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1. INLEDNING

Stopp! Du vill väl inte gå miste om en värdefull kunskapsresa om hur

kommunchefens och kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter har

utvecklats under de senaste 25 åren? I denna studie kommer vi nämligen

behandla denna utveckling. Vi tar upp kommunchefens arbetsuppgifter inom den

kommunala toppledningen samt beskriver dennes problematiska situation. Med

detta som utgångspunkt formulerar vi våra frågeställningar och uppsatsens

syfte, kapitlet avslutas med avgränsningar, definitioner och disposition. Så sätt

dig nu i din favoritfåtölj, luta dig tillbaka och börja den intressanta läsningen!

1.1 Bakgrund

Ämnet ledarskap är mycket omskrivet och omdebatterat såväl inom den

akademiska världen som bland företag. En orsak till detta kan vara att allt större

krav ställs på att vara ledare i vår alltmer dynamiska omvärld. Den tekniska

utvecklingen går snabbt, tillgången på information har ökat, kommunikationer

har förbättras avsevärt, tidigare skyddade marknader har avreglerats etc. För att

ha en chans att överleva, måste företag och organisationer utvecklas och

anpassas i takt med omvärlden. Det är organisationens ledarskap som har det

yttersta ansvaret för att bemöta denna situation och se till att organisationen

utvecklas.

Att leda en organisation genom snabba förändringar och på samma gång hantera

en komplex organisation är en utmaning för varje ledare. Betydelsen av

ledarskap har ökat med åren och en orsak till detta är just den föränderliga

omvärld vi befinner oss i.1

                                                          
1 Andersson, 1994
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En organisation som står inför uppgiften att styra i en osäker miljö, som

bl.a. karaktäriseras av sociala, ekonomiska och politiska förändringar, är

kommuner. Kommuner är stora och komplexa organisationer som enligt

Källström & Solli utgörs av politik och handling.2 Politikerna fattar de primära

besluten för den kommunala verksamheten och handlingen utgörs av att

tjänstemännen verkställer besluten.

Den högsta tjänstemannafunktionen inom en kommun innehar kommunchefen

eller kommundirektören (förr även kallad kanslichef). På sistone har det

emellertid förekommit svårigheter i kommunchefens arbete. Därmed har ett

samarbetsprogram inletts mellan Linköpings Universitets Ekonomiska

Institution och kommunchefer i Östergötland, Småland och Södermanland.

Avsikten är att inleda forskning om kommunchefernas ledningssituation samt att

anpassa ett ledningsprogram som utgår ifrån kommunchefernas behov.3

1.2. Problemdiskussion

Bakgrund till det ovannämnda samarbetsprogrammet är de problem som omger

den situation som kommunchefer befinner sig i. Under ett flertal år har

uppmärksammats att kommunchefen har en mycket utsatt position där

omsättningen är hög.

Orsaker till detta kan vara missnöje från allmänheten eller att ledningsarbetet

inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Ett annat problem är att fördelningen

mellan det politiska och tjänstemässiga ledningsarbetet är diffust.4

                                                          
2 Källström & Solli, 1996
3 Jonsson, 1999
4 ibid
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En kommunchef måste leva upp till förväntningar och krav från ett antal olika

aktörer, både innanför och utanför den egna organisationen. Aktörernas

förväntningar kan vara av kongruent eller olikartad karaktär.5 En kommunchef

har att förhålla sig till kommunalanställda, kommunalpolitiker,

kommuninvånarna, företrädare för näringslivet o.s.v. I arbetet ingår således att

samarbeta med ett stort antal olika människor med olika åsikter, vilket ofta leder

det till att olika människors intressen och krav kolliderar  med varandra. Detta

speglas i kommunchefens arbete.

Kommunchefen innehar den högsta chefställningen inom kommunen och har

även ett nära samarbete med kommunpolitikerna och därmed med

kommunstyrelseordföranden. En faktor som kan försvåra kommunchefens

arbete är hans/hennes unika ställning inom den kommunala organisationen.

Han/hon är kommunens representant för externa grupper såsom näringsliv,

media och allmänhet, kommunchefen är således en slags samordnare mellan

olika intressegrupper och han/hon själv därmed saknar någon grupptillhörighet.6

Eftersom kommunchefen verkställer de beslut som kommunstyrelsen, d.v.s. de

förtroendevalda politikerna, har fattat, ingår ett nära samarbete mellan de båda

parterna.

Det förekommer emellertid oklarheter om ledningsuppgifterna, då dessa är

diffusa. En tydlighet krävs i organisations- och ledning när det gäller vem som

är chef över vem.

                                                          
5 Pikkala, 1995
6 Eriksson, 1988
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Svårigheterna att leda en organisation utan att ha ett tydligt ledningsansvar kan

bli övermäktig. Ansvarsområden måste klargöras för att få en effektiv

organisation.7 Ansvarsområdena försvåras ytterligare av att det inte finns någon

formalia kring kommunchefen och kommunstyrelseordförandens

arbetsuppgifter.8 Uppgiftsfördelningen mellan politiker och tjänstemän är

således ett problem i kommuner. Därmed är det intressant att fördjupa sig i

arbetsområdena  mellan tjänstemän och politiker. På så sätt ges en bra

jämförelsegrund mellan de båda parterna.

Figur 1.1. Uppgiftsfördelningen mellan tjänstemän och politiker (Källa: egen)

Vi har valt att studera ämnet ur en historisk synvinkel för att därmed öka

helhetsförståelsen. Vidare ser vi ledarskapet som en funktion innehållande olika

variabler (förutsättningar) som har förändrats under tiden. Genom att följa dessa

variabler fås en förståelse för orsak- verkan sambandet, d.v.s. hur utformningen

av arbetsuppgifter påverkas då interna och externa förutsättningar ändras.

                                                          
7 http://www.lf.se/su/brobygge.htm

Tjänstemän
(kommunchef)

Politiker
(kommunstyrelse-

ordförande)
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Denna bakgrund leder till följande undersökningsfrågor:

•  Hur har kommunchefens och kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter

förändrats i takt med omgivningens ändrade förutsättningar?

•  Vilka är omgivningens ändrade förutsättningar?

•  Vilken betydelse har organisationsstrukturen för kommunchefens och

kommunstyrelseordförandes arbetsuppgifter?

•  Hur kan begreppen ledarskap och chefskap appliceras på kommunchefen

respektive kommunstyrelseordföranden?

1.3. Syfte

Denna studie ska ur ett ledarskapsperspektiv förklara och beskriva hur

kommunchefens arbetsuppgifter har utvecklats i relation till

kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter under de senaste 25 åren.

Med ett ledarskapsperspektiv menar vi att vi studerar uppgifter som syftar till att

leda  människor att utföra av organisationen uppställda mål.

1.4. Avgränsningar

Att vårt tidsperspektivet innefattar de senaste 25 åren beror på den s.k.

kommunblocksreformen som pågick mellan 1961-1974. Från att ha varit 818

kommuner blev det 280 stycken9. Genom att börja vår studie efter

sammanslagningen anser vi kunna få en enhetligare bild, än om vi skulle ha

börjat innan lagförändringen, vilket säkerligen hade försvårat jämförelsen.

                                                                                                                                                                                    
8 Två intervjupersoner
9 Björkman & Riberdahl, 1997
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Vi vill också poängtera att vi ser förändringen i ledningsuppgifterna endast

utifrån hur de intervjuade kommuncheferna och kommunstyrelseordförandena

sett på utvecklingen. Vidare har vi bara koncentrerat oss till den kommunala

verksamheten i Östergötland.

1.5. Målgrupp

Denna uppsats riktar sig till anställda inom den kommunala verksamheten,

främst kommunchefer och kommunstyrelseordföranden, men även till den

akademiska världen. Med vår uppsats vill vi bidraga med kunskap om det

kommunala ledarskapet.

1.6. Definitioner

I vår uppsats har vi använt följande begrepp synonymt med varandra:

Kommuninvånare= medborgare = allmänhet

Kommun= kommunal verksamhet
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1.7. Disposition

Nedan följer uppsatsens disposition:

Slutsatser

Inledning

Vetenskaplig ansats
och metod

Referensram

Organisations- och
ledarskapsteorier

Vad är en
kommun?

Empiri

Analys

Resultat

Två vilsna studenter på jakt efter uppsatsämne...

Två fullfjädrade lyckliga civilekonomer !
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2. VETENSKAPLIG ANSATS OCH METOD

I detta andra kapitel på vår resa redovisar vi vår vetenskapssyn, vårt

vetenskapligt tillvägagångssätt samt metoden för uppsatsens genomförande.

Vetenskapsteorin är konsten med vars hjälp man tränger in i den vetenskapliga

produktionen och försöker att förstå dess karaktär. Metodläran däremot är

hantverket och säger vilka tillvägagångssätt som används och vilka regler som

skall följas10. Dessa avsnitt tas upp för att läsaren ska kunna förstå vårt

tankesätt och således lättare tolka uppsatsens innehåll.

2.1. Vetenskaplig ansats

Detta avsnitt syftar till att förklara vetenskapsteorin och dess grundläggande

begrepp.

2.1.1 Kunskap och vetenskap

Kunskapsteori eller epistemologi undersöker kunskapers uppkomst, art,

kunskapens relation till verklighet etc. Kunskap förekommer i flera olika

former: privat kunskap utifrån individens egna erfarenheter och upplevelser,

allmänt vedertagen vardagskunskap samt vetenskaplig kunskap.11 Härnäst

kommer vi diskutera vetenskaplig kunskap.

Vad är karaktäristiskt för vetenskap? Enligt Molander är vetenskapen

beskrivande, förklarande och konstaterande. Vetenskap ämnar sig att granska

och ifrågasätta det studerade fenomenet eller studieobjekten.

                                                          
10 Andersen, 1994
11 Wallén, 1996
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Det är viktigt att både gamla och nya kunskaper granskas och ifrågasättas.

Därmed kan det visa sig att någon har fel och den föregivna kunskapen inte

längre kan accepteras. Lika väl kan man söka efter ny kunskap och nya idéer.12

2.1.2. Teori

Teorins funktion är att beskriva det studerade fenomenets art, hur det skall

uppfattas, fenomenets väsentliga drag, de olika faktorernas sammanhang och

deras förklaring. En teori kan bestå av teoretiska begrepp, strukturella mönster,

lagar, förklaringar och modeller samt tillämpningsregler. Teorier är ofta byggda

på avsiktliga förenklingar och hypotetiska antaganden i form av teoretiska

begrepp och modeller.13

I vår undersökning har vi använt teorier inom organisationsteori och ledarskap.

Vidare har teorier tillämpade i kommunala organisationer använts. Därmed

försöker vi något förenklat belysa den komplexa verkligheten genom att

koncentrera oss på de teorier  som vi anser väsentliga med tanke på

undersökningens syfte.

2.1.3. Två vetenskapliga förhållningssätt: positivism och hermeneutik

Den vetenskapliga forskningen kan betraktas utifrån två olika synvinklar. Den

ena är ett positivistiskt och det andra är ett hermeneutiskt. Respektive

förhållningssätt har flertal definitioner och riktningar. Inom detta avsnitt

kommer vi att först ta upp några karaktäristiska drag för positivism respektive

hermeneutik. Därefter redovisar vi vår syn på ovanstående förhållningssätt. Vi

anser att detta är viktigt för att läsaren skall kunna tyda uppsatsens innehåll.

                                                          
12 Molander, 1993
13 Wallén, 1996
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Den positivistiska inriktningen härstammar från naturvetenskapen och innebär

att olika fenomen förklaras genom kausala samband. Det betyder det att

verkligheten förklaras via förenklade system och teorier, på så sätt bortses från

faktorer som är ointressanta i sammanhanget.14 Positivisten tror endast på det

som går att observera. Positivism utgår i från tanken att en vetenskaplig sats är

meningsfull bara om den kan bekräftas empiriskt, med andra ord, ett påstående

är sant om den överensstämmer med verkligheten.

Karaktäristiskt för positivismen är tilltron till vetenskaplig rationalitet, empiriskt

provbarhet, tillförlitlighetskrav på kunskapen, orsak- verkan, förklaringar och

lagbundenheter och objektivitet. Kritik kan riktas mot positivismen då den ser

människan som ett objekt, ett ting. Detta kan leda till att man kan tappa

sammanhanget och helhetsperspektivet. Faktorer som inte är objektivt mätbara,

exempelvis kulturfenomen och upplevelser, utesluts av positivism.15

Det andra förhållningssättet, hermeneutik, studerar vad förståelse är och hur man

bör gå tillväga för att uppnå denna förståelse16. Ordet hermeneutik kommer från

det grekiska ordet hermeneuien, som betyder att tolka17. Med det hermeneutiska

tillvägagångssättet kan man studera ens personlighet, uppfattningar, attityder,

värderingar, avsikter, känslor och  handlingar för att nå förståelse för det objekt

man försöker förstå18.

Karaktäristiskt för hermeneutiken är tolkning av innebörden, växlandet mellan

helhets- och delperspektiv samt användandet av förförståelsen. Vid tolkningen

av ett fenomen måste man även beakta kontexten.

                                                          
14 Gummesson, 1991
15 Wallén, 1996
16 Føllesdal, Walloe & al., 1993
17 Gummesson, 1991
18 Føllesdal, Walloe & al., 1993
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Det hermeneutiska synsättet innebär att man tolkar och söker förståelse för

fenomen. Hermeneutiken syftar även till att förstå meningen hos helheten,

vilken uppnås genom förståelse genom de olika delarna.19 Hermeneutiken har

kritiserats för att vara subjektiv eftersom den analyserar upplevelser och

känslor20.

Vi anser att vår uppsats präglas av både positivism och hermeneutik.

Positivistiska drag förekommer, då delar av informationen som insamlades

kommer från intervjuer. Vidare har vi undersökt fenomenet i sin omgivning och

därmed försöker vi pröva hur kommunchefens respektive

kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter har utvecklats under tiden.

Renodlad positivism går inte att använda då utvecklingen av de ovannämndas

arbetsuppgifter har mycket abstrakta inslag, dessutom kan arbetsuppgifterna

delvis vara svåra att beskriva. Vår undersökning uppvisar även hermeneutiska

drag, eftersom vi utifrån respondenternas uppfattningar försöker uppnå

förståelse för hur arbetsuppgifterna har utvecklats under tiden samt hur

omgivningens ändrade förutsättningar har påverkat dessa. För att förstå helheten

måste man först få en förståelse för delarna.

2.1.4. Induktiv eller deduktiv ansats

Inom forskningen kan kunskap utvecklas på två sätt, antingen genom ett

induktivt eller ett deduktivt angreppssätt. Den induktiva ansatsen baserar sig på

ren empiri.

                                                          
19 Winter, 1991
20 Wallén, 1996
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Man utgår ifrån verkliga observationer och verkligheten, till att göra

generaliserbara teorier och modeller.21 Den induktiva ansatsen bygger på att allt

vetande börjar som en serie skilda upplevelser. 22

Vid tillämpningen av den deduktiva ansatsen utgår man från teorier och ställer

därefter upp hypoteser som sedan testas på verkligheten. Genom att utnyttja

logisk slutledningsförmåga kommer man fram till ett resultat.23

Figur 2.1. Induktiv och deduktiv ansats
(Källa: Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987 s. 150)

Vid vårt skrivande av uppsatsen utgick vi delvis från redan existerande teorier

och modeller inom vårt ämnesområde och byggde med hjälp av dessa upp en

teoretisk referensram. Genom intervjuerna och ständig studie av litteraturen

utvecklades ny kunskap.

Med detta som utgångspunkt har vi sedan dragit slutsatser inom ramen för

uppsatsens syfte. Vi hade heller inte för avsikt att ställa upp och formulera några

generellt giltiga modeller och teorier.

                                                          
21 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987
22 Andersen, 1994
23 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987

Teori

Verklighet

Observationer

Hypoteser

Observationer
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Därmed anser vi vårt arbete till största delen vara av deduktiv karaktär. Men vi

anser även att vi har använt oss av ett induktivt perspektiv genom att delvis även

utgå från empirin (se figur 2.1.). Vid intervjutillfällen hade vi inte alla teorier

klara för oss utan fick helt enkelt förlita oss på informationen från

respondenterna.

