunchef och konstaterade att kommunchefer agerar i en komplex 
relationskarta – att kommunchefer men också dess närmaste chefer måste 
förhålla sig till många olika relationer med påföljande förväntningar för att 
kunna bedriva ett effektivt kommunalt chefskap. Parallellt med studierna av 
kommunchefer studerade Jonsson (2003) ett femtontal kommunstyrelse-
ordföranden och konstaterade att det uppdraget krävde en förmåga att hand-
skas med partiets, kommunens och regionens intressen och att det förutsät-
ter såväl strategiska som kommunikativa egenskaper. Den komplexitet som  
Jonssons studier visar är förknippade med kommunchefskap och ord-
förandeskap för KS, är den en realitet även för andra kommunala chefer på 
hög nivå och därmed även en realitet för kommunala ekonomichefer? Eller 
har de en mer enkelriktad roll som enbart handlar om ekonomi? 

Högre kommunala företrädare verkar i flera olika sammanhang
Studierna av kommunchefer och ordföranden av KS (Jonsson et al, 2002; 
Jonsson, 2003) uppmärksammar att de befann sig i olika sammanhang där de 
hade olika arbetsuppgifter samt fanns i olika institutioner som de påverkade. 
Samtidigt förväntades de göra skillnad, det vill säga påverka institutioner så 
att kommunen såväl som organisation och som geografiskt område utveck-
lades i enlighet med vad som kan betecknas som framgångsrikt för en kom-
mun (se Brorström och Siverbo, 2008 gällande framgångsrika kommuner). 
De olika sammanhangen som uppmärksammas i respektive studie (Jonsson 
et al, 2002 samt Jonsson, 2003) var de där de främst agerade. Det handlade 
om det politiska sammanhanget, förvaltningssammanhanget, det omgivande 
sammanhanget samt ett personligt sammanhang.

Enligt Jonsson (2003) utgörs det politiska sammanhanget för KS-ord-
förandena av de olika delsammanhang som över tid behövde prioriteras utifrån 
olika angelägenhetsgrad: till exempel kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämndordföranden, kommunala bolagsstyrelser, det egna partiet samt politiska 
föreningar. KS-ordförandens relation med kommunfullmäktige och dess ord-
förande såg olika ut i olika kommuner beroende på fullmäktigearbetets angelä-
genhetsgrad. Arbetet som ordförande för KS var främst relaterat till att leda, styra 
och följa det arbete som engagerade kommunstyrelsen. Beträffande det politiska 
sammanhanget för kommuncheferna och därmed förvaltningssammanhanget 
för KS ordförandena beskrevs relationerna dem emellan präglas av traditioner, 
formella förhållanden samt av aktörernas personligheter och ambitioner. 
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Relationer viktiga och formar kommunchefers och KS-ordförandens  
uppdrag
Beträffande kommunchefens relation till förvaltningssammanhanget så fanns 
en tydlig skillnad mellan de kommuner där kommunchefen var chefernas chef 
och de kommuner där kommunchefen hade rollen av att vara en förstärkt 
kanslichef. I kommuner där kommunchefen var chefernas chef var det en cent-
raliserad ledning med kommunchefen som chef över förvaltningscheferna.  
Kommunens ledningsgrupp där kommunchefen och i regel förvaltnings-
chefer samt ekonomichefen och personalchefen ingick var den mest cen-
trala administrativa arenan för kommunchefen. I kommuner med enbart en 
förstärkt kanslichef som kommunchef var det istället en mer decentraliserad 
ledning med nämndordföranden som chef över sina förvaltningschefer i res-
pektive förvaltning. Utöver detta framkom att grundläggande relationer med 
ekonomichef, personalchef och förvaltningschefer hade betydelse för kom-
munchefens möjligheter att lyckas med sitt uppdrag. Enligt KS-ordförandena 
var kommunchefen den viktigaste aktören att ha en bra relation till i förvalt-
ningssammanhanget. Enligt nämnda aktörer var även ekonomichefen viktig 
att ha en bra relation till, framför allt eftersom arbetet med den kommunala 
budgeten var ett omfattande arbete för KS-ordföranden (Jonsson, 2003). 

Jonsson (2002 & 2003) pekar vidare på skillnader mellan större och mindre  
kommuner där de större kommunerna och framför allt då dess ledande  
aktörer beskrevs ha mer kontakter med statliga verk och myndigheter och 
därmed större möjligheter att påverka än aktörer i mindre kommuner. 
Frågor som behandlades rörde främst företagsetableringar, -nedläggning-  
ar, bostadsfrågor, energifrågor samt transportfrågor. Enligt Jonsson förvänta-
des kommunchefer och KS-ordföranden i större kommuner arbeta betydligt 
mer med samhällsaktörsuppgiften jämfört med vad nämnda aktörer behövde 
göra i mindre kommuner.   

Oavsett kommunstorlek hade det regionala sammanhanget växt fram som 
en betydelsefull arena för ordföranden för KS och för kommunchefen. Andra 
omgivande sammanhang var näringsliv, press och akademin. En generell ut-
saga var att media främst hanterades av den politiska ledningen och framför 
allt av ordföranden för KS. När det gällde näringsliv och akademin handlade 
det om ett lagarbete där både ledande politiker och tjänstemän hade olika 
roller. För såväl kommunchefer som ordföranden för KS ansågs det person-
liga sammanhanget viktigt. Utan ett väl fungerande personligt sammanhang 
var det svårt att orka med att göra ett bra arbete. Det personliga samman-
hanget beskrevs handla om egna målsättningar med arbetet och kommunen. 
Det beskrevs således handla om att kunna svara upp mot egna förväntningar, 
hämta inspiration och därmed kunna agera som ledare för kommunen som en 
organisation och som ett geografiskt område.

Ekonomichefen i den kommunala organisationen
Ser man mer specifikt till det kommunala ekonomichefskapet är det betydelse-
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fullt att beskriva en longitudinell studie som genomförts av kommunforskning 
i Västsverige med Rolf Solli vid rodret. Sollis (2014) longitudinella studie ut-
görs av en omfattande kartläggning av ekonomichefer genom återkommande 
enkäter (1998, 2004, 2009 & 2014) i vilket främst ekonomichefernas förän-
drade roll i relation till andra tjänstemän i den kommunala organisationen 
har studerats. Oberoende av när respektive enkätstudie genomfördes hävdade 
ekonomicheferna att de arbetade mer än 40 timmar per vecka och att kolle-
gor i regionen utgjorde viktiga aktörer för deras och kommunens utveckling. 
Förutom kollegor och nätverk framkom att Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) samt Kommunalekonomiska föreningen (KEF) inspirerade ekonomi-
cheferna. 

Enligt Sollis (2014) studie var kommunchefen, ordföranden för KS och 
förvaltningschefer de aktörer som ekonomichefen främst hade kontakter 
med. Vidare framkom att ekonomichefen var den aktör som efter kommun-
styrelsens ordförande hade mest inflytande över budgetens innehåll. Den tyd-
ligaste utvecklingen som skett från 1998 till 2014 avseende den kommunala 
ekonomichefen var att denna tjänsteman inte längre alltid var en man. I slutet 
av 1990-talet var 84 % av kommunernas ekonomichefer män och de var hög-
utbildade. År 2014 var det 58 % av kommunernas ekonomichefer som var 
män. Utbildningsnivån var fortsatt hög och det avsåg både män och kvinnor. 
Den vanligaste bakgrunden var utbildningsprogram till förvaltningsekonom 
eller civilekonom. 

Enligt Sollis (2014) studie ägnar sig den kommunala ekonomichefen fram-
för allt åt budget och redovisningsarbete, med viss tyngdpunkt åt arbetet med 
att organisera och styra budgetarbetet. Att arbeta med kostnadsmedvetenhet 
och att verka för att ”rädda kommunens ekonomi” (sid 19) framkom som en 
betydande arbetsuppgift även om den arbetsuppgiften vid 2014 års enkät 
minskat i betydelse. ”En förklaring kan vara att kommunernas ekonomi är 
tämligen god vid denna mätning” (sid 20). 

Ekonomichefer tonar ner sitt ledarskap
Enligt Högberg (2002; 2007) samt Tengblad (2006) handlar chefskap om att 
hantera verksamhet samt personal. Mot bakgrund av det har studier bedri-
vits för att synliggöra huruvida chefer är produktionsinriktade eller person-
alinriktade. Det förstnämnda har beskrivits som att chefer är fokuserade på 
chefskapet, medan det andra har beskrivits som att chefer är fokuserade på 
ledarskapet (Wallo, 2016). Inom vissa kontexter är det tydligt att chefer i 
större utsträckning fokuserar chefskapet i termer av planering, budgetering, 
administrativa system och produktion. Chefskap handlar därvid om att skapa 
ordning och förutsägbarhet i organisationer (Kotter, 1996; Yukl, 2011). Inom 
vissa kontexter tenderar chefer att fokusera på ledarskapet. Detta innebär en 
strävan efter att engagera medarbetare och samtidigt utveckla verksamheten 
via motivation och inspiration (Kotter, 1996; Yukl, 2011). Enligt Wallo (2016) 
har samhällsutvecklingen medfört ett behov av att chefer även agerar som en-
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treprenörer för att bidra till resursanpassning och verksamhetsutveckling, det 
vill säga är mer utvecklings- och förändringsinriktade än vad som traditionellt 
ligger i rollen som ledare. I Larsson (2008) synliggörs betydelsen av att chefer 
inom vården och omsorgen har att agera som chefer och ledare av den dagliga 
verksamheten samtidigt som de förväntas utveckla densamma. Forskningen 
om chefer åskådliggör således betydelsen av att engagera, resursanpassa och 
verksamhetsutveckla. 