2.2. Metod

I detta avsnitt  förklaras vårt tillvägagångssätt vid uppsatsskrivandet.

2.2.1. Kvantitativ och kvalitativ metod

En undersökning kan vara kvalitativ, kvantitativ eller en kombination av dessa.

Vid en kvantitativ undersökning skall det man studerar gå att mäta och

resultaten redovisas ofta med hjälp utav siffror eller diagram.24 I många fall är

en tillhörande text med kvalitativa data nödvändiga för att fullända studien.

En kvantitativ studie karaktäriseras av att undersökningen utförs med hjälp av

envägskommunikation i motsats till den kvalitativa, där en dialog är vanligt

förekommande.25

Den kvalitativa metoden karaktäriseras av insamling, analys och tolkning av

data som inte passar att uttryckas med siffror. Resultatet kan inte mätas eftersom

man försöker att beskriva egenskaperna hos något eller hur något är beskaffat.

Vidare är studier som genomförs med kvalitativ inriktning undersökningar med

små urval.26

Vi ansåg att den kvalitativa metoden är lämplig, då vårt insamlade material om

den kommunala arbetsuppgifternas historiska utvecklingen inte är kvantifierbart.
                                                          
24 McDaniel C. &Gates,  1996
25 Andersen, 1994
26 Lekwall &Wahlbin, 1993
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Detta för att det är arbetsuppgifter som beskrivs och hur något är beskaffat kan

man inte uttrycka i kvantitativa termer.

2.2.2. Objektivitet och subjektivitet

Idealet är att en vetenskaplig undersökning skall vara objektiv. Med detta menas

sakligt korrekthet eller opartiskt icke-missvisande hållningssätt. Ett sätt att

främja detta är att framföra analys och resultat genom argumentation och

redovisning av sina tankegångar. Därmed kan undersökningen bedömas av

andra.27

Vid intervjuer är en viss mån av subjektivitet ofrånkomlig. Både den som

intervjuar och respondenten utgår från sina egna subjektiva värderingar.

Konsekvensen blir att verkligheten och vår studie delvis blir subjektiv. Detta till

följd av att människor upplever allt utifrån olika perspektiv beroende på vår

bakgrund28.

Vid bedömningen av den aktuella litteraturen för uppsatsskrivandet utgår man

ifrån saklighets-och objektivitetssynpunkt. Saklighet innebär att uppgifterna i

uppsatsen skall vara sanna och riktiga och vad objektiviteten beträffar är det

nödvändigt att bilda sig en uppfattning om källan är vinklad eller om den kan

vara skriven ur propagandasynpunkt.29

Som sagt, att vara objektiv vid uppsatsskrivande inte alltid så lätt. Författaren

har egna åsikter och erfarenheter som mer eller mindre påverkar slutresultatet.

För att i möjligaste mån hålla oss objektiva, har vi använt oss av ett stort antal

olika oberoende källor.

                                                          
27 Molander, 1993
28 Bryman, 1989
29 Ejvegård, 1996
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Vidare försökte vi även att hålla oss objektiva genom att ställa icke-ledande

frågor till alla intervjupersoner. Därmed anser vi oss ha ökat objektiviteten.

2.2.3.Fallstudie, tvärsnittsansats, tidsseriestudie

En undersöknings utformning, kan enligt Lekwall & Wahlbin bestå av det tre

olika varianter; fallstudier, tvärsnittsansats samt tidserieansats. 30

I en fallstudie undersöks endast ett fåtal objekt, därifrån studeras problemet

utifrån ett flertal olika synvinklar. Fallstudier används för att beskriva något som

händer eller har skett. Ett fall kan utgöras av en individ, en grupp individer eller

en organisation.31 Resultatet av en fallstudie blir ofta mycket djup och

ingående32.

Fallstudiens syfte kan vara av explorativ och av problemformulerande karaktär.

Fallstudier genomförs för att få en mer detaljerad bild och för att kunna se flera

dimensioner av ett eller ett flertal studerade objekt.33

I tvärsnittsstudier undersöks ett visst fenomen på bredden vid en viss tidpunkt

eller vid olika tidpunkter utan att ha någon intresse av tidsutvecklingen.

Tvärsnittsansats kan i sin tur delas in i surveyansatser och i experimentella

ansatser. Vid en survey-ansats observeras verkligheten passivt, utan att man

försöker påverka den.

Vid en experimentell ansats försöker man aktivt styra och lägga till rätta den

studerade verkligheten så att man får det specialområdet man är intresserad av,

belyst.

                                                          
30 Lekwall & Wahlbin, 1993
31 Lundahl & Skärvad, 1982
32 Lekwall & Wahlbin, 1993
33 Lundahl & Skärvad, 1982
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Tidsseriestudier används då en viss företeelses utveckling studeras under en

längre tidsperiod. I tidseriestudier studerar man oftast kvantitativ data.34

Då vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och utreda hur kommunchefens och

kommunalstyrelseordförandens arbetsuppgifter har utvecklats under de 25

senaste åren, anser vi att en fallstudieliknande ansats är lämplig. Vi ville komma

vårt problem in på djupet och få det belyst utifrån flera insatta personers

perspektiv.

På detta sätt hoppas vi att vi fått en helhetsförståelse för hur arbetsuppgifterna

förändrats under tidens gång. Tanken är också att den oinsatte läsaren ska få

förståelse och en helhetsbild av vårt studerade ämne.

Dock har vi i vår uppsats även anlagt en tvärsnittsansats genom att gå in på

djupet i några få frågor vid intervjuerna. Tidsseriestudier är således att utesluta

då det är en statistisk undersökningsmetod av kvantitativ karaktär.

2.2.4. Undersökningens inriktning

En undersökning kan indelas i explorativ, beskrivande, förklarande eller

förutsägande syften. En undersökning med ett explorativt syfte ägnar sig åt att

ge grundkunskaper och grundläggande förståelse för ett problem. Ofta används

undersökningen för att bättre kunna precisera uppgiften för en senare

undersökning.

Ett beskrivande syfte handlar om att kartlägga fakta och omständigheter inom ett

visst problemområde. Avsikten är endast att beskriva hur sakförhållanden ser ut,

inte varför.

                                                          
34 Lekvall & Wahlbin, 1993
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Förklarande undersökningar ägnar sig att klara ut orsakssamband och undersöka

varför och hur olika faktorer är kopplade till och påverkar varandra. Det sista

klassifieringsalternativet, förutsägande undersökning, försöker göra en prognos

för framtida utvecklingen av ett fenomen och förutsäga vad som skulle inträffa

vid vissa givna förutsättningar.35

Vår undersökning försöker förklara hur kommunchefens och

kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter har utvecklats under de senaste 25

åren samt vilka de bakomliggande orsakerna till utvecklingen är. Därmed anser

vi att vår uppsats har främst en förklarande inriktning.

2.2.5. Validitet och Reliabilitet

Att diskutera begreppen validitet och reliabilitet är relativt enkelt. Målet är att

övertyga läsaren om att undersökningsresultaten är sanna och trovärdiga. Om

inte läsaren kan lita på den information  och de fakta som läggs fram i studien är

tillförlitliga och giltiga, får det till följd att uppsatsen förlorar sin trovärdighet

och betydelse som forskningsresultat.

Yin hävdar att för att bedöma kvaliteten på forskningen skall man använda sig

begreppen validitet och reliabilitet36. Patel & Davidsson anser att man ej gärna

använder sig av dessa begrepp vid en kvalitativ ansats, utan termerna rimlighet

och tillförlitlighet är att föredra37.

Vi anser emellertid att vissa aspekter inom validiteten och reliabiliteten är

aktuella för oss trots vår uppsats kvalitativa karaktär.

                                                          
35 Lekvall & Wahlbin, 1993
36 Yin, 1994
37 Patel & Davidsson, 1994
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Validitet innebär att man verkligen undersöker det man vill undersöka och

ingenting annat.38 Enligt Yin kan bl.a. följande göras för att öka validiteten.39

•  Klargör vad som har studerats och hur studien gått till. Av vikt är att visa

vilka metoder och instrument som använts så att senare forskning har

möjligheten att göra om studien.

•  Flera källor för fakta och bevisföring bör användas

•  Var tydlig, referera till använda källor och ge intervjuade personer möjlighet

att lämna feedback på de slutsatser du dragit från deras uttalanden.

Reliabilitet mäter mätmetodens förmåga att motstå slumphändelser. En

undersökning har alltså en hög reliabilitet då resultatet och mätvärdena vid ett

upprepande genomförande är samma. Faktorer såsom oklarheter i

mätinstrument, situationsbundna faktorer, respondentens egenskaper och

slumphändelser kan leda till en låg reliabilitet.40

Beträffande validiteten anser vi att vi har följt de ovanstående tre punkterna väl.

Vad gäller reliabiliteten, kan det vara svårt att uppnå hög reliabilitet då

kvalitativa undersökningar används. Risken finns att både intervjuaren och

respondenten kan påverka varandra, härigenom kan resultatet variera beroende

på vem som utför intervjun och vem respondenten är.

Genom personliga intervjuer har vi förstärkt vår reliabilitet och då oklarheter

förelåg ställdes preciserade frågor för att uppnå klarhet. Innan intervjuerna

genomfördes, skickades respondenterna ett informationsbrev (se bilaga 1) för att

bli insatta i vårt ämnesområde och hinna förbereda sig.
                                                          
38 Thurén, 1991, Lekwall & Wahlbin, 1993
39 Yin, 1994
40 Lekvall &Wahlbin, 1993; Gummesson, 1991; Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987
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Efter insamlandet av intervjumaterialet fick respondenterna ta del av det

sammanställda intervjumaterialet, så att de kunde granska våra tolkningar och ge

oss värdefull feedback för att minimera risken för att direkta fel skulle uppstå.

Vi använde oss även av standardiserade intervjuer där alla personer som

intervjuades fick samma frågor. Under uppsatsskrivandets gång har vi dessutom

fått löpande feedback av handledaren och olika opponentgrupper.

2.2.6. Praktiskt tillvägagångssätt

Vi började vår empiriinsamling genom att ta kontakt med en person från

Östergötlands Kommunförbund. Från denna person fick vi ett antal namn på

kommunchefer och kommunstyrelseordförande runtom i  Östergötland. Därefter

kontaktade vi respektive potentiella respondenter. Resultatet blev fyra

kommunchefer och fem kommunstyrelseordföranden, alla från olika kommuner.

Dessa kommunchefer och kommunstyrelseordföranden har olika lång erfarenhet

inom den kommunala verksamheten.

Genom intervjuer med ovanstående personer fick vi den information vi behövde

för att täcka in vår tidsperiod på 25 år. Tilläggas kan att samtliga respondenter

har en lång erfarenhet inom den kommunala verksamheten även om de inte

innehaft posten som kommunchef eller kommunstyrelseordförande. De har alla

således en djup kunskap om den kommunala världen.

Kommunchefer och kommunstyrelseordföranden ingår i den kommunala

toppledningen. Kommunchefen ansvarar för tjänstemannaledningen och

kommunstyrelseordföranden för den politiska ledningen. Vi vill tillägga att

informationen som framkom under intervjuerna har anonymiserats.
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Som grund för våra frågor har en intervjumall använts (se bilaga 2). Vi använde

oss av öppna frågor, där respondenten gavs möjligheter att prata fritt. Vidare

använde vi oss av samma frågor till alla. Utöver intervjumallen ställdes ett antal

följdfrågor för att ytterligare komplettera materialet. Intervjun avslutades med

att vi frågade respondenten om han/hon hade något att tillägga.

Under intervjuerna antecknade vi respondenternas svar och vi använde oss även

av en bandspelare efter respondentens godkännande. Användandet av

bandspelaren gjorde att vi lättare kunde koncentrera oss på intervjun, analysen

av materialet blir mer precist samt att relevant information ej glöms bort. Efter

intervjuerna sammanställde vi det insamlade materialet. Vid sammanställningen

sökte vi efter mönster i de undersökta fallen, analyserade och tolkade resultatet.

En genomsnittlig tid för intervjuerna var 1,5-2 timmar och de utfördes alla i en

lugn miljö, där vi kunde sitta ostört. Tilläggas kan även att alla respondenter

uppträtt väldigt tillmötesgående trots sina tidspressade scheman.

Böcker till uppsatsen har återfunnits i referenslistor i till ämnet relaterade

böcker. Värdefulla boktips har också kommit från personer som vi diskuterat vår

studie med. Övrig information har fåtts från Internet och artikelsök. Denna

information lade grunden till vår referensram och hjälpte oss att definiera olika

nyckelbegrepp. När den teoretiska referensramen slutligen är uppställd, har man

ett större sammanhang att sätta in sitt resultat i, vilket leder till större validitet41.

Vidare sökte vi på ämnesord som ledarskap, ledare, chefskap, chef, kommun,

offentlig sektor etc.

                                                          
41 Winter, 1991
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2.2.7. Metodkritik

Vad som också bör beaktas är om våra intervjuresultat går att generalisera med

tanke på att vår intervju omfattar “endast” nio respondenter.

Undersökningen omfattar nio kommuner med varierande storlek och

bakgrunder, något som försvårar generaliseringen för Sveriges samtliga

kommuner. Vi finner ändå att vårt praktiska resultat går att generalisera,

eftersom flera respondenter med varierande förutsättningar, från olika

kommuner intervjuades. Vi  anser därmed att allmänna slutsatser är att dra för

Östergötland. Ett intresse för övriga kommuner kan dock också urskiljas,

eftersom samtliga kommuner är institutioner som har att svara inför samma

lagar, rättigheter och skyldigheter.

Vi vill också poängtera att då vi använde bandspelare vid våra intervjuer verkar

en del av respondenterna något nervösa och lite hämmade, vilket kan påverka

reliabiliteten. Dock verkade denna nervositet avta under intervjuns gång och vi

anser att respondenterna svarade ärligt på våra frågor. En annan aspekt att

beakta vid intervjun är det omfattande insamlade materialet. Vid

sammanställandet reduceras intervjumaterialet, då är det viktigt att inte värdefull

information går förlorad. För att i möjligaste mån undvika detta utgick vi hela

tiden från våra intervjuinspelningar.

Vad gäller intervjuerna hade det varit önskvärt att flera intervjuer hade

genomförts med både kommunchefer och kommunstyrelseordföranden från

olika kommuner runtom i Sverige. Detta gick tyvärr inte p.g.a. tidsbrist.

Vid tolkning av litteratur är det väsentligt att förhålla sig kritisk, särskilt gäller

det vår litteratur om kommuner. Kommuner präglas i hög grad av olika

förutsättningar vad gäller exempelvis storlek och folkmängd.
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3. VAD ÄR EN KOMMUN?

Det här är tredje stationen på vår resa. Kapitlet utgör första delen av vår

referensram, vars syfte är att ge grundläggande information om kommunen.

Kapitlet inleds med en kort historisk genomgång om kommunernas framväxt.

Därefter presenteras kommunens organisationsstruktur.

3.1. Definition

Kommunen är en sammanslutning som bildats genom lagtvång, därmed är

kommunen  en juridisk person. De politiska processerna bestämmer målen och

verksamhetens inriktning. Vidare fungerar de som en länk mellan de som styr

och de som blir styrda, dessa processer speglar den lokala opinionen. Vad det

gäller beslutsfattandet ansvarar kommunen för de lokala handlingsalternativen

och inte de riksövergripande alternativen. Det politiska beslutsfattandet följer

alltså inte marknadens spelregler utan har att lyda under uppställda politiska

styrmekanismer, vilket i sin tur innebär att de fattar beslut i egenskap av politiskt

styrda organisationer 42.

Stewart ställer vidare upp några grundläggande antaganden för den kommunala

verksamheten43;

•  Kommunen ska tillhandahålla olika servicebehov.

•  Servicen ska produceras i egen regi genom den egna organisationen.

•  Kommunens egen personal skall producera servicen och den ska finansieras

genom kommunens egna resurser.

                                                          
42 Eriksson, 1988
43 Stewart, 1988
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 De ovanstående grundläggande antaganden håller dock på att försvagas i takt

med att omvärlden förändras. Typiskt för de nya antagandena är bl.a.:44

 

•  Istället för att producera tjänsterna i egen regi kan samarbetsavtal slutas med

företag och andra institutioner.

•  Ekonomiska resurser kan sökas hos andra företag och organisationer.

Ett särdrag inom kommuner är att det inte finns det samma finansiella press som

inom den privata verksamheten. Finansieringen av kommuner sker ofta via

skatter och det finns starka regelverk kring dem. Detta i sin tur kan leda till

större formalism och en större grad av detaljreglering. Därmed kan det vara

svårt för ansvariga chefer att förändra strukturer och processer, vilket leder till

trögheter i organisationen.45

Trots olikheter finns det även likheter mellan privat och offentlig verksamhet.

Kraven på effektivitet och produktivitet inom den offentliga sektorn ökar p.g.a

olika omvärldsförändringar, såsom en stramare ekonomi, offentliga sektorns

ökade arbetsbörda samt den tekniska utvecklingen.

3.2. En kommunal historisk tillbakablick

Den nuvarande kommunala organisationens historia går tillbaka till 1862.

Genom 1862 års reform blev kommunerna självständiga juridiska personer och

de statliga myndigheternas tillsynsbefogenheter inskränktes och avgränsades.

                                                          
 44 ibid
45 Schartau i Tollgerdt-Andersson, 1995
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Den senare delen av 1800-talet och 1900-talet karaktäriserades allmänt av stora

förändringar i samhället till följd av den tekniska utvecklingen,

befolkningsomflyttningar, införandet av allmän rösträtt samt förändringar i det

politiska livet.46

Samhällsutvecklingen gjorde att landskommunerna hade svårt att klara sina

uppgifter. Detta var anledningen till den första stora

kommunalsammanläggningen som genomfördes 1952, varvid antalet

landskommuner minskades från 2498 till 1037. Sammanslagningen ledde till att

den kommunala förvaltningen i städer och landskommuner blev mer likartad.

Följden blev en gemensam kommunallag 1953, där huvuddelen av reglerna var

gemensamma för samtliga kommuntyper.47

Den andra kommunsammanslagningen, s.k. kommunblocksreformen,

genomfördes mellan 1961 till 1974, då regeringen beslutade att antalet

kommuner skulle minskas till 28048. Namnet kommunblock hänför sig till  att

Sverige delades in i grupper bestående av närliggande kommuner för att senare

kunna gå samman i en enda större kommun49. Utgångspunkten var att en

kommun skulle bestå av en tillräcklig stor befolkning, minst 8000 invånare50.

I slutet av 70-talet och i början av 80-talet börjades den kommunala expansionen

att ifrågasättas allt mer. Landets ekonomi ansågs vara i kris och kommunernas

tillväxt skulle stoppas. Budgetunderskott i den offentliga sektorn var ett faktum

under 80-talet.

                                                          
46 Björkman & Riberdahl, 1997
47 ibid
48 Collin & Hansson, 1993; Björkman & Riberdahl, 1997
49 Bra Böckers lexikon, 1984
50 Collin & Hansson, 1993; Björkman & Riberdahl, 1997
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År 1983 började nyorienteringen inom den offentliga sektorn. Man försökte

genom rationaliseringar uppnå stordriftsfördelar och det var även viktigt att ta

hänsyn till den enskilda människans behov och synpunkter.51 Vidare

karaktäriserades slutet av 80- talet och även 90- talet av rationaliseringar och

nedskärningar.52

Kommunerna genomgick en relativ snabb förändringsprocess. Från att ha varit

enkla lokala självstyrelseorgan med inslag av vissa statliga förvaltningsuppgifter

gick de till att bli storskaliga byråkratier i den moderna välfärdsstatens tjänst,

karaktäriserade av professionalisering av politik och tjänstemannaorganisation,

formaliserad styrning och personalökning.53

Principerna är karaktäristiska för byråkratin och uppvisar både fördelar och

nackdelar. De säkerställer att serviceproduktionen utförs i överensstämmelse

med uppställda regler, dock utgör de på samma gång ett hinder för anpassningen

till förändrade omständigheter.54

3.3. Kommunens organisationsstruktur

Kommunens organisationsstruktur varierar i olika kommuner. Numera får

kommunerna besluta i stort sett själva hur deras organisation ska se ut. Tidigare

fanns det obligatoriska delar inom den kommunala organisationen t. ex.

förekomsten av vissa nämnder, numera är endast kommunfullmäktige och

kommunstyrelse obligatoriska.

                                                          
51 Ström, 1999; Collin & Hansson, 1993
52 Collin & Hansson, 1993
53 Gidlund, Strömberg & Westerståhl i Wallenberg, 1997.
54 Stewart, 1988
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Kommunfullmäktige som är direktvald, är det högsta beslutsorganet. Här ska i

princip alla övergripande beslut och de politiska målen fattas55.

Kommunfullmäktige beslutar också om hur kommunens organisation ska se ut

samt bestämmer vilka nämnder som ska finnas. Nämnderna leds av

nämndeordföranden.56 Kommunfullmäktige avgör även hur arbetet skall

fördelas och vilka befogenheter som ska tillfalla respektive nämnd samt

kontrollerar att nämnderna sköter verksamheten i överensstämmelse med de

riktlinjer och mål som fullmäktige beslutat om.57 Kommunfullmäktige väljer

även kommunstyrelse.58

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande ledningen och samordningen

av kommunens verksamhet, genom långsiktig planering och uppföljning av

verksamheten inom samtliga nämnder.59 Vidare har kommunstyrelsen till

uppgift att se till att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen leds av

kommunstyrelseordförande, som har stora befogenheter och har avsevärt ansvar

för kommunens ekonomi och kommunens utveckling.

Kommunstyrelseordföranden är också medborgarnas företrädare, d.v.s. han/hon

är förtroendevald.60

I kommunledningen ingår också en kommunchef, vilken är anställd av

kommunen. Han/hon är chef för kommunkansliet och har ansvar för

kommunens personal- och ekonomikontor, vilka är att betrakta som stödstaber.
61 Vidare ska kommunchefen vara opolitisk62.

                                                          
55 http://www.vardforbundet.se/orgverk/verksam/pol.grund/org.pol/ledarska.htm
56 Björkman & Riberdahl, 1997
57 http://www.vardforbundet.se/orgverk/verksam/pol.grund/org.pol/ledarska.htm
58 Björkman & Riberdahl, 1997; Eriksson, 1989
59 ibid
60 Eriksson, 1988
61 ibid
62 Björkman & Riberdahl, 1997
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3.4. Kapitelreflektion

Med detta kapitel vill vi introducera läsaren i den kommunala verksamheten.

Vad vi främst vill poängtera är att den kommunala verksamheten baserar sig på

andra förutsättningar än vad näringslivet gör. Den viktigaste skillnaden är att

kommunen har att tillfredsställa kommunivånarnas behov på bästa sätt. Vidare

ställs många krav på kommunchefen och kommunstyrelseordföranden

exempelvis i form av lagar. Olika omvärlds förändringar såsom t.ex. en stramare

ekonomi och en ökad arbetsbörda inom den offentliga sektorn ställer bl.a. ökade

krav på effektiviten. Detta får naturligtvis till följd att kommunchefens och

kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter påverkas.
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4. ORGANISATIONS - OCH LEDARSKAPSTEORIER

Resan fortsätter och vi har nu kommit till den andra delen av vår referensram. I

detta kapitel beskriver vi de teorier och modeller som vi anser vara väsentliga

för vårt syfte och vår problemformulering. Först tas olika perspektiv på

organisationer och  ledarskap upp, därefter följer ett resonemang om ledarskap

och chefskap, slutligen ges en inblick i en ledares arbetsuppgifter. Under

respektive avsnitt redovisas val av teorier. Allra sist avrundas kapitlet med en

reflektion.

4.1. Olika perspektiv på organisation och ledarskap

Det perspektivistiska tankesättet fokuserar på organisation och ledarskap och

innebär huvudsakligen att en och samma situation granskas utifrån olika

utgångspunkter. Genom att studera olika perspektiv tas olika aspekter på

ledarskapet upp. Många uppfattningar om ledarskap lyckas ej fånga dess

relationskaraktär och dess beroende av kontexten för helheten63.

Det är viktigt för läsaren att ha klart för sig att samspelet mellan människor,

grupper och avdelningar inom en organisation snabbt kan bli komplicerat. Större

organisationer består av ett stort antal personer, avdelningar och mål och

integrerar med många miljöer, vilket ökar dess komplexitet65 .

Med detta som bakgrund anser vi att ledarskapet bör betraktas utifrån olika

perspektiv för att få en djupare förståelse för en organisations verklighet och de

bidrar här till att skapa en helhetsbild. Perspektiven lyfter fram intressanta

aspekter på organisation och ledarskap.

                                                          
63 Andersson, 1994
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Vi låter läsaren bekanta sig med de olika perspektiven och på så sätt anamma

olika synsätt för att förstå det som sker i organisationen. Här ges möjlighet att

betrakta ledarskap i sitt sammanhang. Dessa perspektiv tas upp av flera

författare, information om perspektiven finns representerade i böcker i

organisationsteori, där ytterligare material härom finns att fördjupa sig i. Vi

kommer härnäst att presentera fyra perspektiv; det strukturella, Human Resource

perspektivet, det politiska och det symboliska perspektivet. Utgångspunkten för

våra perspektiv baserar sig på information främst inhämtad från Bolman & Deal

och Bast∅ e & Dahl, vilka vi anser ge en omfattande och tydlig beskrivning.

4.1.1. Det strukturella perspektivet

Strukturen i en organisation visar på fördelning av ansvar och arbetsuppgifter. I

strukturen finns inbyggt vem som fattar beslut och hur detta görs. Hur arbetet

utförs och vilken struktur som väljs beror på vilka mål och uppgifter

organisationen har. Då strukturen är för lös leder det lätt till att ledarskapet blir

oklart och arbetsuppgifterna diffusa.

Om strukturen  å andra sidan är för fast, där uppgifterna är preciserade i detalj,

kan detta hindra innovation och organisationens utveckling. Strukturen ska

spegla mål, uppgifter och den omgivning organisationen befinner sig i, det

strukturella perspektivet är således inriktat på arbetets sociala kontext.66

Det strukturella synsättet baserar sig huvudsakligen på den amerikanske

ingenjören  Frederic W. Taylors och den tyske nationalekonomen, filosofen och

sociologen Max Webers arbeten och deras strukturella idéer.

                                                                                                                                                                                    
65 Bolman & Deal, 1997
66 Bastoe & Dahl, 1996
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Taylor utarbetade taylorismen för en rationell arbetsdelning med syfte att

undvika tidsspillning i själva processen.67 Taylor ansåg att vetenskapliga

metoder skulle tillämpas för att urskilja de effektivaste arbetssätten i en

organisation. Genom att individen inriktade sig på specifika arbetsuppgifter

skulle den maximala effektiviteten infinna sig.68

Weber utvecklade tankarna om det byråkratiska systemet. Byråkratin anser

Weber vara effektiv, då specialister utför sina arbetsuppgifter inom sina

respektive avgränsade arbetsområden.69 Weber intresserade sig för hur

effektivitet och rationalitet inverkade på utvecklingen av nya

organisationsformer. För att kunna utnyttja resurserna rationellt är en byråkratisk

utveckling av organisationerna nödvändigt, han bildade vad han ansåg vara en

idealisk organisationsform för att tillvarata de mänskliga resurserna på ett

effektivt sätt.70

Några kännetecken som utmärker den byråkratiska organisationen är bl.a. en fast

arbetsfördelning, hierarki och ett antal regler som styr verksamheten.71

Den byråkratiska organisationsformen kan anses förhärskande i de flesta

offentliga organisationer. Webers tankar om den ideala organisationsformen

lyfter fram tanken om effektivitet och med denna följer ett antal fördelar.

Genom att ha väldefinierade rutiner, blir arbetet mer exakt genomfört.

                                                          
67 Bra böckers lexikon, 1984
68 Bastoe & Dahl, 1996
69 Andersson, 1994
70 Bruzelius & Skärvad, 1995
71 Bolman & Deal, 1997



31

Vidare fungerar byråkratin oavsett vem som är ledare. Orsaken till detta är att

det redan finns väldefinierade regler för hur aktiviteter ska genomföras. Om en

ledare avgår och en ny kommer, kommer den nya ledaren att följa samma rutiner

och uppställda regler. På så sätt består organisationen oavsett vem som anställs.

Regelverket garanterar att alla ärenden behandlas lika oavsett personliga motiv

och intressen.72

Henry Mintzberg är en annan klassiker som ger sin syn på hur organisationer

bör samordna sin verksamhet. Enligt Mintzberg definieras en organisations

struktur som “det sätt på vilket arbetet indelas i distinkta uppgifter och sedan

utförs samordnat“. Mintzberg belyser fem grundläggande delar i en

organisation. 73

1)  Den operativa kärnan, innefattar produktionens operatörer.

2)  Den administrativa komponenten, ser till att organisationen effektivt uppfyller

målen.

3)  Mittlinjen utgörs av ledare som ska vägleda och kontrollera arbetet, anpassa

sig till omgivningen och utveckla organisationens strategier.

4)  Teknostrukturen innefattar analytiker och experter som standardiserar andras

arbete.

5)  Stödstaben uträttar uppgifter som indirekt underlättar den operativa kärnans

arbete.

Med utgångspunkt i denna uppdelning fördelas arbetsuppgifter, väljs planerings
och styrsystem och individuella krafter förenas för att genomföra uppställda
mål.

                                                          
72 Andersson, 1994
73 Andersson, 1994; Bastoe & Dahl, 1996
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4.1.2 Human Resource perspektivet

Teoretiker tillhörande Human Resource (HR) perspektivet förespråkar bl. a

delaktighet, lyssnande och ansvar åt de anställda. HR perspektivet fokuserar på

engagemang och delaktighet hos medarbetarna. De sociala behoven är också

viktiga att tillfredsställa då de liksom de ekonomiska påvekar produktionen74 .

Forskaren Douglas McGregor, var med och lade grunden till HR perspektivet på

1950-talet. HR betonar relationen mellan individ och organisation. Det finns ett

ömsesidigt beroende dem emellan.

Organisationen är i behov av individernas talanger, kompetens och energi.

Individerna i sin tur är i behov av organisationen för de inre och yttre belöningar

som den kan ge dem, men det är inte alltid individ och organisation matchar

varandra. Några av förutsättningar för HR-perspektivet tar  bl a upp;

•  Då passformen mellan individ och system är dålig, blir båda drabbade.

Individerna blir utnyttjade av organisationen eller vice versa, eller så förlorar

båda. Individernas talanger kan ej utnyttjas fullt ut och organisationen blir

ineffektiv.

•  En god passform främjar bägge parter; individens arbete blir meningsfullt

och tillfredsställande, organisationer kan på ett effektivt sätt tillgodogöra sig

individens kompetens och energi. 75

                                                          
74 Eriksson & Wåhlin, 1998
75 Bolman & Deal, 1997
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4.1.3. Det politiska perspektivet

Den politiska strukturen ansvarar för definitionen av mål och att de uppställda

målen uppnås. Vidare anges samhällets inriktning samt vilka resurser

organisationen har till sitt förfogande76 . Med det politiska perspektivet som

utgångspunkt  uppstår organisationens mål, struktur och policy från en ständig

process där viktiga intressegrupper förhandlar och diskuterar.

Ur det politiska perspektivet betraktas organisationen som ett komplext nätverk

som utgörs av individuella och gruppmässiga intressen. Bolman & Deal

sammanfattar sitt synsätt på det politiska perspektivet genom följande fem

påståenden.77

1)  Organisationer utgör koalitioner bestående av olikartade individer och

intressegrupper.

2)  Det föreligger grundläggande åsiktsskillnader mellan individerna och

grupperna beträffande värderingar, åsikter, information, intressen och

tolkningar av verkligheten.

3)  Huvuddelen av alla viktiga beslut rör hur de knappa resurserna ska fördelas.

4)  Konsekvensen av knappa resurser och bestående meningsskiljaktigheter är att

konflikter lätt uppstår, detta resulterar i att makten utgör en betydande faktor

för att få mer resurser.

5)  Mål och beslut är resultaten av förhandling bland de olika inblandade

aktörerna.