När det gäller rollen som kommunal ekonomichef relaterat till ledar-
skap och chefskap är den tidigare forskningen inte helt tydlig. Utifrån Sollis 
(2014) studier går det dock att utläsa att kommunala ekonomichefer är chefs- 
lika i vissa avseende då de inte har så mycket tid för ”eget” strategiskt arbete, 
med vilket avses tid att utveckla och driva utvecklingsprocesser som de själva  
initierat. Deras samordning av andras arbeten (budget och redovisning)  
gjorde dem också chefslika. Det går också att utläsa att kommunala ekonomi-
chefer inte var så chefslika då de enligt enkätsvaren inte ansåg att de agerade 
som galjonsfigur och förhandlare. Enligt svaren så tog de sällan beslut  på 
egen hand och de arbetade inte speciellt mycket med att övervaka, filtrera och 
sprida information. 

Att arbeta med människor som har god samarbetsförmåga var enligt Solli 
(2014) något som ekonomicheferna uppskattade. Framför allt var det viktigt 
med bra relationer till överordnade. Vad som avses med överordnad fram-
kommer inte, däremot framkommer att det inte ansågs idealt att arbeta nära 
politiker. ”Helt klart inkluderas inte att arbeta med politiker i det ideala arbe-
tet, men man gör det” (sid 27). 

Den kommunala ekonomen
En ytterligare studie av relevans för att öka förståelsen för kommunalt eko-
nomichefskap är Hellström och Rambergs (2007) enkätstudie av ekonom-
rollen i kommuner, landsting och regioner. I inledningen av Hellströms och 
Rambergs rapport presenteras ett citat utifrån deras studie där det framkom-
mer att en person kan bli dömd av en domare, bli opererad av en läkare, men 
att vem som helst kan ta sig titeln ekonom i Sverige. Rapporten visar att den 
kommunala ekonomens roll är otydlig och att vad en kommunal ekonom 
gör delvis är höljd i dunkel. Förvisso framkommer en tydlighet i att kommu-
nala ekonomer arbetar med budgetering, prognostisering, redovisning och 
med kommunstrategiska utredningar och frågor med bäring på kommunal 
ekonomi, men det huvudsakliga budskapet är att vi behöver öka förståelsen 
för kommunekonomer. 

Enligt Hellström och Rambergs (2007) studie var titeln ekonom samt con-
troller de vanligaste benämningarna på aktörer i kommuner, landsting och 
regioner som arbetade med ekonomi. Den överlägset vanligaste benämningen 
var dock ekonom (se även Hellström, 2016). Vidare framkommer att nästan 
nio av tio kommunekonomer hade en högskoleutbildning och att det totalt var 
fler kvinnor än män. Här är det intressant med en jämförelse till Sollis (1999; 
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2014) studier avseende kommunala ekonomichefer där majoriteten av de 
kommunala ekonomicheferna är män, även om det sedan 1999 skett en tydlig 
utveckling mot en mer jämlik könsfördelning. Den vanligaste organisatoriska 
hemvisten var det centrala ekonomi- och ledningskontoret. Andra organisa-
toriska hemvister var olika förvaltningar och i de större städerna var det även 
vanligt förekommande att den organisatoriska hemvisten var en stadsdelsför-
valtning. Medelåldern var cirka 46 år och arbetsuppgifterna handlade främst 
om att sammanställa ekonomisk information och att analysera och komma 
med åtgärdsförslag. Utöver detta ägnades tid åt möten och annan kommu-
nikation. I studien framkommer att kommunala ekonomer uppfattade olika 
förväntansbilder. ”Ekonomichefen är min chef och verksamhetschefen är min 
uppdragsgivare. Det fungerar bra så länge de två kan kommunicera, men är 
konfliktfyllt för mig när de inte gör det och har olika förväntningar på mig” 
(sid 38). 

Hösten 2016 presenterades Hellström en uppföljningsstudie utifrån 
Hellströms och Rambergs (2007) forskning. Hellström (2016) konstaterar 
att när det gäller ekonomer i offentliga organisationer är det mycket som är 
sig likt, men att det samtidigt har skett vissa förändringar. Ekonomerna är 
fortfarande välutbildade och trivs relativt bra med sina arbeten. Noterbart 
är att Hellströms enkätstudie visar att det framför allt är ekonomicheferna 
som trivs bäst. Hellström (2016, sid 61) skriver att det ligger nära till hands 
att förklara detta med att ekonomichefer är de ekonomer som har mest in-
flytande och kontroll över sin situation genom att de hela tiden får informa-
tion om helheten och samtidigt har möjlighet att påverka kommunens utveck-
ling. Den förändring som framför allt har skett gällande ekonomer i offentlig 
förvaltning är att arbetsuppgifterna ökat, vilket förklaras med det tilltagande  
granskningssamhället. Här lyfter Hellström ett varningens finger, inte minst 
mot bakgrund av att en majoritet av ekonomer i offentlig förvaltning anser att 
de har för mycket att göra och att det råder oklarheter kring vad ekonomer i 
offentlig förvaltning ska göra. 

Sammanfattning – tidigare studier genererar nya frågor
När vi nu sammanfattar tidigare forskning på det här området utkristalliseras 
några frågor som vi har för avsikt att titta närmare på i den här studien. Via 
tidigare studier och redovisade resultat av relevans för kommunalt ekonomi-
chefskap konstateras att de övergripande cheferna i en kommunal kontext 
(KS-ordföranden samt kommunchefen) har komplexa arbetsuppgifter och 
befinner sig i olika sammanhang som innebär olika roller och förväntningar. 
En central fråga för den här studien på kommunala ekonomichefer är därför 
om de verkar i en liknande komplex kontext med olika perspektiv eller om de 
har ett tydligare och mer enkelriktat fokus och vad kan uttryckas gällande 
detta? 

Vidare har tidigare studier av kommunalt ekonomichefskap genomförts 
longitudinellt via enkäter. Studierna visar att ekonomichefer vid sidan av 
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ordföranden för KS var den aktör som hade mest inflytande på kommunens 
resurshantering, vilket innebar att ekonomichefen var en betydande makt-
havare i en kommunal kontext. Det väcker frågan om ekonomicheferna up-
plever att de har stor makt över ekonomin och hur de i sådana fall förhåller 
sig till den maktställningen? 

Studier visar också att det inte sågs som en stimulerande arbetsuppgift 
att arbeta tillsammans med politiken, men det beskrivs som nödvändigt. 
Budget och redovisning var de främsta arbetsuppgifterna för kommunala 
ekonomichefer, vilket också Hellström och Ramberg visar var de vanligaste 
arbetsuppgifterna för kommunekonomer. Det i sin tur väcker frågor om hur 
kommunala ekonomichefer förhåller sig till politiken – vilken roll de intar i 
sina relationer med politiker? Det väcker också frågor om kommunala eko-
nomichefer på samma sätt som kommunala ekonomer ser budget- och redovis-
ningsarbete som sin främsta arbetsuppgift eller om de istället framhäver sin 
roll som organisatorisk ledare men också som processledare? 
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3. Metod och data: att utveckla kunskap om 
kommunalt ekonomichefskap
När vi startade arbetet med att utveckla kunskaper om kommunalt ekonomi- 
chefskap var vi inspirerade av den interaktiva forskning som Jonsson et 
al, (2002) och Jonsson (2003) bedrev i slutet av 1990-talet och i början av 
2000-talet avseende kommunchefskap och ordförandeskap för KS. Vi var 
även inspirerade av den interaktiva metodansats som är en del av Centrum 
för kommunstrategiska studiers metodologiska förhållningssätt som beskrivs 
i CKS-rapporten ”Den nyttiga kritiken – om interaktiv metod inom svensk 
kommunforskning” (2016).

Sensommaren 2014 diskuterades den planerade studien vid en nätverks-
träff där Östergötlands läns kommunala ekonomichefer träffades för att dis-
kutera kommunernas ekonomi. Gensvaret från ekonomicheferna var tydligt. 
De ville vara med och skapa kunskaper om kommunalt ekonomichefskap via 
interaktiv forskning. Såväl vi forskare som ekonomicheferna var bekanta med 
Sollis (1999; 2014) studier om kommunalt ekonomichefskap som bedrivits via 
enkäter. Vi var ense om att vi via interaktiv forskning kring kommunalt eko-
nomichefskap kunde öka förståelse för nämnda roll samt att vi kunde bidra 
med nya forskningsrön. Förutom möjligheten och det upplevda behovet att 
utveckla fördjupade kunskaper om kommunalt ekonomichefskap beskrev 
ekonomicheferna att de betraktade den interaktiva forskningen som viktig 
för att kunna reflektera kring sin roll som ekonomichef på ett mer nyanserat 
sätt. Några av ekonomicheferna framförde att de ofta funderade över vad som 
krävs för ett väl fungerande kommunalt ekonomichefskap. 

I planeringsstadiet och i den inledande fasen av forskningen var ambi-
tionen att uppmärksamma kommunala ekonomichefer utifrån kontextuella 
förutsättningar. Vartefter den interaktiva forskningen fortgick upplevde vi 
att ambitionen var god, men att den behövde nyanseras. Mot bakgrund av 
det konkretiserades ambitionen i ett syfte där förväntningar, krav men också 
egenskaper och färdigheter som utgör nycklar till ett väl fungerande ekonomi-
chefskap står i fokus. Eftersom studien visar, precis som Jonsson et al, (2002) 
synliggör när det gäller kommunchefer, att de kontexter där de kommunala 
ekonomicheferna verkar är viktiga sammanhang finns den inriktningen kvar, 
men studiens resultat visar att flera av de färdigheterna är viktiga i flera av de 
sammanhang där de verkar – ibland på liknande sätt och ibland på olikar-
tade sätt. Rapportens beskrivningar av  kommunalt ekonomichefskap är där-
för i huvudsak strukturerad utifrån fem par av nyckelbegrepp som beskriver 
förväntningar, krav, egenskaper och färdigheter som är relaterade till det 
kommunala ekonomichefskapet. I beskrivningarna av dessa par av nyckelbe-
grepp vävs de sammanhang där de verkar in och därmed uppmärksammas 
även de kontextuella förutsättningarna.   

Den interaktiva forskningen kring kommunalt ekonomichefskap påbör-
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jades sommaren 2014 och slutfördes hösten 2016. Forskningen innebar 
fokusgruppintervjuer med ekonomichefer i 13 kommuner som ägde rum vid 
fem nätverksträffar där vi som forskare medverkade för att lyssna till eko-
nomicheferna när de diskuterade kommunal ekonomi och tillsammans skapa 
kunskaper om kommunalt ekonomichefskap. Strukturen för hur den interak-
tiva forskningen skulle bedrivas lades fast i samband med de två första nät-
verksträffarna. Det var främst vid nätverksträff nummer två (vintern 2015), 
tre (hösten 2015) och fyra (vintern 2016) som frågorna diskuterades. Vid den 
sista nätverksträffen, nummer fem, hösten 2016, diskuterades rapporten i sin 
helhet. 

Varje nätverksträff, när den interaktiva forskningen var på agendan, inled-
des med att forskarna rekapitulerade vad som dittills framkommit. Fanns det 
något som behövde fortsätta att diskuteras så gjordes det, annars fortsatte 
diskussionerna utifrån de frågor som kvarstod att diskutera. Vid interaktiv 
forskning är det naturligt att det tillkommer frågor under tiden eller att frågor 
justeras eller väljs bort utifrån en lärprocess (Syssner et al, 2016). 

Vid nätverksträffarna var det inte enbart de interaktiva diskussionerna 
avseende kommunalt ekonomichefskap som var på agendan. Vid nätverks-
träffarna diskuterades även kommunernas ekonomi (budget och resultat, 
alternativt prognosticerat resultat) samt strategisk planering. Förutom detta 
uppmärksammades och diskuterades kommunalekonomiska aktualiteter som 
exempelvis kommunala ledningssystem, inköpssystem, komponentavskriv-
ning, olika förvaltningars kulturer och därmed förhållande till balansen mel-
lan verksamhetsmässiga och finansiella mål med inriktning mot god ekono-
misk hushållning. Nätverksträffarnas struktur innebär forskningsmässigt att 
studien även hade inslag av en etnografisk studie. Även om vi som forskare 
främst bedrev forskningsmässigt arbete i samband med de interaktiva diskus-
sionerna skapades en ökad förståelse för kommunal ekonomi och kommunala 
ekonomichefers arbete via de kommunalekonomiska samtalen.  
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4. Resultat. Förväntningar, krav, egenskaper 
och färdigheter kopplade till det kommunala 
ekonomichefskapet
I samtalen med de ekonomichefer som ingick i studien har vi ställt frågor kop-
plade till tre olika kontexter – olika sammanhang som ekonomichefer arbetar 
i. Olika ekonomichefer arbetar olika mycket i olika sammanhang men alla 
intervjuade verkar på något sätt i såväl ett politiskt sammanhang, ett förvalt-
ningssammanhag och mot det omgivande samhället.

Figur 2. Sammanhang som de kommunala ekonomicheferna verkar i.

Ekonomidirektören i en större kommun uppskattade att hen under 50 pro-
cent av sin tid uppehöll sig i ett förvaltningssammanhang, det vill säga arbeta-
de inom den kommunala tjänstemannaförvaltningen. 30 procent av tiden ar-
betade samma ekonomidirektör mot kommunens politiker, vilket bland annat 
innebar att lyssna på politikerna samt förklara och redovisa olika ekonomiska 
kalkyler, underlag och bokslut för politikerna i kommunens styrelser och 
nämnder. Vanligast här var kontakten med kommunstyrelsens ordförande 
medan en ekonomichef generellt sett inte besöker kommunfullmäktige utöver 
när förra årets bokslut ska redovisas. De återstående 20 procenten ägnades åt 
kontakter med det omgivande samhället såsom media, statliga myndigheter 
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ekonomicheferna i de mindre 
kommunerna spenderade däremot generellt sett en betydligt mindre andel av 
sin tid på kontakter med det omgivande samhället.  

I samtalen om ekonomichefernas arbete i de här tre olika sammanhangen 
framkom fem par av nyckelbegrepp – begrepp som illustrerar och samman-
fattar de krav, förväntning, färdigheter och egenskaper som är förknippade 
med det kommunala ekonomichefskapet. Vissa av de här begreppsparen är 
relevanta i åtminstone två av de studerade sammanhangen medan något av 
begreppsparen främst är isolerade till ett av sammanhangen. De här begrepp-
sparen beskriver i sin tur spännvidden i ekonomichefernas arbete – hur de 
dels förväntas vara den neutrala tjänstemannen i den politiska kontexten, dels 
förväntas driva organisatoriska och analytiska processer inom den kommu-
nala tjänstemannaorganisationen.

Kommunalt ekonomichefskap –Jonsson och Wänström, 161108 
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1. Neutralitet – Objektivitet 
I sin klassiska beskrivning av olika idealtyper framhäver Max Weber byråkrat-
ens (tjänstemannens) egenskaper att följa tydliga regler som någon annan (till 
exempel politiker) har bestämt. Likabehandling, dokumentering och genom-
skinlighet utgör i det sammanhanget viktiga aspekter av byråkratens age-
rande. Byråkraterna är inte valda och saknar således demokratisk legitimitet, 
vilket utgör en viktig anledning till att de noggrant följer och inte överskrider 
sina begränsade befogenheter.  Webers beskrivningar har diskuterats och inte 
minst kritiserats flitigt sedan de först publicerades för knappt 100 år sedan.3 

I diskussionerna med ekonomicheferna blir emellertid spåren av Webers 
byråkratiska idealtyp tydliga, inte minst när de agerar inom det politiska sam-
manhanget. Samtliga ekonomichefer i studien betonar vikten av att agera 
neutralt i kontakterna med politikerna. De uppfattar därutöver att förvänt-
ningarna på den kommunala ekonomichefens neutralitet i planerings- och 
beslutsprocesserna även delades av politikerna. 

Så långt som möjligt stödja sig på någon annans beslut
Ett exempel på ekonomichefernas strävan efter att uppfattas som neutrala och 
objektiva i det politiska sammanhanget är hur de söker efter administrativa 
auktoriteter som grund för sina handlingar. De vill helst undvika att behöva ta 
egna initiativ genom att till exempel sätta en egen standard eller skapa egna 
regler. Istället försöker man luta sig mot tidigare beslut, lagar, principer och 
prejudikat som grund för sitt agerande och sina ställningstaganden. På så sätt 
blir det svårare att beskylla dem för godtyckligt agerande eller någon annan 
form av personliga ställningstaganden. Exempel på den sortens administra-
tiva auktoriteter är nationell lagstiftning, riktlinjer från SKL och KEF samt 
prognoser från SKL. Med hjälp av administrativa auktoriteter kan ekonomi-
chefen således betrakta sig som neutral. Blir utfallet av någon kalkyl eller 
beslut dåligt ska inte ekonomichefen lastas för det utan snarare de regler och 
antaganden som andra har identifierat.  

De kommunala ekonomicheferna använder till exempel generellt sett 
SKL:s ekonomiska prognoser i sina budgetprognoser. ”Så länge som man 
följer SKL:s prognos så är man säker även om de prognoserna alltid är fel.” 
Att SKL:s prognoser i stort sett alltid är fel ska i det sammanhanget inte ses 
som en kritik mot SKL utan utgör snarare ett krasst konstaterande att prog-
noser bara utgör uppskattningar av framtida utfall – det är väldigt sällan som 
prognoser stämmer helt och hållet. Ekonomicheferna använder istället SKL 
som en neutral auktoritet som inte ifrågasätts internt inom kommunen. Även 
om SKL har prognostiserat fel så finns det ett antagande om att man ändå har 
gjort rätt om man har använt SKL istället för något annat. Skulle man istäl-
let utgå ifrån sina helt egna analyser i kalkylerna riskerar man att bli kraftigt 

3 Se till exempel Sonnicksen 2008. Weber var själv inte odelat positiv till den utveckling som den byråk-
ratiska idealtypen representerade och varnade bland annat för att den medförde en avhumanisering i 
samhället (Weber 1968). 
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ifrågasatt om prognoserna slår fel – då kan man beskyllas för att ha frångått 
neutralitets- och objektivitetsidealet i relation till politiken.

De få gånger en kommun frångår SKL:s prognoser så handlar det enligt de 
kommunala ekonomicheferna i princip uteslutande om att vara restriktiv av-
seende kommunens intäkter. Ekonomicheferna framförde att det ibland kan 
vara ok att vara lite mer försiktig när det gäller befolkningstillväxt eller annan 
form av intäktsökning. Samtidigt som man sa sig värna om att vara försiktig 
avseende kommunens prognosticerade intäkter så framkom att det inte är en-
kelt att prognosticera med en befolkningsminskning då det kan vara politiskt 
känsligt att presentera en prognos med vikande befolkningsunderlag.  