Inom det politiska perspektivet är konflikter oundvikliga, vilket inte innebär att

något är fel eller saknas. Organisationen karaktäriseras av kontinuerligt knappa

resurser, olika avdelningar konkurrerar om resurser och inflytande.

                                                          
76 Bolman & Deal, 1997



34

Graden av oenighet, intressemotsättningar och konflikter ökar när man måste

slåss om samma begränsade resurser. Även olika intressegrupper vill ha sitt ord

med i spelet. Inom det politiska perspektivet är det ej en nödvändighet att lösa

konflikten, snarare utarbeta taktik och strategi för att göra det bästa av

situationen.78

4.1.4. Det symboliska perspektivet

Det symboliska perspektivet lägger fokus på den komplexitet och den

mångtydighet som organisatoriska företeelser uppvisar. Det symboliska

synsättet anser ofta att symboler är ett sätt att hitta ordningen, meningen och

sanningen i alltför komplexa eller oklara situationer.79 Vidare poängteras att

organisationer är socialt konstruerade genom t.ex. språk och handlingar och att

en gemensam kultur är viktig.80

Symboler ger uttryck för en organisationskultur. Kulturen klargör för människor

vilka de är och hur skall de agera. Inom kulturen finns det ett mönster av åsikter,

värderingar och praxis.81

Genom framställningen och genomgången av dessa  fyra perspektiv vill vi

poängtera att sättet att betrakta och analysera organisationer och ledarskap är

starkt divigerat. Vilket perspektiv forskare anlägger på sin syn, är således

beroende på vilken organisationsteoretisk skola de är anhängare av.

                                                                                                                                                                                    
77 ibid
78 Bolman & Deal, 1997
79 ibid
80 Eriksson & Wåhlin, 1998
81 Bolman & Deal, 1997
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Vi kommer att lägga störst vikt vid det strukturella och politiska perspektiven då

dessa båda perspektiv bidrager med värdefull kunskap om hur kommunchefens

respektive kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter har utvecklats under

tiden med hänsyn till förändringar i omvärlden.

Det strukturella perspektivet belyser som redan nämnts bl.a. organisationens

struktur och arbetsfördelning och det politiska perspektivet tar upp

intressemotsättningar, oenigheter och konflikter mellan olika personer och

grupper. Dessa båda perspektiv utgör således en bra grund för vårt fortsatta

arbete.

4.2. Politiskt ledarskap

Det är intressant att studera ledarskapet i sitt sammanhang. Då kommunchefens

och kommunstyrelseordförandens arbetsmiljö i  stor utsträckning karaktäriseras

av politiska inslag, är det naturligt att studera det politiska ledarskapet. Vi tänker

belysa några speciella krav som ställs på ledare och chefer i en politisk miljö.

Men först avser vi att ge läsaren inblick i den kommunala verksamhetens två

olika logiker, och därmed får insyn i alla krav och förväntningar som ställs på

det ovannämnda.

4.2.1. Den kommunala verksamheten –två olika logiker

Kommuner, såväl som andra offentliga organisationer är i grunden utformade så

att de fungerar parallellt enligt två olika logiker, den politiska och den

administrativa.82 Kommunens styrning och ledarskap innefattar hur uppgifter

organiseras och genomförs.

                                                          
82 Collin & Hansson, 1993



36

Med andra ord hur målsättning genomförs och hur organisationen planerar,

beslutar, påverkar och agerar. Här spelar politiker och tjänstemän en stor roll.83

Den politiska logiken utgår ifrån att bedriva politiska ideologier i olika områden

och frågor. Den politiska verksamheten lägger huvudsakligen fokus på

policyfrågor, d.v.s. man diskuterar om diverse satsningar och principer för

kommunens verksamhet. Eftersom ett antal olika partier medverkar på det

politiska planet, förekommer det emellertid svårigheter att hantera

resursprioriteringar och utformandet av gemensamma politiska mål och

värderingar i en kommuns verksamhet.84

Den administrativa logiken utgår ifrån att de politiska besluten skall förberedas,

utredas och verkställas. Denna del av verksamheten värderas utifrån de

genomförda åtgärder eller prestationer. Därmed läggs i administrativa biten en

stor vikt vid de nivåer som genomför verksamheten, d.v.s. taktiska och operativa

verksamhetsnivåer.85

                                                          
83 Stewart, 1988
84 Collin & Hansson, 1993
85 ibid
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Dessa två logiker kan kombineras och resultatet blir en timglasfigur:86

Dilemmat med den kommunala verksamheten är att man saknar täckning/ansvar

av den strategiska nivån. Genom strategiska frågorna förekommer det en slags

ingenmansland, där varken politiker eller tjänstemän ser strategiska frågor som

en naturlig del av sina arbetsuppgifter. Om politiker skulle börja hantera

strategiska frågor, riskerar de bli alltför detaljstyrande. På ett likadant sätt

riskerar tjänstemän att allmänheten upplever att denne överskrider sitt

befogenhetsområde och därmed hotas de folkvaldas rätt att leda verksamheten.

                                                          
86 Collin & Hansson, 1993

Figur 4.1. Den kommunala verksamheten-två olika logiker
(Källa: Collin & Hansson, 1993, s. 236)
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4.2.2. Ledare i en politisk miljö

Beträffande ledare inom politiska organisationer, presenterar Tollgerdt-

Andersson fem olika uppgiftsområden:87

•  En ledare skall kunna skapa konsensus, d.v.s. åstadkomma samverkan och

samförstånd mellan politiker och tjänstemän. Administrationen måste verka

för att implementera de av politiker fattade beslut samtidigt som

tjänstemännen skall kunna ge relevant och ändamålsenligt information till

politiker som i sin tur använder denna information som beslutsunderlag.

•  Samhällets värderingar skall överföras och tolkas. Även

informationspridning skall ske på ett genomtänkt sätt.

•  Politiskt styrda organisationer fungerar som sammankallare mellan olika

partier och intressegrupper och förhandlar med dem.

•  Etiska värderingar ska användas och respekteras i verksamheten.

•  Man skall vara en expert vad gäller ledningsutveckling.
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 4.2.3. Kommunalt chefskap88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Figur 4. 2. Demokratiska krav på kommunchefen
 (Källa: Blom, 1994, s. 35, egen bearbetning)

 

 Kommuncheferna måste beakta de krav som de centrala politikerna i riksdag

och regering, centrala förvaltningsmyndigheter, kommunpolitiker och

kommuninvånarna ställer. Dessa krav kan vara både svåra att tolka och

motsägelsefulla.

 

 Även de lagar, förordningar och direktiv som centrala politiker ställer upp är ej

alltid så lätt att tolka, då de ofta kan vara mångtydiga. Vidare kan poängteras att

kommunpolitikernas direktiv och instruktioner inte alltid är tydliga.

                                                                                                                                                                                    
87 ICMA Future Visions Consortiums, 1988-1991 i Tollgerdt-Andersson, 1995
 88 Blom, 1994
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 Problem kan också uppstå då beslut tas och den politiska majoriteten är knapp,

detta är ett vanligt fenomen.

 

 Det förekommer även att politikernas styrning inte är detaljerad, vilket får till

följd att dessa måste tolkas och konkretiseras av cheferna, som sedan i sin tur

förmedlar tolkningarna ner i organisationen. Kraven ökas ytterligare på genom

samhällsmedborgarnas krav.

 

 Genom ovanstående resonemang ser vi tydligt att de krav som ställs på chefer

inom den kommunala förvaltningen är många och i flera fall även motstridiga,

den naturliga följden blir givetvis att chefens arbete är komplicerat och

komplext.

 

 Nu när vi har granskat ledare och chefer i den kommunala verksamheten., vill vi

studera begreppen chefskap och ledarskap närmare. Vi menar att i

kommunchefens arbete ingår att vara både chef och ledare.  Även

kommunstyrelseordföranden arbetsuppgifter har inslag av chefs- och

ledaruppgifter. Därför anser vi att det är viktigt att behandla dessa begrepp.

 

 4.3. Ledarskap och chefskap

 Ledarskap och chefskap är två begrepp som ofta används synonymt med

varandra. För att få en fördjupad förståelse om vad som ingår i de båda

begreppen tänker vi redogöra för dem i detta avsnitt.

 

 4.3.1. Vad innebär ledarskap?

 DuBrin konstaterar att det finns ett antal olika sätt att definiera ledarskap, dock

kan vissa gemensamma drag urskiljas. Vidare kan konstateras att ledarskapet

innefattar en relation mellan ledare och ledda.89

                                                          
 89 DuBrin, 1995
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 Ledaren måste dessutom vara väl förtrogen med den organisation han/hon har

att leda samt att vara väl insatt i uppgifter som organisationen ska genomföra.90

 

 Ledarens uppgift har blivit mer mångfacetterat och uppdelning av arbetet har

också förändrats. Ett antal nya synsätt på ledaren har tillkommit, individerna har

blivit bättre utbildade och den ökade demokratin har lett till ett ökat inflytande.91

 

 För att ett ledarskap ska bli framgångsrikt måste det kontinuerligt utövas.

Ledarens kontakt med medarbetarna måste ständigt underhållas, relationer

kontinuerligt förbättras, förståelse parterna emellan måste förstärkas. Genom att

ledaren i vardagen träffar sina medarbetare, lyssnar och kommunicerar, vinner

han successivt medarbetarnas respekt och förtroende. Respekt och förtroende är

viktiga förutsättningar för att utöva ett effektivt ledarskap. Vidare är det viktigt

att ledningen har kontroll på vad som händer så att förebyggande åtgärder kan

vidtas då t.ex. en konflikt är på väg att uppstå. Det ständiga ledarskapet är även

av stor betydelse för att få feedback, detta sker vid spontana möten.92

 

 En ledare skall vara lyhörd inför och kunna samverka med medarbetare som

kunder och övriga intressenter på alla nivåer inom och utanför organisationen,

både nationellt och internationellt.93

 

 Vad gör en ledare?94

•  Fastställer direktiv

•  Placerar/grupperar in människor

•  Motiverar och inspirerar till förändring

•  Genomför effektiv och konstruktiv förändring
                                                          
 90 Bruzelius & Skärvad, 1995
 91 Tollgerdt-Andersson, 1995
 92 Bruzelius & Skärvad, 1995
 93 Tollgerdt-Andersson, 1995
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 4.3.2. Vad innebär chefskap?

 Vi valde att använda Lennerlövs definition på chefskap. Lennerlöv anser att chef

kan betraktas som ett formellt begrepp för att ange en person vilken innehar en

chefsbefattning, d.v.s. en befattning med organisatoriskt sett underställda

befattningar.95

 

 Termen chef baserar sig på den klassiska uppdelningen mellan arbetsgivare och

arbetstagare samt på den gamla tayloristiska uppfattningen om att planeringen

av arbetet och utförandet av detsamma ska vara åtskilda.96

 

 Det är chefens uppgift att ansvara för sin enhet eller organisation samt att

verkställa de beslut som ska tas. Vidare är chefen ansvarig för organisationens

utveckling och att initiativ tas i överensstämmelse med de riktlinjer som styr

verksamheten.97

 

 Vad gör en chef?

•  Planerar och budgeterar

•  Organiserar och har hand om personalpolitik

•  Kontrollerar och löser problem

•  Är förutseende

•  Ger order, uppnår förväntade resultat?98

•  Fungera som en förebild och vara organisationens kulturbärare

•  Förmågan att kunna se organisationens förändrings- eller utvecklingsbehov99

                                                                                                                                                                                    
 94 htpp://www.edfac.unimelb.edu.au/EPM/subjects/482-848/seminarl.htm
 95 Lennerlöv i Tollgerdt-Andersson, 1995
 96 Rohlin, 1994
 97 Blom, 1994
98 http://www.edfac.unimelb.eduau/EPM/subjects/482-848/seminarl.html; DuBrin, 1995
99 Andersson, 1989
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4.3.3. Ledarskap versus chefskap

Debatten om skillnaden mellan ledarskap och chefskap har pågått länge.

Somliga hävdar att  dessa begrepp är två sidor av samma mynt, andra hävdar att

det är två separata begrepp och ytterligare andra anser att ledarskapet är en del

av chefskapet. Det verkar finnas en oenighet om hur ledarskap förhåller sig till

chefskap, de båda begreppen tycks överlappa varandra med andra ord verkar det

vara svårt att dra gränser.

I diskussioner används de båda begreppen synonymt med varandra. Med detta

stycke vill vi  klargöra begreppens relation till varandra.

Zalzenik ger sin syn på skillnader mellan ledare och chef och menar att

skillnaden ligger i deras inställning till arbetet. Vidare menar Zalzenik att chefer

tenderar att betrakta arbetet som en process, vilken involverar att olika

kombinationer av människor och idéer integrerar för att fatta beslut och

fastställa strategier. Chefen samordnar och begränsar valen tills dess att bara ett

återstår. Ledare jobbar tvärtom, de utvecklar nya angreppssätt på långvariga

problem och är öppna för nya förslag.100 Det sistnämnda påståendet anser vi

dock inte stämma eftersom även chefer är mottagliga för nya förslag.

Locke ger sitt synsätt på chef och ledare genom att hävda att ledarens uppgift är

att skapa en vision och chefens uppgift är att genomföra eller implementera den.

Därmed är de två olika posterna motsatta då ledaren är inspirationskällan och

chefen är pragmatikern.

                                                          
100 Zalzenik, 1993
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Med andra ord är ledarens uppgift att skapa visioner och chefens uppgift är att

implementera dessa. I verkligheten skall även en ledare vara en bra chef och

vice versa.101 Bennis and Nanus ger sina åsikter på saken genom att konstatera

att chefer är “människor som gör saker rätt“ och ledare är “människor som gör

rätt saker“.102

Kotter menar att vi i vår allt mer komplexa och föränderliga samhälle behöver

varje organisation både chefer och ledare. Detta underbygger Kotter med att

ställa chefskap och ledarskap mot varandra. Kotter har granskat begreppet

chefskap och kommit fram till att de flesta chefskapsbeskrivningar består av fyra

delar: planering, budgetering, organisering och kontroll. Chefskap handlar

vidare om att klara av komplexiteten, ledarskap å andra sidan handlar om att

klara av förändringar. Ledarskap innefattar att fastställa en vision och att det är

chefens uppgift att se till att visionen implementeras effektivt.103

4.4. Yukls modell över effektivt ledarskapsbeteende och andra aspekter på

ledaruppgifter

Yukls figur över ett effektivt ledarbeteende, vilken är att betrakta som en

sammanställning av andra författares syn på ledarskapsbeteende, ger oss en

inblick i och hjälper oss att bättre förstå vilka ansvarsområden som är viktiga

och på så sett ges läsaren en mångsidig bild av ledarskapet.

Yukls figur är indelad i fyra huvudgrupper; ge/söka information, fatta beslut,

påverka människor och bygga relationer. Dessa fyra grupper är i sin tur indelade

i undergrupper.104

                                                          
101 DuBrin, 1995
102 Bennis & Nanus, 1985
103 Kotter, 1993
104 Yukl, 1994
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4.4.1. Ge/ söka information

Informera innefattar att underordnade, medarbetare och utomstående skall få

den information de behöver för att utföra sina respektive arbeten t. ex. vad

beträffar beslut, planer och aktiviteter. Huvudsyftet med informationen är att

underlätta arbetet för de som är beroende av chefen som en informationskälla.

Klargöra roller och mål. Denna fas kräver mycket information, klargörandet

innebär att planer, policies, ansvarsområden och instruktioner om hur arbetet

skall genomföras tydliggörs för underordnaden, medarbetare och utomstående

som är viktiga för organisationen. Syftet med att tydliggöra arbetsuppgifter är att

koordinera och vägleda arbetet och försäkra sig om att alla vet vad som ska

utföras samt hur.

Övervaka händelser och omgivande miljö: Övervakandet innebär att information

samlas in internt exempelvis angående hur arbetet löper, kvaliteten på arbetet

eller genom en utvärdering av individernas eller en organisations genomförande.

Information insamlas även externt genom relevanta händelser i organisationen

och den externa miljön.