Ambitionen att vara en neutral och inte minst objektiv aktör inom det 
politiska sammanhanget framkommer även på ett annat sätt i relation till 
prognosarbetet:

Som kommunal ekonomichef ska man kontinuerligt verka för 
att professionella prognoser arbetas fram. Det är enklare att ha 
kontroll över kostnadssidan. När det gäller intäktssidan är man 
mer utlämnad åt ekonomin i stort och de cirkulär som kommer 
från SKL. Är budgetavvikelsen stor är det självfallet inte bra. Är 
det dessutom så att kommunen uppvisar ett negativt resultat be-
traktas man som en något sämre ekonomichef även om arbetet 
gjorts på ett professionellt sätt. Är budgetavvikelsen positiv är ju 
det egentligen lika illa, men omgivningen agerar annorlunda. Vid 
positiva budgetavvikelser tenderar tongångarna vara positiva och 
man gläds åt resultatet istället för att problematisera vari budget-
avvikelsen består.

Notera hur ekonomichefen i citatet ovan framhäver att det i realiteten är lika 
illa om man underskattar som överskattar intäkterna. Återigen blir det tydligt 
att man förlitar sig på SKL:s prognoser och att man därmed inte kan beskyllas 
för att ha gjort några egna ”konstiga” bedömningar i prognosen. Ur ett ren-
odlat politiskt perspektiv är det dock, som personen vittnar om ovan, nästan 
bara positivt om utfallet på intäktssidan blir högre än prognosen – då finns 
det pengar kvar som politikerna kan göra något extra med. Från ekonomi- 
chefens strikt neutrala och objektiva perspektiv är dock en underskattning av 
intäkterna lika illa som en överskattning av desamma – båda är ju fel även om 
de politiska konsekvenserna av felen blir helt annorlunda. 

 Objektivitet och neutralitet på olika nivåer
En annan viktig aspekt av strävandet efter objektivitet och neutralitet i rela-
tionerna med de politiska beslutsfattarna är att man är noggrann i ekonomi-
hanteringen samt presenterar likvärdig information oberoende av politiskt 
sammanhang. De styrande politikerna och oppositionspartierna ska få sam-
ma siffror och samma budskap i informationsförmedlingen. Inga siffror eller 
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andra former av beskrivningar får mörkas eller på annat sätt justeras i syfte 
att tillmötesgå någons politiska agenda. Det betyder emellertid inte att alla 
politiker måste ges exakt samma information. Beroende på hierarkisk nivå 
förväntar sig politikerna olika detaljeringsgrad i informationen. På en över-
gripande nivå menade de kommunala ekonomicheferna att politiken förvän-
tar sig aggregerad information, men politiker i nämnder och utskott etcetera 
förväntar sig information som innehåller mer detaljer och ekonomiinforma-
tion som är mer verksamhetsnära. 

Här framkommer således ett första mindre hinder mot ekonomichefernas 
strävan att agera objektivt och neutralt och då framförallt i det politiska sam-
manhanget. Förväntningarna på olika konkretiseringsnivåer men också an-
passningen till olika ekonomiska förkunskaper förutsätter att ekonomichefen 
anpassar hur den framför sitt budskap dock helst utan att förändra innehållet 
i sitt budskap. Det framstår som orimligt att en ekonomichef alltid lyckas per-
fekt i den balansgången. Däremot är det tydligt att ekonomicheferna så långt 
som möjligt har för avsikt att informera om relevanta ekonomiska fakta utan 
att försöka att påverka de beslut som senare fattas:

Jag upplever att jag är en bra ekonomichef när jag lyckas berätta 
viktiga ekonomiska spörsmål på ett bra sätt. Väljer politikerna 
ändå att besluta något som inte är i linje med god ekonomisk 
hushållning så är det deras beslut.

2. Informationskälla – Pedagog
Citatet ovan pekar på en av de saker som ekonomicheferna ständigt återkom-
mer till i sina diskussioner – behovet av att framföra och förklara den ekono-
miska informationen på ett sätt som är begripligt för den som informationen 
riktar sig till. Som ekonomichef är det således viktigt att vara en bra pedagog. 
En ekonomichef beskrev hur hen under senare år i allt högre utsträckning har 
börjat och också fått beröm för att hen beskriver ekonomin på en mycket basal 
nivå ”så att en elev på grundskolenivå ska förstå.” Den här egenskapen är inte 
minst viktig i det politiska sammanhanget där politiker är beroende av bra 
ekonomiska underlag i sitt beslutsfattande:

Som kommunal ekonomichef måste man vara bra på att förklara 
vad olika mätningar innebär och man måste vara bra på att förstå 
helhet och del och samtidigt få andra att förstå mätsystemen och 
helhet och del.

För att kunna vara en bra pedagog krävs det dock att man också har någon in-
formation att förmedla – ekonomichefen förväntas vara en informationskälla 
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i det politiska sammanhanget. I arbetet med att identifiera relevant informa-
tion poängteras återigen vikten av att inte ägna sig åt egna subjektiva speku-
lationer och analyser utan att man så långt som möjligt lutar sig mot bedöm-
ningar som någon annan mer eller mindre formell auktoritet har gjort:

Det uppkommer alltid någon situation över tid där man inte har 
tillräckligt med kunskaper för att kunna hantera ärendet på ett 
professionellt sätt. I dessa lägen är det viktigt att förklara situ-
ationen – att man inte kan lösa problematiken omgående, men 
det är också viktigt att man vet vem man ska vända sig till för att 
hantera problematiken och i detta läge utgör SKL ofta ett viktigt 
stöd. Även kollegor från andra kommuner och Kommunalekono-
miska föreningen (KEF) är viktiga i detta avseende. 

De ekonomichefer som hade varit verksamma under längre tid reflekterade i 
de sammanhangen över att man förväntas att hantera och förklara allt större 
informationsmängder. Sedan några år in på 2000-talet har kommunerna allt-
mer börjat mäta olika aspekter av verksamheterna samt därigenom jämföra 
sig med varandra i allt större utsträckning. Olika former av nyckel- och jäm-
förelsetal har blivit allt vanligare där ekonomichefen inte sällan behöver lotsa 
politiker men också andra tjänstemän i hur statistiken har producerats men 
också på vilket sätt den kan användas. 

Ambitionen att vara objektiv och neutral kan uppfattas som det  
motsatta
En bra pedagogisk redogörelse av olika former av ekonomisk statistik innefat-
tar således betydligt mer än bara de direkta siffrorna. Siffrorna blir lätt ab-
strakta eller missförstådda om de inte bäddas in i ett konkret sammanhang. 
Ekonomicheferna återkom därför ofta till behovet av goda samhällskunskaper 
– att man är samhällsintresserad och med det till exempel inte bara förstår 
hur kommunens ekonomi fungerar utan hur hela samhällsekonomin funger-
ar. Det krävs ett samhällsengagemang där man inte bara ser till vad reformer 
kostar utan också vad reformerna förväntas bidra till och de behov de förvän-
tas täcka. En ekonomichef i en stor kommun uttryckte det så här:

Man kan inte vara snål och bara se begräsningarna i allt. I Sverige 
finns ett omfattande reinvesteringsbehov och till det ska läggas 
omfattande demografiförändringar, vilket driver på investeringar 
i skollokaler, idrottshallar, reningsverk etcetera.

Här framkom dock vissa tendenser till meningsskiljaktigheter och spänningar 
bland de ekonomichefer som deltog i studien, vilket skulle kunna förklaras av 
att ekonomichefen i det läget börjar kompromissa något med ambitionen att 
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vara neutrala och objektiva i sina relationer med politikerna. För några var det 
självklart att man som ekonomichef främst informerade om vad saker kostade 
såväl i termer av investeringar som i drift samt de konsekvenser det skulle få 
för möjligheterna att finansiera andra verksamheter och reformer. Då är det 
lätt att uppfattas som en nej-sägare trots att man i formell mening egentligen 
inte är det – man informerar ju bara om hur de ekonomiska realiteterna ser ut 
och vad alternativkostnaden är för en investering eller en reform. I sin iver att 
vara objektiv och neutral kan man således uppfattas som en nej-sägare och att 
man därmed blir en motståndare till de olika investeringar och reformer som 
någon eller några av politikerna föreslår. 

Det är således inte alldeles enkelt att kombinera ambitionerna med att 
förhålla sig neutralt och objektivt till politiken med ambitionen att vara en 
tillförlitlig och pedagogisk informationskälla. I vissa lägen kan den till synes 
objektiva och neutrala informationen uppfattas som ett mer eller mindre 
politiskt ställningstagande. En del ekonomichefer uttryckte därför att det var 
viktigt att stå upp för och pedagogiskt informera om vissa kommunalekono-
miska principer även om de kunde uppfattas som politiskt känsliga i vissa 
sammanhang: 

För att en kommunal ekonomichef ska kunna vara bra i dagens 
kommunala kontext så måste man vara bevandrad i kommunale-
konomiska principer och organisationsteori. Det handlar om att 
kunna se organisatoriska skeenden och presentera ekonomin i re-
lation till det skiftande kommunala landskapet.

Pedagogisk informationsöverföring i andra sammanhang
Kraven på att kunna presentera relevant information på ett pedagogiskt sätt 
existerar även utanför det politiska sammanhanget – samma krav framkom-
mer även i kontakterna med det omgivande samhället. Det kan till exempel 
handla om att förklara kommunalekonomiska samband för representanter 
för andra myndigheter. En ekonomichef beskrev hur hen emellanåt kom-
mer i kontakt med journalister för att beskriva och förklara hur kommun-
ens ekonomi fungerar. Eftersom ekonomichefen fortfarande vill framstå som 
politiskt neutral brukar den försöka att undvika att omnämnas med namn i 
medieinslaget. Syftet med den sortens mediekontakter är istället att orientera 
och förklara för journalisten hur den kommunala ekonomin fungerar på ett 
generellt plan eller i specifika frågor för att på så sätt bidra till en mer kor-
rekt mediebevakning. Ett vanligt förekommande exempel på behovet av det 
är när journalister har svårt att förstå skillnaden mellan en investering i till 
exempel en idrottshall och kostnaderna för driften av samma hall eller för den 
delen driften av annan kommunal verksamhet. Det problemet är emellertid 
inte bara isolerat till företrädare för media utan förekommer även inom den 
kommunala politiken och inte minst inom den kommunala verksamheten.   
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3. Långsiktighet – Helhet
Att med god pedagogik förklara de långsiktiga och övergripande konsekven-
serna av ett specifikt beslut eller en specifik handling upplever således eko-
nomicheferna vara en viktig men också svår uppgift. Som beskrivits ovan kan 
det vara svårt att förena den uppgiften med ambitionen att agera neutralt och 
objektivt i det politiska sammanhanget. Det som ekonomicheferna upplever 
vara objektiva och därmed neutrala fakta kan av politikerna uppfattas som ett 
ställningstagande emot eller för ett specifikt politiskt beslut. 

Samma problematik kan även uppstå i förvaltningssammanhanget. Eko-
nomicheferna framhäver ofta sig själva som den främsta och inte sällan också 
den enda tydliga tjänstemannaföreträdaren för det kommunala helhetspers-
pektivet i motsats till exempel förvaltningscheferna som ofta ”sitter fast i stup- 
rören.” Istället för att som förvaltningscheferna värna om en specifik del av kom-
munens verksamhet upplever således ekonomicheferna att det är deras upp- 
gift att värna om och prioritera att kommunens samlade ekonomi är i balans.

Helheten från ett hushållningsperspektiv
Eftersom ekonomicheferna ansåg att det är deras uppgift att arbeta för god 
ekonomisk hushållning ansåg de att det är viktigt att de är delaktiga i den 
kommunala ledningsgruppen. I en del kommuner hade kommunchefen en 
bakgrund som ekonomichef och skulle därmed kunna företräda det helhets-
perspektiv som ekonomicheferna upplevde som oerhört viktigt. Några eko-
nomichefer framhävde samtidigt skillnaden mellan kommunchefernas och 
ekonomichefernas helhetsperspektiv:  

I kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp arbetar man 
med helheten. Som ekonomichef arbetar man med helheten, vilket 
också kommunchefen gör, men skillnaden är att kommunchefen 
arbetar med helheten utifrån flera perspektiv, medan den kommu-
nala ekonomichefen har hushållningsperspektivet i fokus.

I många fall har emellertid inte kommunchefen en bakgrund som ekonomi-
chef utan kan till exempel istället ha en bakgrund som chef för någon av 
verksamhetsförvaltningarna såsom skolan, omsorgen och den tekniska för-
valtningen. I vissa sammanhang kan därför ekonomichefen uppleva att de 
är ensamma om att tydligt företräda ett ekonomiskt helhetsperspektiv – inte 
minst i relation till att varje generation betalar sin del av vad verksamheten 
kostar:

Som kommunal ekonomichef är man i regel den enda aktören i 
den kommunala ledningsgruppen som står för hushållningspers-
pektivet, att varje års invånare ska betala för sin rättmätiga del av 
vad den kommunala verksamheten kostar.
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Det som tydligt skiljer ekonomichefen från övriga ekonomer är att den ut-
gör den främsta företrädaren för ett sådant långsiktigt kommunalekonomiskt 
hushållningsperspektiv. De flesta kommunala ekonomerna agerar förmodli-
gen utifrån samma perspektiv, men till skillnad från ekonomichefen behöver 
de inte företräda och inte minst försvara det perspektivet i det övergripande 
kommunala ledningsarbetet.

En självklarhet men ändå inte
De kommunala ekonomicheferna beskriver inte själva det långsiktiga kom-
munalekonomiska hushållningsperspektivet som ett subjektivt ställningsta-
gande. Istället tenderar de precis som på många andra områden att hänvisa 
till att ett sådant perspektiv är en etablerad norm i kommunalekonomiska 
sammanhang – att det inte är något som de själva har hittat på utan att de 
istället följer de rutiner och synsätt som är allmänt accepterade i den kom-
munalekonomiska professionen. Inte minst har de nationella politiska lag-
stiftarna sedan några år in på 2000-talet fastställt i lag att det ska finnas 
verksamhetsmässiga och finansiella mål med inriktning mot god ekonomisk 
hushållning. 

Utifrån ett vidare teoretiskt perspektiv är det emellertid inte svårt att se 
att en del andra aktörer i den kommunala kontexten gör en annan tolkning av 
vad det innebär i praktiken eller prioriterar andra mål och normer högre. Den 
kommunala verksamheten regleras av en stor mängd lagar och det framstår 
inte som orimligt att alla kommunala ledare inte sätter lika hög prioritet till 
alla lagar. Att propagera och till och med ta strid för ett ekonomiskt helhets-
perspektiv blir i det sammanhanget något som knappast kan betraktas som 
helt neutralt även om det legalt sett är objektivt korrekt. 

4. Integritet – Mod
I praktiken kan ett aktivt ställningstagande för att varje års invånare betalar 
sin del av vad den kommunala verksamheten kostar således indirekt uppfat-
tas som ett motstånd mot specifika reformer eller handlingar. I det samman-
hanget är det emellertid intressant att konstatera att just politiker kan under-
stödja ekonomicheferna i den processen. Framförallt gäller det heltidspolitiker 
i större kommuner som har möjlighet att sätta sig in i alla processer på ett pro-
fessionellt sätt: ”Politiken är professionell och förutsägbar – de hjälper ofta till 
att underhålla god ekonomisk hushållning” påpekade en ekonomichef för en 
större kommun. Inte minst gäller detta oppositionspolitikerna som ständigt 
granskar att de styrande politikerna, kommunchefen eller de olika förvalt-
ningarna inte hanterar kommunens ekonomi på ett lättfärdigt sätt. I större 
kommuner filtreras vanligtvis mindre frågor bort från den politiska agendan, 
vilket medför att politiken i större kommuner har mer fokus på god ekono-
misk hushållning samt kommunens strategiska utveckling. Även i mindre 
kommuner kan politiken ha fokus på ekonomin och kommunens strategiska 
utveckling, påpekade ekonomicheferna, men då är det mer personberoende. 
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En ekonomichef i en mindre kommun uttryckte att i ”min kommun är fokus 
på innevarande och nästkommande år. Jag försöker få politikerna att åtmin-
stone tänka i en period av tre år, men det har hitintills inte lyckats.”  

Det här indikerar emellertid inte bara svårigheten med att förhålla sig helt 
neutral till alla politiska processer, det visar också på behovet av mod och in-
tegritet i det kommunala ekonomichefskapet. Emellanåt kan ambitionen att 
stå upp för den långsiktiga kommunalekonomiska helheten utifrån ett hus-
hållningsperspektiv göra att man potentiellt hamnar i konflikt med politiker 
– politiker som inte alltid sätter samma vikt vid samma perspektiv: 

 

Jag upplever att jag är en bra kommunal ekonomichef när jag 
gentemot politiken står för förhållningssättet att varje generation 
ska betala sin rättmätiga del av vad den kommunala verksam-
heten kostar.

För att kunna skapa den nödvändiga integriteten som krävs att en kommunal 
ekonomichef erhåller, så framfördes, en unison röst, att det krävs en gedigen 
utbildningsbakgrund. Kommunalt ekonomichefskap handlar inte bara om att 
sätta samman siffror och presentera själva siffrorna på ett pedagogiskt sätt. Det 
handlar om att kunna förstå samhälls-, och kommunal ekonomi och organisa-
tion och kunna gör ekonomiska spörsmål begripliga i den kommunala kontexten. 

Att distansera sig från makten
Att man som kommunal ekonomichef har en central roll i processen med 
att fördela kommunens finansiella resurser (Solli 2014) gör samtidigt rollen  
attraktiv i ögonen på dem som vill påverka hur resurserna används. Även 
om såväl politiker som tjänstemän inom den kommunala organisationen vet 
att ekonomichefen inte deltar i de formella beslut som avgör hur resurserna 
fördelas är det knappast någon nackdel att ha goda relationer med ekonomi-
chefen. Att i det läget vara trogen ett långsiktigt kommunalekonomiskt hus- 
hållningsperspektiv ställer stora krav på integritet – att man till exempel inte 
frestas av att bidra med kalkyler och andra former av underlag som kan gynna 
ett specifikt intresse inom det politiska eller förvaltningssammanhanget på 
bekostnad av helhetsperspektivet.