4.4.2. Fatta beslut

Planering: Här beslutas vad som ska göras, hur det ska göras, vem som ska

utföra det och när det ska utföras. Avsikten med planeringen är att besluta om

mål, strategier, samordning av aktiviteter, allokering av resurser och anpassa

organisationen till en föränderlig miljö.
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Problemlösande: Problemlösandet handlar om att införskaffa information,

analysera och fatta beslut. Det innebär också att identifiera arbetsrelaterade

problem, analysera dem och att genomföra lösningar på problemen samt att

hantera kriser. Syftet med problemlösandet är att se till att arbetet hela tiden

fungerar och att de ändringar som görs blir till det bättre.

Rådgivning: Det är viktigt att överordnade rådgör med människor innan

förändringar genomförs som berör dem. Den rådgivande funktionen innebär

t.ex. också att uppmuntra förslag till förbättringar och  göra de anställda

delaktiga i beslutsfattandet

Delegera: Vid en delegering tilldelas de underordnande nya ansvarsområden

och tillhörande befogenhet att ansvara för dem. Underordnande agerar ofta i en

omgivning där besluten tas och har därför ofta bättre information än chefen.

Genom att delegera beslut får ges chefen en ökad möjlighet att koncentrera sig

på t.ex. mer övergripande frågor, samtidigt som individen som blev tilldelad det

ökade ansvaret får en ökad självkänsla och arbetstillfredsställelsen höjs.

4.4.3. Påverka människor

Motivera och inspirera: Det är viktigt att föregå med gott exempel vad det gäller

lämpligt uppträdande, försöka skapa entusiasm i arbetet, få individen att uppnå

fastställda mål samt att ge assistans och stöd.

Erkännande: Erkännande handlar om att ge beröm och att visa uppskattning då

andra uppnår goda insatser. Målet är att stärka önskvärt beteende och

uppgiftsåtagande. Erkännande kan ta sig uttryck i t.ex. lovord och utmärkelser.
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Belöning: Reella belöningar utdelas för goda insatser, bra resultat samt

hjälpsamhet. Belöningar kan t.ex. vara löneökningar eller befordran. Avsikten

med belöningar är att  individen ska få högre arbetstillfredsställelse och stanna

kvar i organisationen.

4.4.4. Bygga relationer

Stöd: Chefens uppgift är att bry sig om andra människors behov och känslor.

Genom att stötta sina medmänniskor underhålls och byggs nya relationer.

Tanken är  att öka arbetstillfredställelsen hos underordnande och medarbetare

samt att vinna människors lojalitet och vänskap. Viktigt att vara tålmodig,

hjälpsam, lyssna på någons problem etc.

Mentorskaps utveckling: Chefen ska agera som en coach, göra saker som

underlättar en persons professionella utveckling och dennes klättring på

karriärstegen

Konflikthantering och skapande av team: Genom konflikthanteringen liksom vid

skapandet av team byggs och underhålls  arbetsrelationer till underordnade,

överordnande och utomstående. Avsikten med skapandet av ett team är att

individerna ska kunna identifiera sig med arbetet och att det skall resultera i ett

gott samarbete dememellan.

Nätverk: Nätverksbildandet syftar till att utveckla och underhålla kontakter med

människor som utgör viktiga informationskällor, såväl inom organisationen som

utom.

Genom uppbyggandet av ett nätverk underlättas övervakningen  av händelser

både internt och externt. Nätverket är en betydande, ofta informell

informationskälla med många viktiga kontakter.
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Vid granskandet av Yukls ledarskapsmodell kommer vi tänka på Henry Fayols

principer för företagsledning. Fayol delade in organisationens aktiviteter i bl.a.

det administrativa aktiviteterna såsom planering, organisation, ledning, kontroll

och samordning. Vidare delas aktiviteterna in i ekonomisk och finansiell

verksamhet där anskaffning av kapital och användandet av detsamma är av

central betydelse. Ett tredje område att beakta är den kommersiella

verksamheten som innefattar inköp och marknadsföring. Fayol poängterar också

att för att en organisation skall fungera, krävs en välfungerande administration

och arbetsledning.105

Förr var hierarki, styrning, order och kontroll vanliga begrepp som utmärkte

ledarskapet, detta gällde framförallt i en förutsägbar värld. I dagens föränderliga

samhälle, är termer som visioner, stöd och arrangemang viktiga för en ledare att

ta fasta på.106

Men även viktigt att hantera överhängande förändringar och beakta

organisationens omvärld107, samt att upprätta och utveckla goda relationer till

och mellan medarbetarna så att dessa själva vill och finner det värdefullt att

engagera sig optimalt för att nå organisationens mål.108

4.5. Kapitelreflektion

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en mångsidig bild av organisation och

ledarskap. Genom att behandla det strukturella, Human Resource perspektivet,

det politiska och det symboliska perspektivet  ges läsaren möjlighet att själv

bilda sig en uppfattning om ämnets vidd.

                                                          
105 Andersson, 1994; Eriksson & Wåhlin, 1998
106Nielsen, 1994
107 http://www.path-quest.com/leadership.htm
108 Pettersson, 1994; DuBrin, 1995
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Vi valde att koncentrera oss på de strukturella och politiska perspektiven.

Strukturen uppfyller en viktig funktion då den påvisar organisationens

fördelning av ansvar och arbetsuppgifter. Det politiska perspektivet förefaller

naturligt eftersom både kommunchefen och kommunstyrelseordföranden verkar

inom en miljö som karaktäriseras av politiska inslag.

Vi fortsatte vår studie med att behandla det politiska ledarskapet och det

kommunala chefskapet för att påvisa de speciella förutsättningar som råder inom

den kommunala verksamheten.

Exempel på detta är det omständliga beslutsfattandet, de frekvent

förekommande konflikterna då verksamheten bygger på motstridiga intressen

och maximering av kommuninvånarnas nytta.

Då vi anser att kommunchefens och kommunstyrelseordförandens

arbetsuppgifter innefattar både ledar- och chefsuppgifter, granskade vi närmare

dessa begrepp och konstaterade att ledaren är inspirationskällan och chefen är

pragmatikern. Vidare fördjupade vi oss i ledarskapsuppgifter genom att ta upp

Yukls modell över effektivt ledarbeteende som består av att ge/söka

information, fatta beslut, påverka människor och bygga relationer.

Vi konstaterar att viktiga arbetsuppgifter tidigare var styrning, ordergivning och

kontroll. Dagens ledare karaktäriseras däremot av visionsskapande och stöd.

Nu när vi med hjälp av vår referensram har beskrivit resans innehåll är det på

tiden att ni själva får uppleva verkligheten. Följ nu med oss ut i empirin!
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5. EMPIRI

På denna del av vår resa tar vi med er ut i den kommunala verkligheten. Till

guider har vi våra egna mycket skickliga kommunchefer och

kommunstyrelseordförande.

5.1. Förändringar i kommunen och dess omvärld

En maktförskjutning har successivt skett från staten till kommunerna, saneringen

av statens ekonomi har gått ut över den verksamhet som kommunerna svarar för.

Verksamheten har blivit komplexare och en kommunchef uttrycker sig om

situationen;

”Nu hör saker ihop på ett annat sätt, som i en fläta.”

Ett exempel på komplexiteten är att om kommunen vill utveckla en stad måste

man utveckla stadsmiljön, boendemöjligheterna, ge näringslivet bra möjligheter

att etablera sig etc. Förr kunde en fråga i taget hanteras. Dessutom fanns förr en

statlig reglering som talade om hur kommunerna skulle göra, t.ex. om  hur

skolan skulle se ut, vilka kurser som skulle erbjudas etc, sedan var det upp till

kommunerna att förvalta verksamheten, det var ej så politiskt förr.

En kommunstyrelseordförande fortsätter resonemanget genom att påstå att allt

har blivit tuffare. Hela den kommunala verksamheten har successivt förändrats.

Vi har en helt annan värld idag än för 20-25 år sedan. Då bestämde kommunen

fortfarande ganska mycket själva vad de ville. Idag är de beroende av omvärlden

och vad den bestämmer.
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En kommunchef poängterar att kommunen numera får en viss summa pengar

och får sedan själv fördela den, ibland finns av staten uppställda ramverk, sedan

är det kommunens uppgift att få allt att gå ihop. Förvaltarbiten har fått en mindre

betydande roll. Nu finns ingen att fråga, kommunen själv bestämmer över

verksamheten, det blir större kommunala överväganden, vilket också ökar

komplexiteten.

En annan kommunstyrelseordförande inflikar att under 70-talet och i början av

80-talet blomstrade ekonomin. Idag är det ekonomiska läget i kommunen kärvt,

kommunen får mindre pengar nu. Vidare har intressegrupperna ökat, både i antal

och i omfattning, medborgarna ställer högre krav, nedskärningar förekommer

frekvent i kommuner samtidigt som kommunen fått ökade arbetsuppgifter.

Härutöver förekommer det ett stort tryck från media som allt intensivare bevakar

den kommunala verksamheten. Det senare uttrycks av samme

kommunstyrelseordförande som;

"Allt man säger vägs på guldvåg”.

En annan kommunstyrelseordförande säger även att samarbetet med andra

kommuner är något som har ökat under 80- och 90-talet. Förut arbetade man

bara inom den egna kommunen, numera diskuteras gemensamma frågor ihop

med andra kommuner, detta leder också till att man träffar mycket folk och att

nätverken blir stora. Respondenterna konstaterar att de jobbar mer utanför

kommungränserna nu, det kan gälla frågor inom näringslivet, utbildning,

forskning etc.
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En kommunchef menar att det i första hand samarbetas för att få ner

kommunens kostnader men även för att få tillgång till ökad kompetens inom

området. Särskilt gäller detta små kommuner, som ofta inte själva kan

tillhandahålla den egna kompetensen. Kommunen måste numera ibland köpa in

en tjänst till kommuninvånarna för att tillfredsställa deras behov, då måste

samverkan ske med närliggande kommuner. Tjänster köps nuförtiden också

ifrån den privata sektorn.

En kommunstyrelseordförande pekar på den ekonomiska situationen som en

bidragande faktor till det ökade samarbetet. Genom samarbetet eftersträvas en

”vinnar- vinnar” situation där alla kan vinna. Kommuner kan gå ihop om olika

saker i olika frågor, ofta bedrivs någon form av projektverksamhet. Men inte

bara samarbetet kommuner emellan har ökat utan även konkurrensen.

Kommuner tävlar med varandra om att locka till sig fler invånare ”kom och bo

hos oss” är vanliga kampanjer, de konkurrerar således om attraktionskraften.

Särskilt viktigt är detta i små kommuner där urbaniseringen tenderat att öka. Så

var det inte förr.

Samarbetet på det internationella planet utökades, då Sverige gick med i EU. En

följd av EU-medlemskapet är att andelen internationella frågor i kommunen har

ökat.

5.2. Organisationsstruktur

En kommunstyrelseordförande tar upp att organisationsstrukturen såg likadan ut

förr, det som har förändrats är antalet människor som kommit till. Förr fanns

endast några få personer som fattade beslut och gjorde upp om allting,

politikerna jobbade då individuellt.
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Idag finns kommunstyrelse, kommunfullmäktige och nämnder, en organisation

med många fler människor nu än förr, vilket har lett till en stor och tung

organisation.

En kommunstyrelseordförande konstaterar, att en följd av att kommunens

organisationsstruktur är stor och trög, har medfört att beslutsfattandet är mer

komplext idag. En annan kollega fortsätter resonemanget genom att säga att

många olika intressen och åsikter ska tillgodoses, många krav ställs samt att

demokratin har ökat och många vill ha insyn i beslutsprocessen. Vidare är de

begränsade resurserna och en mer utvecklad och detaljerad lagstiftning faktorer

som måste tas hänsyn till vid beslutsfattandet.

Förberedningstiden är längre idag, toppstyrningen är inte längre fungerande.

Medborgarnas krav går i dagens läge inte att kombinera med centralstyrning. En

kommunchef inflikar att beslut ej längre kan tas över huvudet på folk som

jobbar ute i verksamheten. Beslut och ansvar skall tas där besluten kan påverkas,

detta har lett till ökad delegering. Dock fattas många beslut fortfarande på en

högre nivå.

5.3. Ledarskap och chefskap

Samtliga intervjupersoner beskriver ledarskap främst som en förmåga att

inspirera och motivera, att få samtliga medarbetare att arbeta mot ett visst mål

samt att se till att de uppställda målen följs. En kommunchef beskrev

ledarskapet enligt följande:

”Chefer är ditsatta för att fatta beslut som andra måste följa,

ledaren är en person som man vill följa i sammanhanget”
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Både kommunchefer och kommunstyrelseordföranden anser i allmänhet att

politikernas och därmed kommunstyrelseordförandens uppgift är att skapa

visioner och dra upp riktlinjer och kommunchefernas uppgift är att verkställa

dem.

Vidare understryker respondenterna att god lyssnarförmåga, sakkunnighet,

inspirationsförmåga, målmedvetenhet och social kompetens är utmärkande för

en bra ledare. Att dessa faktorer har ökat i betydelse under senare tid, är samtliga

intervjupersoner överens om.

5.4. Kommunchefens arbetsuppgifter förr

Enligt en f.d. kommunchef var kommunchefens eller kanslichefens

arbetsuppgifter i samråd med kommunstyrelseordföranden att samordna, leda

och fördela arbetet i kommunkansliet. Huvuduppgiften var att bereda

beslutsunderlag till ärenden som skulle presenteras i kommunstyrelsen. Till

kommunchefens uppgifter tillhörde även att formulera beslut som

kommunpolitikerna hade fattat.

Denna kommunchef anser att en annan viktig uppgift för kommunchefen var att

föra en dialog med näringslivets representanter. Syftet med dialogen var att ta

reda på vad som behövdes för att förbättra den rådande situationen och locka

fler företag till kommunen. Även allmänt planerings- och utvecklingsarbete av

kommunen ingick i kommunchefens arbetsuppgifter.
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En annan kommunchef fortsätter resonemanget med att konstatera att

planeringsarbetet fick en allt större vikt under 70-talet. Kommunchefen

tillsammans med förvaltningschefer deltog i arbetet genom att lämna förslag till

beredning. Denna information bearbetades till förslag och lämnades till

kommunpolitiker.

Några respondenter tar även upp att det var vanligt att kommunchefen var VD

för kommunala bolag under 70- och 80-talet. Under 90-talet kom dock de

kommunala bolagen att avvecklas p.g.a. rationaliseringar och effektivitetskrav,

därmed försvann VD-skapet.

5.5. Kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter förr

En kommunstyrelseordförande säger att en kommunstyrelseordförande förr

karaktäriserades av mer operativa uppgifter, de hanterade främst detaljfrågor.

Man var inte politiker på samma sätt som idag, då var man politiker och

tjänsteman i ett. Kommunstyrelseordföranden var förut mer inriktad på att klara

av de vardagliga frågorna, vilka idag tillhör tjänstemännens uppgifter.

En kommunchef som har varit länge i tjänst beskriver

kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter förr som att vara ansvarig för

kommunstyrelsens verksamhetsområden. Kommunchefen menar också att enligt

det svenska systemet ska kommunstyrelseordförande hålla ihop den politiska

viljan, hålla i portmonnän och har därmed det ekonomiska ansvaret inom

kommunen.
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Förr hade kommunstyrelseordföranden en väldigt stark ställning han beskrivs av

en kommunchef som;

”Den kommunale pampen, den maktfullkomlige individen som kunde allting och

alla  var tvungna att fråga och kommunstyrelseordföranden kunde fatta beslut

rakt upp och ner.”

Vidare säger samme respondent att en pamp i den meningen inte finns längre.

En kommunstyrelseordföranden kan inte agera maktfullkomlig, nu finns så

många krav som ställs t.ex. demokratifrågor och jämställdhetsfrågor. Förut hade

kommunstyrelseordföranden en starkare position, han/hon behövde inte fråga

vad de andra i samma parti tyckte, han/hon kunde ensam driva igenom beslut.

5.6. Kommunchefens arbetsuppgifter nu

I nuläget har kommunchefen fortfarande till arbetsuppgift att vara chef för

kanslifunktionen. Det är upp till honom/henne att i samråd med

kommunstyrelseordföranden samordna, leda och fördela arbetet i

kommunkansliet där de kommunala tjänstemännen arbetar. Kommunchefen har

det övergripande ansvaret för att förvaltningsorganisationen fungerar.

Både kommunchefer och kommunstyrelseordföranden nämner att

kommunchefen idag ansvarar för personalfrågor, kommunens ekonomi och

näringslivsfrågor i större omfattning än förr. Han/hon skall även övervaka att

saker och ting sker i enlighet med lagen. Kommunchefen är ytterst ansvarig för

det exekutiva i kommunen och han/hon har även juridiskt ansvar för kommunen.

Vidare anser båda respondentgrupperna att kommunchefen skall biträda

kommunstyrelsen med övergripande planering, samordning och uppföljning av

den kommunala verksamheten i högre utsträckning idag än förr.
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Samtliga intervjupersoner poängterar att kommunchefen har och har haft en

rådgivande funktion gentemot kommunstyrelsen och framför allt gentemot

kommunstyrelseordföranden. Den rådgivande funktionen innefattar att ta fram

information i beredning av ett ärende och se till att  beslutsunderlaget kommer

fram till kommunstyrelsen. Kommunchefen jobbar nära den politiska

organisationen och beskrivs av en kommunchef som;

”Ett mellanting mellan politiker och tjänsteman. Detta kan bäst beskrivas som

en förmedlande länk mellan den politiska organisationen och

tjänstemannaorganisationen.”

5.7. Kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter nu

En kommunchef som varit verksam en längre tid anser att

kommunstyrelseordförandens arbete numera främst handlar om att representera

kommunen och kontrollera hur ärenden initieras. En annan något mer

nytillkommen kommunchef hävdar att kommunstyrelseordföranden också ska

leda kommunen, ta beslut och även yttra sig i frågor som ska till

kommunfullmäktige, exempelvis i ekonomiska frågor såsom budget och bokslut,

samt att ansvara för den övergripande planeringen.

Idag gäller det naturligtvis också att prioritera resurserna då dessa är begränsade

och behoven är oändliga.

En kommunchef infogar att kommunstyrelseordförande också har till uppgift att

dra upp mål och riktlinjer för verksamheten. Ytterligare en kommunchef

tillägger att i kommunstyrelseordförandens uppgifter ingår idag att hantera

näringslivsfrågor och hålla kontakt med media i mycket större omfattning än

förr.
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Kommunstyrelseordföranden är vidare insatt i många olika frågor inom många

olika områden, vilket en kommunchef belyser med följande citat:

” Kommunstyrelseordföranden ska kunna lite om mycket och göra det bästa av

det.”

Vidare är det enligt intervjupersonerna viktigt att kommunstyrelseordföranden

håller sig på den politiska arenan, koncentrerar sig på kvalitetsfrågor, formulerar

mål, plockar fram strategierna och visionerna samt låter tjänstemännen utföra

själva arbetet. Detta har skett alltmer under senare tid.

Kommunstyrelseordförande ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs

och att de uppdrag som lämnas över till styrelsen fullgörs.

5.8. Gemensamma arbetsuppgifter för kommunchefen och

kommunstyrelseordförande efter förändringar i kommunen och dess

omgivning

En kommunstyrelseordförande förklarade att arbetsuppgifterna förut rörde sig

inom snäva geografiska områden. Idag innefattar arbetsuppgifterna ett stort

geografiskt område och även fler typer av frågor hanteras.

En tjänstgörande kommunchef nämner att arbetsområdena nu är stora, vilket

kräver att man har kontakt med många människor, både internt och externt.

Kommunchefen och kommunstyrelseordföranden är kommunens ansikten utåt.

Följaktigen ingår mycket presentation och många interna och externa  möten i

deras schema. En nytillträdd kommunstyrelseordförande poängterar också att

möten med politiker för att uppnå samordning numera tar mycket tid i anspråk.
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En relativ nytillträdd kommunstyrelseordförande tycker att det tyngsta

uppdraget är att lyfta fram kommunens starka sidor och se till att kommunen

upplevs som attraktiv. Det är viktigt att jobba på att förbättra och utveckla

kommunen och göra den till ett ställe där kommuninvånarna på ett bra sätt kan

leva och bo. En kommunchef tillägger att det också är av stor betydelse att se till

att kommuninvånarna får den service de behöver.

5.9. Det tudelade ledarskapet, konflikter och konfliktlösning

Det främsta problemet som samtliga respondenter anser förekomma mellan

kommunchefer och kommunstyrelseordföranden både förr och nu är,  att

parterna går in i varandras arbetsområden. Några av de intervjuade

kommuncheferna upplever att politikerna lägger sig i verkställandet av beslut,

vilket tillhör till kommunchefens uppgifter. Uppgifterna har varit och är relativt

ospecificerade och ibland kan det uppenbarligen vara svårt att dra en tydlig

gräns mellan dessa.

En kommunstyrelseordförande framlägger sin syn på konflikter genom att hävda

att politiker tidigare har sysslat med allting och detta tankesätt ligger kvar hos

många politiker än idag. Förr i tiden innefattade politikernas arbetsuppgifter

utredning, beslutande och verkställighet.

De hade hand om detaljfrågorna. Under 70-talet expanderade kommunerna

successivt och tjänstemännen tågade in och etablerade sig i den kommunala

verksamheten. Utförandet och detaljerna tillhör numera tjänstemännen och det

här utgör en kulturkrock mellan det gamla och nya. En kommunchef inflikar

vidare att kommunchefen förr var en auktoritet, numera har politikerna en större

del, det är politikerna som bestämmer och således har deras auktoritet ökat.
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En kommunstyrelseordförande tillägger att ett annat problemområde som ibland

föreligger i dagens verksamhet är en bristande uppfattning om hur en kommun

fungerar, vilket särskilt inträffar då kommunchefen förvärvas från näringslivet.

Kommunchefer förvärvade från näringslivet glömmer lätt bort att kommunen

styrs av politikerna och att kommunchefen måste kunna agera utifrån detta.

Eventuella konflikter slutar oftast med att kommunchefen får avgå.

Kommunstyrelseordföranden vill inte erkänna att det finns brister i den politiska

ledningen, då talar man ju om att hela partiet har en brist och det bör undvikas,

berättar en kommunchef.

Både kommunchefer och kommunstyrelseordföranden tar upp att problemen har

försökt att lösas genom att beskriva respektive parters arbetsområden, men ändå

upplevs att svårigheter förekommer. Vad gäller gränsdragningsproblematiken,

poängterar vissa respondenter att konflikterna var mer frekvent förekommande

förut.

Vidare framhävde flera respondenter att det är viktigt för parterna att avväga vad

man lägger sig i och hur detta görs. En kommunchef beskrev sin arbetssituation

som;

”Att ofta är man chef  fast man inte är det, man ansvarar för något som man

inte har möjlighet att påverka. Det  är andra som bestämmer hur det skall vara

men händer det något  är kommunchefen ändå ansvarig.”

Samtliga respondenter anser att en fungerande relation är nödvändig mellan

kommunchef och kommunstyrelseordförande för att undvika konflikter.
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Grundläggande för relationen är förståelse för varandra. Respekt, lyhördhet,

öppenhet och ärlighet är också betydande faktorer. En

kommunstyrelseordförande med en lång kommunal bakgrund konstaterar att

intresset för fungerande relationer har ökat successivt under de senaste 25 åren.
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6. ANALYS

Nu har vi kommit till den näst sista stationen på vår resa. Vi kommer här att

knyta ihop vår referensram med vår empiri. Analysens uppbyggnad baserar sig

på frågeställningarna i kapitel ett. Vi utgår från organisationsstrukturen för att

sedan behandla ledarskap och chefskap och därefter tas kommunchefens och

kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter upp. Omgivningens ändrade

förutsättningar återfinns löpande inbakade i texten.

6.1. Organisationsstruktur och arbetsindelning

Vid betraktandet av den kommunala verksamheten kan vi konstatera att den är

uppbyggd av två olika delar. Den består av tjänstemän och politiker. Här kan en

parallell dras till taylorismen. I den kommunala organisationen kan vi se att det

är politikerna som huvudsakligen planerar och leder och det är upp till

tjänstemännen att verkställa de beslut som politikerna fattat.

Även Mintzbergs syn på organisationer kan tillämpas på kommunal verksamhet.

Den operativa kärnan består av tjänstemän som genomför de operativa

uppgifterna. Den administrativa komponenten utgörs av politiker med

kommunstyrelseordföranden i spetsen och av kommunchefen som kontrollerar

att målen uppnås. Den kommunala mittlinjen karaktäriseras av de olika

nämndordföranden som lokalt anpassar sig till den kommunala omgivningen

och tillämpar de olika strategierna som kommunstyrelsen har utvecklat.
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Vad gäller kommunens teknostruktur, framkom vid intervjuerna att någon sådan

inte fanns förut. I dagens kommunala verksamhet anser vi att vi kan urskilja en

sådan.

Under 70- och 80-talet var kommunerna relativt slutna system, det handlade

mest om att leverera service producerad av kommunen i egen regi  till

kommuninvånarna. Numera anser vi kommunerna vara öppna system och i allra

högsta grad beroende av omgivningen. Servicen ska numera produceras för

medborgarna och det är vanligt att kommunen hyr in experter från näringslivet,

vilka kan anses utgöra teknostrukturen. Mintzbergs sista komponent, stödstaben,

utgörs av kommunkansliet, personalkontoret och ekonomikontoret.

Webers tankar om det byråkratiska systemet fungerade bra i början av 70- talet.

Då antalet ansvarsområden i den kommunala verksamheten ännu inte var så

många, var det naturligtvis lättare att ha en klar arbetsfördelning. Problemet av

uppdelningen mellan politikers och  tjänstemäns arbetsuppgifter föreföll heller

inte att utgöra något problem. I takt med att välfärdsstaten allt starkare växte

fram ställdes allt högre krav på den kommunala verksamheten och denna

tvingades successivt att växa.

En följd blev att fler politiker och tjänstemän tågade in och det blev svårare att

bedriva en effektiv organisation, som blev allt större och trögare. Under 70-talet

kom Fayols administrativa aktiviteter, planering, organisering, ledning, kontroll

och samordning att få en ökad betydelse. I takt med att organisationen växte

kom arbetsuppgifterna att förändras.  Från att organisationen ha varit

karaktäriserad av centralisering blev man tvungen att decentralisera allt mer och

delegeringen fick en ökad betydelse.
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En annan orsak till den ökade decentraliseringen var att demokratin fick en mer

betydande roll, kommunivånarna började ställa fler krav och de

kommunalanställda krävde att få en ökad insyn i beslutsprocessen.

En annan förändring var att politikerna som förr hade sysslat med

detaljplanering, dvs frågor som rör den dagliga driften, övergick till att hantera

övergripande frågor t.ex. ekonomi och boendemiljö. Detaljfrågorna däremot

lades över på  tjänstemännen. En konsekvens av detta blev att respektive parters

arbetsuppgifter blev svårdefinierade, sk gråzoner uppstår. Detta är något som har

karaktäriserat verksamheten under de senaste 25 åren. Weber nämner också att

väldefinierade rutiner och regler underlättar arbetets genomförande.

Human Resource perspektivet betonar passformen mellan individen och

organisationen. Då den kommunala organisationen är omfattande, leder det lätt

till ineffektivitet. Enligt Human Resource perspektivet kan en effektiv

organisation tillgodogöra sig de anställdas kompetens. Genom den ökade

decentraliseringen ges fler anställda möjlighet till att vara delaktiga i

beslutsfattandet. De “lokalt“ anställda har naturligtvis de bästa förutsättningarna

att avgöra vilka  behov som skall tillfredställas.

Då verksamhetens knappa resurser ska fördelas är det av stor vikt att veta vad

som behöver prioriteras. Förr kunde kommunstyrelseordföranden själv fatta

beslut, men detta går dock inte längre. Kraven på demokratin har ökat, många

olika intressen och åsikter skall tillgodoses, både internt och externt. För att fatta

bra beslut, måste kommunstyrelseordföranden få information från olika källor,

och han/hon är således beroende av andra personer.
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Det politiska perspektivet anser att konflikter är oundvikliga och att

organisationen karaktäriseras av knappa  resurserna och olika parter konkurrerar

om dessa. Med andra ord ju knappare resurser, desto fler konflikter.

Detta är dock något som ses som naturligt då den kommunala verksamheten

bygger på oenighet från början, härigenom kommer olika åsikter fram och bättre

lösningar väljs. Tollgert-Andersson påpekar även att ledarnas uppgifter i den

politiska miljön är att skapa konsensus, främst mellan tjänstemän och politiker.

Den kommunala verksamheten består av inre och yttre intressenter som bildar

koalitioner bestående av olika individer och intressegrupper. Ofta har de olika

krav och intressen som de vill ha tillfredsställda, detta leder ofta till

motstridigheter och konflikter. En annan viktig bidragande orsak till konflikter

är ekonomin som kan betraktas som en begränsad resurs. Under 70-talet

blomstrade kommunens ekonomi, under 80- och 90-talet däremot blev

ekonomin kärvare, stora rationaliseringar och nedskärningar gjordes.

Konsekvenserna av de knappa resurserna resulterar ofta i meningsskiljaktigheter

och konflikter. Detta i sin tur har fått till följd att politikerna måste fatta beslut

på ett annat sätt idag, de måste numera stå för sina beslut. Om fel beslut tas, får

de ta konsekvenserna av detta, förut kunde nya resurser skjutas till utan några

större problem och nya beslut kunde fattas.

Med utgångspunkt i det symboliska perspektivet kan konstateras att kommunens

visionsarbete har fått ökad betydelse, särskilt under 90-talet.
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Bakom det ligger värderingar om en trygg och trivsam boendemiljö i allt större

utsträckning. Då konkurrensen för att locka till sig nya medborgare har ökat

kommuner emellan är det viktigt att kommunen kan erbjuda bästa möjliga

service på alla tänkbara sätt.

6.2.Kommunchefen i termer av ledarskap och chefskap

Kommunchefen är anställd av kommunen och formellt utsedd att leda. Som

Lundqvist skriver i sin bok “Förvaltning, stat och samhälle, 1992“, krävs för att

kunna bedriva den kommunala verksamheten att personalen upplever chefen

som ledare och vill följa denne. Vidare ser vi på kommunchefen som en ledare i

och med att det hör till hans/hennes uppgifter att placera rätt människor på rätt

plats. Detta ligger i arbetsuppgifterna då kommunchefen bl.a. bär huvudansvaret

för personalfrågor och  kommunen, kommunchefen är även chef för kommunens

ekonomikontor.

Ytterligare är kommunchefen tillsammans med kommunstyrelseordföranden en

källa för motivation och inspiration till förändring och ska också se till att

förändringar genomförs effektivt.

Detta återspeglas i att han/hon deltar alltmer under senare tid i kommunala

utvecklingsprogram och i kommunalt förändringsarbete, vilka har som främsta

syfte att göra kommunen till en bra plats att leva och bo på.

Kommunchefen har även ett antal chefsuppgifter som under årens lopp har varit

de samma. Här ingår planering, organisering, problemlösande och kontroll. Med

tanke på kommunchefens många möten inom olika ämnesområden krävs en hel

del planering och organisering.
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Det åligger kommunchefen att se till att kommunstyrelsen genom

kommunstyrelseordföranden får den information den behöver i vissa ärenden för

att fatta beslut, här kan lätt problem uppstå t.ex. att få tag på relevant

information. Vidare är kommunchefen ansvarig för organisationens utveckling

och måste således svara för att initiativ tas i enlighet med de riktlinjer som

kommunstyrelsen dragit upp för verksamheten.

6.3. Kommunstyrelseordförande i termer av ledarskap och chefskap

Kommunstyrelseordföranden delegerar uppdrag i form av att ta fram

beslutsunderlag till kommunchefen som i sin tur delegerar och ger order till sina

medarbetare. Vidare representerar kommunstyrelseordföranden kommunen och

agerar därmed som en förebild. I kommunstyrelseordförandens uppgifter ingår

även förmågan att kunna se organisationens förändrings- eller utvecklingsbehov,

detta i form av exempelvis kommunala utvecklingsprojekt.