Samma problem återfinns även i kontakterna med det omgivande samhäl-
let. Det finns ofta såväl enskilda företag som intresseorganisationer som på ett 
eller annat sätt eftersöker någon form av finansiellt stöd från kommunen. En 
av de som deltog i studien pekade i det sammanhanget på svårigheterna med 
att upprätthålla sin professionella integritet:  

 

Det är svårt att bo i en kommun som man är kommunal ekonomi-
chef i. Man blir bakbunden och kan inte vara så tydlig med vad 
man själv anser i vissa frågor.
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En annan av de som deltog i studien gick till och med så långt som att undan-
hålla information om sin professionella position när hen agerar utanför den 
professionella kontexten:

Jag säger inte att jag arbetar som kommunal ekonomichef eftersom 
en del då tror att jag har stor påverkan på resurstilldelningen inom 
kommunen. Jag säger att jag arbetar med ekonomi i kommunen.

Flera ekonomichefer, dock inte alla, upplevde att medborgare försökte påver-
ka dem i tron av att den kommunala ekonomichefen hade stor makt över 
kommunens resurser. En ekonomichef uttryckte sig enligt följande: 

Oftast tar promenaden till eller från kommunhuset 10 minuter. 
Ibland kan den dock ta 25 minuter när någon person plötslig fick 
för sig att han behövde gå ut med hunden när han såg att jag var 
på väg. 

  

Till skillnad från flertalet av de övriga ekonomicheferna i den här studien var 
den här ekonomichefen relativt känd bland allmänheten, vilket förmodli-
gen berodde på att samma ekonomichef förekom relativt flitigt i lokal media 
i samband med ett tidigare omfattande arbete med att sanera kommunens 
ekonomi. Andra ekonomichefer i studien, framförallt de i de större kom-
munerna hade dock aldrig upplevt någon sådan situation – de förblev och var 
nöjda med att vara relativt anonyma i sin yrkesutövning.   

Här framkommer således återigen tydligt ambitionen att vara den neu-
trala byråkraten som inte vill kännas vid någon makt eller åtminstone inte vill 
framstå som en aktör med stor makt. Det är inte omöjligt att det bakom de här 
citaten finns en misstro mot vanliga medborgares kunskaper om hur makten 
är fördelad i den kommunala organisationen. I ett privat företag är det in-
get konstigt om en chef har makt och därmed stora möjligheter att påverka 
hur olika resurser ska fördelas inom organisationen. Inom en kommun lig-
ger formellt den makten till stora delar hos politiker varvid till exempel en 
ekonomichef inte förväntas ha någon stor påverkan på hur resurserna förde-
las i organisationen. För att undvika missförstånd kan det i det läget således 
vara enklare för en kommunal ekonomichef att undanhålla att man i formell  
mening är just en chef.

Samtidigt vittnar ovanstående citat om känsligheten i att vara en byråk-
ratisk chef i en organisation där makten formellt sett förväntas finnas hos poli-
tikerna men, som det framgått ovan, inte är alldeles enkelt för en tjänsteman 
att i alla lägen vara samt inte minst uppfattas som en neutral aktör. Den här 
konflikten blir alltmer tydlig när vi helt lämnar det politiska sammanhanget 
och istället fokuserar på ekonomichefernas arbete med att leda och utveckla 
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den kommunala förvaltningsorganisationen samt inte minst i sitt arbeta med 
att analysera olika skeenden och processer.    

5. Organisation - Analys
Förväntningarna, såväl interna som externa, på att kommunen ska vara med 
och driva och framförallt finansiera olika verksamheter och projekt ställer 
även krav på de kommunala ekonomichefernas organisatoriska kunskaper. 
”Man behöver vara bevandrad i organisationsteori” och kunna se olika organi-
satoriska skeenden. Inte minst ökar komplexiteten och kraven på kommu-
nala ekonomer när kommunen ingår i olika former av samverkansprojekt. Det 
ställer till exempel krav på förmågan att värdera olika projekt och åtaganden 
emot varandra:

Det gäller för mig som kommunal ekonomichef att ha förmågan 
att sålla bland informationen och att alltid väga marginalnyttan 
mot marginalkostnaden.

Den här uppgiften samspelar med uppgiften att verka för en god ekonomisk 
hushållning utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv. Genom sina bedöm-
ningar av olika projekts och verksamheters ekonomiska ställning/värden 
bidrar man till att säkerställa att kommunens verksamhet vilar på så goda 
ekonomiska grunder som möjligt. I det sammanhanget blir det tydligt att vi nu 
har förflyttat oss bort från det politiska sammanhanget till ett mer utpräglat 
förvaltningssammanhang där ekonomicheferna upplever att de förväntas ta 
större initiativ och driva på mer i olika frågor och processer. Neutraliteten 
gentemot de politiska beslutsfattarna har bytts ut mot att de utgör en drivande 
kraft med ett tydligt mål i sikte. 

Rätt plats i den kommunala organisationen
För att kunna värna det kommunala hushållningsperspektivet utifrån ett hel-
hetsperspektiv anser de kommunala ekonomicheferna att deras egna och inte 
minst de kommunala ekonomernas tillhörighet i den kommunala organisa-
tionen är viktig. Hur detta ska organiseras finns det dock lite olika svar på. I 
vissa sammanhang framhävs vikten av att de kommunala ekonomerna inte 
tillhör ekonomienheten. Tillhör ekonomerna ekonomistaben finns risken att 
ekonomerna inte alltid blir insläppta i förvaltningarnas ledningsgrupp och 
det riskerar att leda till att ekonomiperspektivet inte finns närvarande ute 
i förvaltningarna. Det kan också leda till att ekonomerna uppfattar arbetet 
som oattraktivt eftersom det inte blir någon koppling mellan verksamhet och 
ekonomi. 

Flertalet av ekonomicheferna tydliggjorde därför att det är deras ansvar 
att verka för att ”deras” ekonomer får plats ute i förvaltningarna för att de ska 
kunna verka för balans mellan verksamhet och ekonomi. Utan den kopplingen 
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ansågs det svårt att få bra information från den kommunala organisationen, 
vilket således skulle kunna få till följd att ekonomerna inte kan fullfölja sitt 
analysarbete inom organisationen på ett tillfredställande sätt. Å andra sidan 
finns det poänger med att ekonomer finns på plats i den centrala ekonomi-
enheten och således arbetar nära ekonomichefen:

Controllerfunktionen blir ofta bättre om ekonomerna har sin 
organisatoriska hemvist i ekonomienheten med en ekonomichef 
som chef. Det finns också nackdelar med detta och det är risken 
att ekonomerna inte får plats ute i verksamheterna och enbart 
förstår siffor utan innehåll. För mig som ekonomichef är det vik-
tigt att kunna budgetera och prognosticera på ett professionellt 
sätt och därmed överväger generellt sätt fördelarna med en cen-
traliserad ekonomienhet.

Oavsett om kommunens alla ekonomer är placerade i en central ekonomienhet 
eller är utspridda på olika förvaltningar upplever ekonomicheferna att det är 
viktigt att de som chefer har en bra dialog med ekonomichefer för olika förvalt-
ningar samt med olika typer av specialister inom ekonomiområdet. Helhetsper-
spektivet förutsätter att man har tillgång till information från men också kan 
sprida information till hela den kommunala verksamheten, dock med ett viktigt 
undantag: de kommunala bolagen. Tidigare forskning (Erlingsson m.fl. 2015) 
pekar på att kommunala bolag är relativt frikopplade från den övriga kommu-
nala verksamheten och att den politiska styrningen är relativt svag. Det finns in-
get i den här studien som utmanar den bilden – även de kommunala ekonomi-
cheferna har relativt lite kontakter med de kommunala bolagen. Undantaget 
från den regeln var när kommunala bolag bildades eller avvecklades. 

Ekonomichefen som en verksamhetsutvecklare
Med fokus på de organisatoriska och analytiska aspekterna av de kommu-
nala ekonomichefernas arbete framkommer också tydliga skillnader mellan 
de stora och små kommunerna. Det här gäller inte minst olika aspekter av 
controllerfunktionen. I ett samtal med ledande kommunala politiker4 fram-
kom bilden av att en kommunal ekonomichef idealt ska vara en tillförlitlig 
redovisningsekonom som alltid har full kontroll på alla resultat och bokslut 
men också en kreativ controller som visionärt och kreativt bidrar till att iden-
tifiera nya möjligheter i verksamheten. Där spekulerades det i att någon sådan 
ekonom inte existerar – att man inte förvänta sig att finna en bra redovis-
ningsekonom och controller i samma person. Tidigare forskning inom om-
rådet (se exempelvis Solli, 1999 och Hellström och Ramberg, 2006) visar att 
kommunekonomer har olika roller såsom controllers, redovisningsekonomer, 
utredare, strateger och administratörer. 

4 Samtal i ett annat sammanhang (2016-03-04) med ett tiotal kommunstyrelseordföranden om det 
kommunala ekonomichefskapet. 
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Resultatet av den här studien pekar på att kommunala ekonomer ofta har 
olika roller och att den kommunala ekonomichefen vanligtvis känner sig mer 
bekväm med någon av rollerna som exempelvis en redovisare eller en strateg. 
I de större kommunerna där den ekonomiska staben generellt sett är rela-
tivt stor ryms såväl traditionella redovisningsekonomer, utvecklingsstrateger 
som controllers. Den kommunala ekonomichefen är således chef för hela den 
verksamheten men brukar då inte vara direkt involverad i det direkta redovis-
nings- och bokslutsarbetet. Hen har istället två övergripande uppgifter: att 
vara chef för ekonomerna på ekonomienheten samt inte minst leda prognos-, 
budget- samt utvecklingsarbetet. Inom ekonomienheten i större kommuner 
finns det generellt sett specifika controllers men ekonomichefen (ekonomi-
direktören) får ofta rollen av huvudstrateg. Det är ekonomichefen som leder 
arbetet med att utveckla den ekonomiska styrningen i kommunen. 