En kommunstyrelseordförande utför vissa ledaruppgifter, såsom att fastställa

direktiv, motivera och inspirera till förändringar. Eftersom

kommunstyrelseordföranden agerar i den politiska delen av organisationen,

måste han/hon således ansvara för kommuninvånarnas önskemål på bästa

möjliga sätt och i överensstämmelse med detta utfärda direktiv. Motivation och

inspiration till förändring är två viktiga begrepp som bör återfinnas på alla

nivåer inom organisationen och tillhör således även kommunchefen.

Som redan nämnts måste kommunen ta hänsyn till omvärlden på ett helt annat

sätt nu än tidigare. Genom att vara öppen för nya möjligheter, kan

organisationen fortsätta att utvecklas.
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För att kommunstyrelseordföranden effektivt ska kunna övervaka kommunens

utveckling och ekonomiska situation har kommunstyrelseordföranden rätt att

begära in information och yttranden från andra nämnder och anställda, som

han/hon anser vara behövliga.

Kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter har även inslag av chefsuppgifter.

Budgetering är något som åligger kommunstyrelseordförande. Av de resurser

som staten tilldelar kommunen, måste riktlinjer dras upp för resursfördelningen i

den kommunala organisationen. Det här är något som har blivit aktuell under

senare år.

Vidare ger kommunstyrelseordföranden order, framför allt gäller detta

delegeringen av icke-politiska order64, men politiska order kan också

förekomma65.

Liksom i kommunchefens arbetsuppgifter, ingår det även att vara en förebild för

kommunen, men även att anpassa kommunen till de förändrings- och

utvecklingskrav som ställs på verksamheten, för att “hänga med“ i förändringens

vindar.

6.4. Kommunchef, kommunstyrelseordförande, ledarskap och chefskap

förr och nu

Kommunchefens arbetsuppgifter förr och nu är väldigt lika. Förr och även nu

var och är  förberedningen av beslutsunderlag till politikerna en av de viktigaste

uppgifterna, d.v.s. kommunchefen har alltid haft en rådgivande funktion

gentemot politikerna.

                                                          
64 En icke-politisk order kan vara en detaljfråga som t ex  vad ska göras med den uppspruckna asfalten utanför
herr Svenssons hus.
65 Exempelvis Riksdagen och regeringen stiftar en ny miljölag. Detta meddelande når
kommunstyrelseordförandens öron och han/hon i sin tur måste sprida detta till nämndnivå.
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En annan väsentlig uppgift (både förr och nu) är för kommunchefen att föra en

dialog med näringslivets representanter. Planering och samordning av

verksamheten har alltid varit av central betydelse, dock har dessa faktorer ökat

successivt i omfattning, särskilt då den kommunala expansionen började ta fart

under senare delen av 70-talet. Den kommunala expansionen blev då alltmer

komplex och krävde allt fler högutbildade människor, då verksamheten blev

svårare att överblicka.

Förr var kommunchefen den “ende“ med hög utbildning och innehade  stor

auktoritet och hade således mycket att säga till om.

Kommunstyrelseordförandens position var också starkare förr. Han/hon

betraktades som en “pamp“.

Då politikerna fick en allt högre utbildningsnivå, samtidigt som allt fler blev

heltidspolitiker, flyttades kommunchefens auktoritet successivt över till

politikerna och kommunstyrelseordföranden kunde och fick inte längre fatta

beslut själv.

Då organisationen expanderade blev frågorna också fler, ansvarsområdena blev

större och mer hänsyn  måste tas till omvärlden. Det blev allt svårare för

politikerna och därmed kommunstyrelseordföranden att hantera de ökade

detaljfrågorna. Följden blev att delegeringen successivt ökade och

kommunstyrelseordföranden kom alltmer att koncentrera sig på övergripande

frågor såsom kvalitetsfrågor och visioner.

Både kommunchefen och kommunstyrelseordföranden kan betraktas som

chefer, både förr och nu. I bådas arbetsuppgifter ingår bl. a. planering,

organisering och kontroll. Vidare kan de karaktäriseras som ledare både förr och

nu.
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Båda fastställer t. ex. direktiv och är väl insatta i de uppgifter som den

kommunala organisationen skall genomföra. Dock bör poängteras att

ledaruppgifterna successivt har ökat, då samarbete och nätverk har kommit att

spela en allt större roll. Konstateras kan alltså att på senare tid har

ledaruppgifterna kommit att dominera över chefsuppgifterna, detta till följd av

att kommunerna har blivit allt öppnare system.

6.5. Krav och förväntningar på kommunchef och

kommunstyrelseordförande

Kommunchefen måste rätta sig efter de lagar (han/hon är juridiskt ansvarig för

kommunen), förordningar och direktiv som upprättas av Regering och Riksdag.

Kommunpolitikerna granskar närmare direktiven och ger därtill instruktioner.

Dessa fyra faktorer bildar tillsammans de lagkrav som ställs på kommunchefen

och övriga kommunalanställda.

Kommunchefen har också att följa politikernas vilja, d.v.s. Regering, Riksdag

och kommunpolitiker. De politiskt förtroendevalda är således uppdragsgivarna

inom den kommunala verksamheten.

Dessa ställer direkta krav på kommunchefen genom att t. ex. ta fram information

till ett beslutsunderlag. Kraven kommer inte bara ovanifrån, utan även

medborgarna ställer en mängd krav. Vid intervjuerna framkom att detta är något

som har ökat under den senaste tiden. Detta är troligtvis en följd av att

välfärdsstaten har vuxit sig allt starkare.

Utbildningsnivån har ökat och därmed har individerna blivit mer medvetna om

sina rättigheter. Under 90-talet har antalet intressegrupper blivit allt fler och

påtryckningarna på kommunen har blivit allt intensivare.
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Även medias betydelse har successivt ökat. Media övervakar kommunpolitiker

och kommunala tjänstemännen mer än förr. Pressen har således ökat på de båda

parterna.

Att överföra och tolka medborgarnas krav och önskemål är inte bara speciellt för

kommunchefen, utan gäller även kommunstyrelseordföranden. Politikerna och

därmed kommunstyrelseordföranden är förtroendevalda och således

allmänhetens representanter. En naturlig följd av detta är att de måste svara upp

till allmänhetens önskemål på bästa möjliga sätt. Det är således viktigt för

politikerna att vara nära uppdragsgivarna, kommuninvånarna.

Detta sker t ex. i form av olika projekt mellan kommunen och den privata

sektorn och i form av att kommunchefen genomför representationer där

allmänheten träffas.

Det är inte bara kommunerna som medborgarna riktar sina krav till utan i allt

högre grad även på staten. Detta har medfört att staten i sin tur lägger över fler

uppgifter på kommunen, då staten anser att kommunerna är bättre lämpade för

att svara upp mot kommuninvånarnas krav.

Följden har blivit att kommunernas tjänsteutbud har utökats eftersom

kommuninvånarna kräver fler alternativ och möjligheter att välja mellan t. ex.

utökning av barnomsorgen (dagmamma, dagis, nattis). Detta har lett till att

kommunens arbetsuppgifter har utökats och därmed kommunchefens och

kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter.
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6.6. Arbetsuppgifter

Yukls första undergrupp behandlar givandet och sökandet efter information. Att

ge information faller i första hand på kommunstyrelseordföranden och att söka

information åligger kommunchefen. Kommunstyrelsen och därmed

kommunstyrelseordföranden är beroende av information för fatta bra beslut. En

kommunchefen är ansvarig för att förse kommunstyrelseordföranden med

information och till sin hjälp har han/hon de kommunala tjänstemännen. Vad det

gäller klargörandet av roller och mål, konstaterades vid intervjuerna relativt

tidigt att det föreligger en klar brist inom detta område.

Vad beträffar övervakning av händelser och omgivande miljö, åligger detta

kommunchefen och kommunstyrelseordföranden.

I bådas arbete ingår mycket representation, vilket innebär att de träffar ett antal

olika människor, alltifrån den enskilde medborgaren över andra kommuner och

till den privata sektorns representanter. I och med detta insamlas extern

information, medborgarna ges här möjligheten att säga vad de tänker och tycker

och härigenom får kommunchefen och kommunstyrelseordföranden  värdefull

feedback på den kommunala verksamheten.

Den interna informationen som insamlas angående arbetets genomförande, är

ingenting som kommunchef eller kommunstyrelseordförande i första hand

lägger sig i utan detta är upp till varje respektive organisationsenhet att

kontrollera genomförandet.

Den andra av Yukls fyra undergrupper, är att fatta beslut.

Kommunstyrelseordföranden som ingår i den politiska ledningen och som redan

nämnts, ska agera för att medborgarna ska bli nöjda. Han/hon beslutar i stort

tillsammans med kommunchefen vad som ska göras, av vilka och när.
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Kommunchefen som är expert inom den kommunala verksamheten ger sin

tjänstemannasyn på hur och av vilka uppgifterna ska genomföras.

Vidare har kommunstyrelseordförande att svara för allokering av resurser, detta

är något som har blivit allt svårare med åren. Förr fick kommunerna av staten en

fastställd summa pengar för varje enskild kommunal verksamhet. Numera får

kommunen också en fastställd penningssumma, skillnaden ligger i att kommuner

själv måste fördela resurserna på de olika verksamheterna. Då det är

kommunstyrelseordföranden, som det framkom vid intervjuerna, som håller i

plånboken det åligger honom/henne att fördela resurserna till allas belåtenhet. I

praktiken tycks detta dock vara en omöjlig uppgift.

Dock finns ett ljus i (vinter-)mörkret, genom att samarbetet har ökat i form av

fler projekt, har fler aktörer kommit in i den kommunala verksamheten och med

dessa har pengar också kommit, ett exempel på detta är EU-projekt. Trots en

kärv ekonomi kan kommunen fortsätta arbeta med fler frågor.

Vidare ska kommunchefen och kommunstyrelseordföranden anpassa

organisationen till den föränderliga miljön. Organisationsstrukturen kan vara ett

problem, den grundar sig på de förutsättningar som rådde under 60- och 70-talet.

Dessa årtionden präglades av expansion och kraftig ekonomisk tillväxt, kraven

på effektivitet inom verksamheten var något som inte alltid prioriterades.

Kommunerna verkade förr i en helt annan omgivning kännetecknad av stabilitet,

statliga regelverk, kommuninvånarna ställde inte så många krav etc. I dagens

läge måste kommunen ständigt anpassa verksamheten till den föränderliga

omvärlden.
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En allmän uppfattning hos de intervjuade var att dagens organisation

överensstämmer dåligt med de ändrade villkoren för den kommunala

verksamheten. Kommunens organisationsstruktur är ineffektiv. Detta beror på

delvis på demokratins ökade betydelse i beslutsfattandet, då allas åsikter och

synpunkter ska höras. Den ökade delegeringen beror också på att politikernas

arbetsuppgifter numera innefattar kvalitet och visioner.

Vid intervjuerna framhävde flera respondenter att den ökade delegeringen är ett

sätt att anpassa sig till den föränderliga omvärlden. Det här är en konsekvens av

att arbetsuppgifterna är betydligt fler än förr, till följd av som redan nämnts att

staten släppt i från sig fler arbetsuppgifter till kommunerna.

Yukls tredje grupp är att påverka människor. Att motivera och inspirera samt att

ge erkännande är något som inte är särskilt utmärkande just för kommunchefen

och kommunstyrelseordföranden utan det är viktigt för ledare i allmänhet.

Att ge assistans och stöd samt att uttrycka erkännande i form av lovord, är något

som främst sker “på plats“, d.v.s. ute i de “lokala“ kommunala verksamheterna.

Belöningar i form av t. ex. löneökningar eller befordran till följd av att en

extrem god arbetsinsats förekommer inte i den kommunala verksamheten, d.v.s.

bland tjänstemän och politiker. Belöningar anses däremot förekomma i form av

feedback, både positiv och negativ. En respondent berättade att feedback inom

kommunen är något relativt nytt. Förr i tiden fanns ingen feedback, delvis

beroende på att effektivitetskrav på den kommunala verksamheten inte alls

förekom i samma utsträckning. Nedskärningar beroende på bristande resurser

kräver också högre effektivitet. Feedback ses här som ett led i

effektivitetsförbättringen, då tjänstemännens och politikers prestationer följs

upp.
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Inom en relativt kort tid får de information med avseende på genomförandet. På

så sätt kan dåliga beslut förebyggas och resurser besparas och det som är bra kan

ytterligare förbättras.

Den fjärde undergruppen i Yukls modell är relationsbyggande. Både i

kommunchefen och i kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter ingår att

utgöra ett stöd för både anställda och allmänheten, d.v.s. han/hon fungerar som

en slags “coach“ eller mentor som Yukl uttrycker sig.  Egenskaper som

ytterligare betonas av respondenterna är öppenhet, hjälpsamhet samt förmågan

att kunna lyssna och ta till sig andras åsikter, detta är betydande för

relationsskapandet.

Dessa egenskaper är väsentliga med tanke på alla externa och interna möten och

även representationer som kommunchefen och kommunstyrelseordföranden

deltar i.

Det är viktigt att lyssna på människor och deras åsikter för att kunna hjälpa dem

och således senare fatta rätta beslut.

Nätverken har successivt ökat i betydelse. Tidigare var det vanligt med att

upprätta goda relationer främst inom kommuner. De externa nätverken d.v.s.

kontakter utanför kommunens gränser karaktäriserades tidigare av vänorter t. ex.

i Tyskland och Frankrike. Då var det få utvalda kommuninvånare som fick delta

i utbytet och det handlade ofta om fritidsaktiviteter. Idag är vänorterna många

fler och utbytets omfattning har också utökats och verksamheten har en annan

inriktning exempelvis ges möjligheter till utbildning i vänorterna utomlands.
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Den förändrande omgivningen har lett till att kommuner har blivit öppna system,

där de inser att det finns mycket att vinna på ett ökat samarbete, både inom och

utanför kommunen. Yukl diskuterar skapandet av team, vilket inom den

kommunala verksamheten främst uttrycks i olika projektformer. Förut

dominerade främst individuella arbetsformer. Genom skapandet av team

förstärks arbetsrelationerna till både under,- överordnade och utomstående.

Detta har medfört att kommunchefen och kommunstyrelseordföranden deltar i

många olika projekt. Det här leder till flera kontakter och därmed byggs nätverk

ytterligare ut.

Nätverken expanderade kraftigt då Sverige gick med i EU. Därmed ökade de

internationella frågorna  i betydelse och de geografiska arbetsområdena kom att

omfatta flera länder.

Det har gjort att både kommunchefens och kommunstyrelseordförandens

arbetsuppgifter har ökat både i antal och i geografisk omfattning, vilket har

medfört att allt högre krav ställs på att kommunchef och

kommunstyrelseordföranden skall vara socialt kompetenta i en allt högre

utsträckning idag.

Det är inte bara samarbetet som har ökat, utan även konkurrensen kommuner

emellan. Fayol menar att en organisations aktiviteter kan delas in i bl. a.

kommersiell verksamhet, som består av marknadsföring och inköp. Fayols

tankar om den kommersiella verksamheten stämmer väl in på kommuner.

Marknadsföringen har fått en alltmer betydande roll, särskilt i små kommuner,

då urbaniseringen har ökat. Det är viktigt att kommunen upplevs som attraktiv,

d.v.s. alla tjänster som kommuninvånarna behöver finns tillgängliga.
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Denna uppgift åligger främst kommunchefen, vilket innebär att en hel del frågor

om boendemiljön måste behandlas, exempelvis kollektivtrafik, barnomsorg och

utbildning. Detta leder ofta till att en del tjänster måste köpas från den privata

sektorn t. ex. köper mindre kommuner distansutbildning

Den värld kommunerna befinner sig i är inte längre förutsägbar och

effektivitetskraven har ökat, detta har naturligtvis också satt sin prägel på

arbetsuppgifterna. En följd av ökade effektivitetskrav är bl.a. att kommunerna

har sålt ut de kommunala bolagen.

Ordergivinig och kontroll som Fayol skrev om, förekom i mycket högre

utsträckning förr. De förekommer dock fortfarande men innebörden har blivit en

annan då sättet att utöva dem har blivit annorlunda.