En viktig anledning till att ekonomichefer arbetar mer strategiskt är att 
under de senaste femton åren har ekonomicheferna i de större kommunerna 
blivit allt mer involverade i frågor som rör hållbarhet, kvalité, IT, folkhälsa, 
stadsbyggnad och miljöfrågor. Utvecklingen har därmed också medfört att eko-
nomichefen fått en mer central roll i kommunledningen och idag ansvarar för 
många av de frågor som kommunchefen tidigare har varit ansvarig för. Utveck-
lingen mot mer strategiskt arbete och mindre sifferexercis anses också vara en 
följd av att ekonomisystem och andra system såsom ledningssystem etcetera 
har blivit allt mer avancerade. För att kunna arbeta med ekonomisystem och 
ledningssystem behöver man enligt ekonomicheferna arbeta nästintill dagligen 
med systemen, åtminstone på veckobasis. De kommunala ekonomicheferna i 
de större kommunerna beskrev att det var något de inte hade möjlighet att göra 
eftersom de arbetade mer med att leda samt delta i projekt och processer av 
kommunstrategisk betydelse. 

Mot slutet av studien framkom att det på senare år börjat ske förändringar 
avseende ekonomichefens roll även i mindre kommuner. I vissa mindre kom-
muner hade den kommunala ekonomichefen allt mer börjat arbeta strategiskt 
och medverka i kommunala utvecklingsprocesser, medan i andra mindre kom-
muner så arbetade ekonomichefen med mer traditionella uppgifter såsom  
ansvar för budgeten, prognoser samt årsredovisningen. Utvecklingen på det 
här området var knutet till de tillgängliga personalresurserna – den mängd 
ekonomer som kan avlasta ekonomichefen i arbetet inom ekonomi- och ut-
bredningsområdet. I de mindre kommunerna där ekonomichefen på senare 
år även fått rollen som biträdande kommunchef eller på annat sätt blivit allt 
mer involverad i den övergripande förvaltningsledningen av kommunen, så 
hade delar av ekonomichefens ansvar fördelats till andra ekonomer. En eko-
nomichef i en mindre kommun uttryckte sig enligt följande:

”I och med att jag allt mer arbetar strategiskt, så har kommunen 
utsett en biträdande ekonomichef med ansvar för personalen 
inom ekonomienheten.”    
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Ledarskap och organisationsutveckling har mindre betydelse i mindre 
kommuner
I mindre kommuner finns inte samma personella resurser och därmed möj-
ligheter att aktivt kombinera redovisnings- och controllerfunktionerna. Baserat  
på vittnesmålen från ekonomichefernas beskrivning av sitt arbete men också 
ledande politiker i de här kommunerna framstår det som att det ofta är det 
strategiska arbetet och controllerfunktionen som nedprioriteras. Ordning och 
reda i den kommunala ekonomin i allmänhet och i boksluten i synnerhet är 
oerhört viktigt och utgör till exempel en förutsättning för att politikerna ska 
kunna fatta beslut om till exempel budgetar och bokslut. 

Överhuvudtaget framhäver inte ekonomicheferna i de mindre kom-
munerna sin organisatoriska roll. I motsats till ekonomicheferna i de större 
kommunerna upplever de sällan något större ansvar för att utveckla organisa-
tionen genom någon form av controller- och utvecklingsfunktion. Funktionen 
som ledare i organisationen är emellertid också något som är relativt från-
varande i deras redogörelser av de förväntningar och krav som vägleder deras 
arbete. Det skulle till viss del kunna förklaras med att ekonomicheferna i de 
allra minsta kommunerna inte har någon större stab av ekonomer att vara 
chef och ledare över. Det kan emellertid också vara ett uttryck för den stora 
betydelse ekonomicheferna i mindre kommuner istället tillskriver sin roll som 
företrädaren för, eller om man så vill, väktaren av ett långsiktigt kommunalt 
hushållningsperspektiv. Det är en roll som de upplever ställer högre krav på 
processledarskap, pedagogik, mod och integritet än på organisatoriskt ledar-
skap. 

Enligt ekonomicheferna är de däremot processledare för en del omfattande 
processer, ofta årligen återkommande processer såsom uppföljnings- bok-
sluts- samt budgetarbetet. Det förekommer även att de är processledare för 
ekonomiska utredningar, utredningar som handlar om driftsekonomi, invest-
eringsekonomi samt exploateringsekonomi. Att tydliggöra processerna för att 
skapa en känsla av sammanhang, förståelse och mening är viktigt i process-
ledarskapet. Återigen framfördes budskapet att det handlar om att vara en 
god pedagog för att klara av processledarskapet.
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5. Ett ekonomichefskap i förändring
Syftet med den här studien är att öka förståelsen för kommunalt ekonomi-
chefskap specifikt gällande de förväntningar, krav men också egenskaper 
och färdigheter som kopplas till ett kommunalt ekonomichefskap. Tidigare 
forskning avseende det kommunala ledarskapet i allmänhet och kommunalt 
ekonomichefskap i synnerhet väckte en rad frågor. I det här kapitlet avser vi 
att med hjälp av de nyckelbegrepp som användes i det föregående kapitlet 
kortfattat redovisa och diskutera svaren på de frågor som vi lyfte i kapitel två, 
frågor som i sin tur pekar på behovet av fortsatt forskning på det här området. 

En potentiell maktaktör
Tidigare forskning (Solli 2014) placerar den kommunala ekonomichefen som 
en part i den kommunala treenigheten – det vill säga en av kommunens tre 
mäktigaste personer tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen. Ekonomichefen är den person som besitter mest ekonomisk 
information samtidigt som hen ofta har god överblick över organisationen. I 
den här studien framkommer det att just de två aspekterna – tillgången till 
ekonomisk information och överblicken över organisationen – kan vara på väg 
att förändras, vilket vi kommer att återkomma till senare. Först väcker vi dock 
frågan: hur förhåller sig de kommunala ekonomicheferna till sin eventuella 
maktposition i den kommunala organisationen? 

I det här sammanhanget framhäver ekonomicheferna behoven av mod 
och integritet samt av goda pedagogiska kunskaper. Men de egenskaperna 
framhävs inte för att makten i sig är viktig utan snarare för att de ska kunna 
försvara centrala ekonomiska konventioner. Den kommunala ekonomichefen 
framhäver nämligen även objektivitet och neutralitet som viktiga ideal, vilket 
kan framstå som en svårhanterlig motsägelse. Makt förknippas ofta med 
förmågan att kunna påverka något i en specifik riktning, vilket i sin tur ofta 
ställs i motsats till objektivitet och neutralitet.   

Det här blir således en till synes nästan omöjlig kombination – att med sto-
ra mått av mod och pedagogisk skicklighet påverka besluten och processerna i 
olika riktningar men ändå vara objektiva och neutrala aktörer. De kommunala 
ekonomicheferna ser sig själva således inte som en maktaktör utan snarare som 
en representant för en konvention, det vill säga en form av intersubjektiv san-
ning, som föreskriver att kommunen bör ha god ekonomisk hushållning där 
varje generation invånare bör betala för vad den kommunala verksamheten 
kostar och inte skjuta betalningsansvaret framför sig. För ekonomicheferna är 
de finansiella målen viktiga, men en god ekonomi utan en bra/rimlig kommu-
nal verksamhet är inte eftersträvansvärt. Å andra sidan blir det ofta tydligt att 
de vid en konflikt mellan finansiella och verksamhetsmässig mål förespråkar 
medel före verksamhet. Långsiktighet och helhet utifrån ett ekonomiskt pers-
pektiv blir därför även viktiga ledord i de här sammanhangen.  
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De kommunala ekonomicheferna upplever att de bör och förväntas arbeta 
för något som en annan auktoritet (lagen, SKL, redovisningsprinciper) redan 
har fastslagit och att de därför utför en opolitisk och neutral maktutövning. 
Att det därutöver finns auktoriteter på andra områden, vilket även det kan 
vara kopplade till lagstiftning eller SKL, som föreskriver något annat ligger 
till stora delar utanför det som de uppfattar som sitt ansvarsområde. De kom-
munala ekonomichefernas objektivitets- och neutralitetsideal är således relat-
erade till de auktoriteter som är direkt kopplade till det ekonomiska området 
och som därmed gör att de upplever sin egen maktutövning som neutral och 
objektiv.       

Den kommunala ekonomichefen agerar i en alltmer komplex 
kontext
I stort sett alla ekonomichefer, oavsett kommunstorlek verkar mest i för-
valtningssammanhanget, det vill säga inom den kommunala tjänstemanna- 
organisationen. Här särskiljer sig således de kommunala ekonomicheferna 
från kommuncheferna och framförallt kommunstyrelseordförandena som i 
större omfattning verkar i det externa (det omgivande samhället) och politis-
ka sammanhangen. De flesta ekonomicheferna vill inte vara en maktspelare 
som syns mycket utanför den kommunala förvaltningsorganisationen varvid 
de verkar föredra att primärt verka i förvaltningssammanhanget, men är be-
redda att agera i de politiska och de externa sammanhangen när situationen 
kräver det. I de större kommunerna verkar det dock vara vanligare att eko-
nomichefen agerar i externa sammanhang, inte minst genom kontakter med 
till exempel SKL. 

Tidigare forskning (Jonsson 2002 & 2003) pekar på att de andra två ak-
törerna i den kommunala treenigheten agerar i en komplex kontext där de 
dagligen behöver hantera en heterogen skara arbetsuppgifter och framförallt 
kommer i kontakt med en rad olika aktörer såväl inom som utom den kom-
munala organisationen. Frågan är då om de kommunala ekonomicheferna  
agerar i en lika komplex kontext. Skulle vi ha diskuterat den här frågan med 
ekonomichefer för tio år sedan och då framförallt med ekonomichefer i mindre 
kommuner så hade svaret förmodligen blivit ett relativt tydligt nej. Det tidig-
are enkla svaret är att kommunala ekonomichefer hade ett tydligare och mer 
enkelriktat fokus jämfört med KS-ordföranden och kommunchefer. Ekonomi- 
chefernas ansvar för att leda arbetet med att ta fram professionella ekono-
miska underlag, främst i form av budget, prognoser samt redovisnings- 
rapporter inkluderat årsredovisningen. Det övergripande ansvaret för kom-
munens ekonomi – att intäkter och utgifter är i balans – tillskriver de emel-
lertid fortfarande de politiska beslutsfattarna.  

Tidigare var således ekonomichefernas uppgifter till stora delar avgrän-
sade till det kommunala ekonomiska budget- och redovisningsarbetet, vilket 
innebar att de inte hade lika mycket kontakter som kommunchefen med den 
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övriga förvaltningsorganisationen. I den här studien har det emellertid blivit 
tydligt att förutsättningarna håller på att förändras då ekonomicheferna i allt 
större omfattning deltar i eller till och med leder arbetet i olika planerings-
processer. Två nya par av nyckelbegrepp har därför tillkommit: det kommu-
nala ekonomichefskapet blir alltmer kopplat till organisation och analys vid 
sidan av det fokus på långsiktighet och helhet som tidigare främst varit kop-
plat till det traditionella budget- och redovisningsarbetet. 

I framförallt de större kommunerna är det tydligt att utvecklingen gått åt 
att ekonomichefen ägnar allt mer tid åt att vara processledare samt delta i 
olika strategiska processer för att tillföra ett ekonomiperspektiv. Det kan till 
exempel handla om att ansvara för vissa aspekter av stora infrastrukturprojekt 
eller att ansvara för organisatoriska förändringsprocesser. Även i medelstora 
samt i vissa mindre kommuner har utvecklingen gått åt samma håll, att eko-
nomichefen exempelvis blivit biträdande kommunchef och att ansvar i dess 
fall har delegerats ner till andra ekonomer inom den kommunala organisa-
tionen. I vissa mindre kommuner verkar de förändringarna emellertid inte ha 
slagit igenom ännu då ekonomicheferna i de fallen nästan uteslutande arbetar 
med årsredovisning samt budgetarbete. 

En ny form av ledarskap
Den kommunala ekonomichefens ökade engagemang i olika former av kom-
munala analys- och organisationsprocesser skapar också nya förväntningar 
för ledarskap. Tidigare forskning pekar på att kommunala ekonomichefer är 
chefslika i de bemärkelserna att de inte arbetade mycket på egen hand samt 
att de samordnade andras arbeten (budget och redovisning). I andra av- 
seenden var emellertid inte de kommunala ekonomichefer lika chefslika då de 
enligt enkätsvaren i samma studie inte ansåg att de agerade som galjonsfigur 
eller förhandlare (Solli 2014).

Vår studie indikerar att de kommunala ekonomicheferna är på väg att 
bli allt mer ledare men inte så mycket chef över en specifik grupp personal. 
Ekonomicheferna blir istället alltmer ledare av processer som syftar till att 
utveckla kommunen strategiskt. Ekonomicheferna i studien framhävde säl-
lan betydelse av att engagera andra ekonomer som de var chefer över eller 
var beroende av för att arbeta fram ekonomisk information. Istället betonades 
förmågan av att vara en bra pedagog, att kunna målgruppsanpassa ekonomisk 
information och alltmer även att leda olika kommunala processer.        

Förändring av ekonomichefsrollen kan enligt ekonomicheferna kopplas 
till en inkrementell utveckling av kommunens ledningsorganisation där olika 
ledarroller har förflyttats från en aktör till en annan. För att beskriva den ut-
vecklingen tog ekonomicheferna som deltog gruppdiskussionerna ett histor-
iskt avstamp. För 50 år sedan var ordföranden för KS ansvarig för många av 
de uppgifter som kommunchefen samt även till viss del ekonomichefen ar-
betar med. Med ett tydligare fokus på uppdelningen mellan ”vad och hur” har 
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rollen som kommunstyrelsens ordförande huvudsakliga ansvar kommit att 
förskjutas till ett mer långsiktigt kommunalt visionsarbete. Mot bakgrund av 
det har kommunchefen alltmer fått ta över ansvaret för det mer handfasta 
ledningsarbetet i kommunen – kommunchefen har alltmer blivit chefernas 
chef. Att driva och hålla samman kommunens administrativa ledningsgrupp 
samt vara chefernas chef tar mycket tid i anspråk. Till detta ska läggas den ar-
betstid kommunchefen lägger i det omgivande sammanhanget och inte minst 
då i ett regionalt sammanhang (jämför även Jonsson et al, 2002). 

Den här utvecklingen medför att ”tiden inte räcker till för kommunchefen” 
utan vederbörande behöver avlastas i en del processledaruppdrag, vilket har 
inneburit att ekonomicheferna har behövt ta ett alltmer strategiskt ansvar. 
Det i sin tur hade medfört att den kommunala ekonomichefen behöver av-
lastning med det handfasta ekonomiarbetet i form av redovisning, prognoser, 
ekonomiska analyser och budgetering. Jämför även Hellströms (2016) studie 
som påvisar att ekonomer i offentlig förvaltning fått mer uppgifter att sköta. 
Hellström förklarar detta med granskningssamhällets ökade krav. Frågan är 
om det är hela sanningen. Vår studie indikerar att ekonomichefer (och även 
andra ekonomer i kommuner) har fått mer att göra på grund av delegerade 
arbetsuppgifter uppifrån. Det ledarskap som är förknippat med det kommu-
nala ekonomichefskapet har alltmer förflyttas bort ifrån det ekonomiteam 
som huvudsakligen arbetar med budgetering och redovisning till att i större 
omfattning innefatta ett ledarskap i processer som inkluderar aktörer utanför 
det traditionellt definierade ekonomiteamet. 

Forskningsfronten behöver uppdateras och utvecklas
Såväl rapporten som Sollis (2014) studier visar att ekonomichefen spelar en 
viktig roll i kommunerna. Vi menar, i likhet med Hysing och Olsson (2012), att 
det behövs fortsatt forskning om organisering av kommunal ledning och om 
nyckelaktörer i den kommunala ledningen, inte minst utifrån den pågående 
förändringen av hur kommuner organiserar sin ledning, där ekonomichefen 
får en allt mer central roll i kommunernas strategiska utveckling. En tidi-
gare studie visar att chefer i olika kontexter är olika mycket chefer, ledare 
och entreprenörer och att det har betydelse för organisationernas effektivitet 
(Wallo, 2016). Genom att uppmärksamma den föränderliga kontexten finns 
det förutsättningar att bidra med nya forskningsrön kring chefskap utifrån ett 
kontextuellt perspektiv. 

Att studera kommunalt ekonomichefskap utifrån ett kontextuellt perspek-
tiv där förändring bejakas är viktigt då det pågår en brytningstid för kom-
munerna. Sedan några år tillbaka håller de svenska kommunerna på att ställa 
om från att vara förvaltande till att vara samhällsbyggande. Ett flertal ekonomi- 
chefer i studien vittnade om att det pågår en samhällsutveckling med stora 
investerings- och exploateringsbehov till följd av ett reinvesteringsbehov och 
en kraftigt förändrad demografi med födelseöverskott, omfattande migration 
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samt urbanisering. I skenet av detta är resursanpassning och verksamhets- 
utveckling nödvändig för kommunerna (se Nilsson, 2015; SKL:s ekonomi-
rapport våren 2016). 

Det finns således skäl att fortsätta studera kommunalt ekonomichefskap 
utifrån ett kontextuellt perspektiv där sammanhangets föränderlighet beja-
kas. Ekonomicheferna i den här studien pekar på att deras arbetsuppgifter 
förändras till följd av att organiseringen av det kommunala ledningsarbetet 
förändras av såväl externa som interna förhållanden. Dels förändras förvänt-
ningarna på kommunstyrelseordförande- och kommunchefsrollerna, vilket 
i sin tur påverkar ekonomichefsrollen. Den här sortens dominoeffekt inom 
den kommunala ledningsorganisationen motiverar en ny studie av vad en ord-
förande för KS samt kommunchef är och gör. Det finns därför anledning att 
misstänka att Jonssons (2002 och 2003) beskrivningar av ordföranden för KS 
samt kommunchefen kan behöva revideras. Dels håller kommunerna på att 
ställa om från en förvaltande till att åter gå in i en allt mer samhällsbyggande  
fas, vilket ställer nya krav på nytt ledarskap i de processer som ekonomi- 
cheferna engagerar sig i. Här finns det därför ett behov av ytterligare forsk-
ning i relation till såväl vad ekonomicheferna förväntas göra men också i re-
lation till förändringar i hela det kommunala ledningsarbetets innehåll och 
organisation. 
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