Förr ställde staten upp många regelverk som kommunerna skulle rätta sig efter,

numera ställs ett fåtal regelverk upp för vad som ska uppnås.

Vägen hur orderna ska utföras är inte lika styrt som förut, de kommunalanställda

får själv besluta om hur orden ska genomföras. Här har man i allt högre grad

börjat granska, vad omvärlden har att erbjuda.

Vad gäller kontroll, har den inte en övervakande funktion som förut utan utövas

i form av att feedback ges. Den traditionella styrningen och kontrollen har

alltmer fått ge vika för den nya tidens ledarskap som framförallt betonar visioner

och kvalitet.

De två första begreppen är något som kommunstyrelseordföranden kommit att

koncentrera sig på under senare tid. Visionsarbetet har dock periodvis kommit

något i skymundan p.g.a. en ansträngd ekonomi.
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Det är svårt att måla upp visioner då de ekonomiska resurserna för att

genomföra dessa är knappa. Beträffande kvaliteten, är den svårt att bedöma. Här

är det betydelsefullt att medborgarna ställer krav och ger sina åsikter med

avseende på tjänsterna och så fås värdefull feedback.

Inslaget av kvalitetsfrågor och visioner är något som förmodligen kommer att få

ett ökat inslag i kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter i framtiden.

Genom att fokusera på dessa frågor säkerställs kommunens utveckling. Då

kommunstyrelseordförande koncentrerar sig på de övergripande frågorna i allt

större utsträckning, blir det allt viktigare att ha professionellt folk som sköter

den kommunala verksamheten, vilket leder till att kommunchefen får

huvudansvaret för hanteringen av sakfrågorna.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att tyngdpunkten förut låg på att fatta

beslut, ge/söka information, planera, lösa problem och övervaka. En tendens

tycks numera ligga på både kommunchefen och kommunstyrelseordföranden är

att bygga relationer och nätverk, motivera och inspirera anställda samt att

hantera konflikter.

6.7. Det tudelade ledarskapet, konflikter och konfliktlösning

Förutom de arbetsuppgifter som ovan nämnts som ingår i kommunchefens och

kommunstyrelseordförandens arbete, är det viktigt att se till hur ledarskapet

respektive chefskapet  tillämpas i den kommunala och politiska miljön.

Inom en kommun kan två olika ledare urskiljas, den politiska ledaren och

tjänstemannaledaren, ledarskapet inom kommunen är således tudelat.

Samverkan och samförstånd måste råda de båda grupperna emellan. För att

politikerna skall kunna fatta bra beslut måste de förses med relevant information

att basera besluten på.
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Det är kommunchefens ansvar att tjänstemännen förser politikerna med bra

beslutsunderlag. Det är viktigt att man håller sig till denna arbetsindelning, d.v.s.

politikerna tar hand om politiska frågor och tjänstemännen om icke-politiska

frågor. Denna indelning är alltid dock inte så lätt utan man halkar lätt in i

varandras arbetsområden.

Vid intervjuerna framkom att det är främst kommunstyrelseordföranden som

lägger sig i tjänstemännens arbetsuppgifter. Det händer ibland att

kommunstyrelseordföranden lägger sig i verkställandet och går således utanför

sitt arbetsområde.

Tjänstemännen fortsätter resonemanget med att påpeka att politikerna går in för

mycket på detaljfrågor samt att de lägger över ansvaret på tjänstemännen, då

politikerna själva inte vill ta ansvar för sina beslut.

Ett närmande mot de privata näringslivets arbetsformer vore önskvärt. Särskilt

vad det beträffar utkrävande av ansvar från politikerna. Ansvar är något som

tenderar att glida omkring, såsom viljan och förmågan att fatta beslut. Detta

gäller särskilt komplicerade beslut. Detta leder till att tjänstemännen blir alltmer

politiserade. Kommuncheferna ska presentera hur besluten ska uppnås, men de

ska inte tvingas till att försvara beslutet som sådant, detta är politikernas uppgift.

Kommuncheferna ska agera neutralt och alltid stödja det fattade beslutet, oavsett

personliga åsikter. Politiker i sin tur kontrar med att kritisera tjänstemännen för

att fatta beslut, där politikerna har att ansvara för besluten.

Vi kan konstatera att Collin-Hanssons modell är svår att tillämpa i praktiken. En

tydlig uppgiftsfördelning mellan de båda parterna föreligger, som ovan

diskuteras, inte.
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Särskilt gäller detta i små kommuner där kommunchefen och

kommunstyrelseordföranden kommer den kommunala verksamheten väldigt

nära. Det är lätt gjort att kommunchefen halkar in i de övergripande frågorna

och  kommunstyrelseordföranden i sin tur hanterar detaljfrågorna. Det kan även

konstateras att det finns ansvarsområden som inte direkt tillfaller någon av de

båda parterna, exempelvis den strategiska planeringen. Detta leder till

ineffektivitet och oklarheter i den kommunala verksamheten, konflikter uppstår

då lätt.

Dessa konflikter löses framför allt genom diskussioner mellan kommunchefen

och kommunstyrelseordföranden. Samtliga intervjuade påpekar att förtroende

lägger grunden till fungerande relationer.

Förtroende byggs upp genom öppenhet och ärlighet de båda parterna emellan, på

så sätt förebyggs många konflikter.
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7. RESULTAT

Sorgligt men sant, vi närmar oss nu det absoluta slutet på vår trevliga  resa i

tid och rum och tänkte nu lyfta fram viktiga händelser som förekommit under

resans gång.

7.1. Omgivningens ändrade förutsättningar

Under de senaste 25 åren har välfärdsstaten vuxit sig allt starkare, vilket har fått

till följd att det finns fler alternativ och möjligheter för invånarna att välja

emellan nu. Utbildningsnivån har generellt sett ökat, vilket har lett till att

kommuninvånarna har börjat ställa fler krav och kommunens tjänsteutbud har

tvingats att utökas. Vidare bevakar media kommuners verksamhet på ett helt

annat sätt än förut och intressegruppers inflytande har också ökat i betydelse.

Förr var en kommun ett slutet system, som själv skulle se till att den egna

verksamheten fungerade. Idag är kommuner att betrakta som öppna system som

är beroende av sin omgivning. Kommunerna levererar inte längre tjänster till

kommuninvånare utan för dessa. Idag lägger sig kommuninvånarna i den

kommunala verksamheten på ett helt annat sätt än förut, bl.a. ställer de allt högre

krav på kommunens tjänsteutbud. En följd av detta är att kommuninvånarnas

åsikter och önskemål måste beaktas.

En konsekvens av att kommuner numera agerar som ett öppet system är att

samarbetet, exempelvis i form av köp av tjänster, mellan kommuner och den

privata sektorn har ökat successivt. Samarbetet har medfört flera kontakter och

att nätverken byggs ut alltmer.
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Nätverken har också ökat i takt med att de internationella frågorna har tilltagit i

omfattning. Dessa fick ett särskilt uppsving i samband med Sveriges inträde i

EU.

Samarbetet tar sig ofta uttryck i olika projektformer, förut dominerade den

individuella arbetsformen. Inte bara samarbetet mellan kommuner utom även

konkurrensen dememellan har ökat. Det har blivit allt viktigare att marknadsföra

den egna kommunen. Ytterligare en faktor att beakta i förändringens spår är

ekonomin. Ekonomin var under 70-talet god, men 80- och 90-talet karaktäriseras

av ekonomiska fluktuationer. Detta återspeglas i nedskärningar och

rationaliseringar i den kommunala verksamheten.

7.2. Organisationsstrukturens betydelse

En följd av ovanstående besparingar är att effektivitetskraven på den

kommunala organisationen har ökat. Organisationsstrukturen är stor och trög

och har således svårt att svara upp mot de uppställda effektivitetskraven. Dagens

organisationsstruktur stämmer inte vidare bra överens med den föränderliga

värld kommuner agerar i. Beslutsprocessen tar idag väldigt lång tid, vilket gör

att en del beslut hinner bli inaktuella innan verkställandet. Följden har blivit att

delegeringen har ökat. Detta är också en följd av att demokratikraven har ökat,

fler vill vara med och ge sin syn på beslutsfattandet.

Då alltfler vill delta i den kommunala beslutsprocessen, fungerade det inte

längre att kommunstyrelseordföranden själv fattar beslut. Samtidigt som antalet

tjänstemän och professionella politiker ökade, förbättrades även

utbildningsnivån inom den kommunala organisationen.
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Detta medförde att kommunchefens och kommunstyrelseordförandens auktoritet

började att ifrågasättas, för att till slut alltmer förflytta sig till de professionella

politikerna.

Delegeringen kommer allt längre ner i organisationen. Det blir allt viktigare att

folk är insatta där beslut tas och att de tilldelas ansvar för detta. Då det är ont om

resurser, är det än viktigare att fatta rätt beslut från början. Delegeringen i sin tur

har lett till att tjänstemännen har fått ta hand om verksamhetsfrågor och

övergripande strategiska frågor har blivit politikernas gebit.

7.3. Kommunchefen och kommunstyrelseordföranden uttryckta i termer av

ledarskap och chefskap

I kommunchefens och kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter ingår att

vara både ledare och chef. Ledarskapet innefattar bl. a. att utfärda direktiv och

det gäller för en ledare att vara väl förtrogen med organisationen och dess

verksamhet, vidare innefattar chefskapet t. ex. att kunna leda och samordna

verksamheten.

I takt med att nätverken expanderar och kommuner blir alltmer öppna system,

blir representationer och möten för kommunchefen och

kommunstyrelseordföranden alltmer centrala. Konsekvensen av detta har blivit

att allt högre krav ställs på kommunchefens och kommunstyrelseordförandens

sociala kompetens. Det är viktigt att de kan lyssna och ta till sig människors

olika åsikter och att kunna föra dialog. Detta är något som har ökat under senare

tid och således har de båda parternas arbetsuppgifter fått ett större inslag av

ledarskapsuppgifter.
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7.4. Kommunchefens och kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter

Från att kommunstyrelseordföranden har varit politiker och tjänsteman, tvingas

han/hon nu att enbart ägna sig åt politiska frågor med tyngdpunkt på visioner

och kvalitetsfrågor. Detaljfrågorna är således ifrångådda. Dessa har

kommunchefen tagit över. Gränsen mellan dessa båda typer av frågor har varit

och är svår att dra, vilken utgör en grund till konflikter. Kommunchefen och

kommunstyrelseordförande försöker förebygga denna typ av konflikter genom

diskussioner när problem föreligger och genom att upprätta ärliga och öppna

relationer.

Förr utspeglade sig både kommunchefernas och kommunstyrelseordförandens

arbetsuppgifter inom ett begränsat geografiskt område. De geografiska

områdena har med tiden blivit allt större. En stor förändring för kommuner

inträffade då staten började lägga över alltfler av sina uppgifter till kommunerna.

I takt med att kommunerna fick en ökad arbetsbelastning växte även antalet

anställda. En naturlig följd av detta blev att kommunchefens och

kommunstyrelserordförandens arbetsuppgifternas utökades.
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För att underlätta våra resultat för läsaren har  vi illustrerat dessa med en bild.

KC= kommunchef
KSORF= kommunstyrelseordförande

Trädens rötter utgör förändringar i kommunens omgivning. Stammen symboliserar både KC
och KSORF, bladverket står för förändringar i de båda parternas arbetsuppgifter.

Förändringar i ekonomin
Förändring i

välfärdsstaten

EU-medlemskapet
Ökade internationella frågor

KC
&

KSORF

Fler  arbetsuppgifter
större ansvarsområden och
större geografiska områden

Från slutna till öppna system
Nätverk, samarbete, konkurrens, 
och marknadsföringen har ökat

Media,
 intressegrupper 
och medborgarna

ställer 
högre krav

Krav på effektivitet, 
organisationsstrukturen blivit 
trögare. En  ökad delegering 

nödvändig

Allt större
 inslag av ledarskapsuppgifter

Inte
längre

auktoriteter

Figur 7.1. Resultat av förändringar i kommunchefens  och
kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter och omgivning (Källa: egen)
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8. SLUTDISKUSSION

Innan vi tar farväl för denna gång, vill vi ge några korta reflektioner på resan

som varit. Vi avslutar kapitlet med att ge tips om nya resmål.

8.1. Slutdiskussion

Uppsatsens syfte är att förklara hur kommunchefens arbetsuppgifter har

utvecklats i relation till kommunstyrelseordföranden under de senaste 25 åren.

Vi hade förväntat oss att få tydliga svar relaterade till tidpunkter i kommunens

utveckling. Dessa svar visade sig vara betydligt svårare att få bekräftade än vad

vi hade föreställt oss. Trots att vi vid genomförandet av våra intervjuer ständigt

frågade när förändringar inträffat, fick vi dock inga konkreta svar.

Respondenternas standardsvar var att förändringarna har skett successivt.

Respondenterna använder sig dock av termerna ”förr” och ”nu” för att placera in

de förändrade förutsättningarna som inträffat under den undersökta tidsperioden.

Detta var något som vi istället tog fasta på.

I vår uppsats återfinns alltså ingen detaljerad tidsaxel då förändringar har ägt

rum. Istället valde vi att kontrastera ”förr” med ”nu” och på så sätt inrymmer vi i

alla fall ett tidsperspektiv på 25 år.

I vår resultatdel konstaterade vi att kommunchefens och

kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter såsom planering, samordning och

organisering fortfarande är viktiga. Dock har många förändringar skett t.ex. har

samarbete och nätverk, både mellan och utanför kommuner ökat.
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Den största förändringen, som vi anser har skett är, att

kommunstyrelseordföranden har gått ifrån, att samtidigt vara politiker och

tjänsteman, till att numera koncentrera sig på kommunens övergripande frågor.

En tidsperiod på 25 år är en relativ lång tid där mycket kan inträffa. Vi är nöjda

med resultatet som vi fick men hade förväntat oss något mer ”revolutionerande”

upptäckter. Detta kan säkert delvis förklaras med den tröghet som kännetecknar

den kommunala verksamheten.

8.2. Förslag på nya resmål

Nu när vi har skildrat kommunchefens och kommunstyrelseordförandens

arbetsuppgifter ur ett historiskt perspektiv skulle det även vara intressant att veta

vilka arbetsuppgifter som kommer att dominera i framtiden.

Ett annat område att beakta är konflikter. Dessa är, som redan nämnts, ett alltid

förekommande problem. En djupgående kartläggning över bakomliggande

faktorer till hur och varför dessa uppstår skulle således vara av intresse.

Även dagens kommunala organisationsstruktur förefaller intressant att fördjupa

sig i. Organisationsstrukturen svarar dåligt mot nutidens krav på snabbhet och

effektivitet. Ett led i effektivitetsförbättringen är den ökade delegeringen, trots

delegeringen händer idag att när ett beslut väl kommer fram har det hunnit att bli

inaktuellt. Hur ska organisationen då utformas för att på ett bra sätt kunna

anpassa sig till omgivningens förändrade förutsättningar?
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BILAGA 1.

Introduktionsbrev

Hej!

Här kommer lite förhandsinformation angående morgondagens intervju.
Uppsatsens syfte är att ur ett ledarskapsperspektiv  förklara hur kommunchefens
arbetsuppgifter har utvecklats i relation till kommunstyrelseordförandens
arbetsuppgifter under de senaste 25 åren.

Vi är således intresserade av att få arbetsuppgifterna belysta utifrån olika
tidpunkter. Vidare kommer vi att ställa några frågor om kommunens
organisationsstruktur och vi undrar också över ledarskap och chefskap.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,

Lotta Lehtinen & Lotta Lerjeborn
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BILAGA 2.

Intervjumall
Hur ser en kommunchefs respektive kommunstyrelseordförandes bakgrund i
allmänhet ut?

Hur länge har Du varit X:s kommunchef/ kommunstyrelseordförande?

Vilka arbetsuppgifter har Du som kommunchef/ kommunstyrelseordförande?

Hur har dessa arbetsuppgifter förändrats under Din tid?

Finns det några särskilda händelser som format kommunchefens/
kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter? Vilka är dessa och hur har dessa
påverkat? När inträffade dessa?

Vilka är kommunstyrelseordförandens/ kommunchefens arbetsuppgifter under
Din tid?

Hur skulle Du beskriva arbetsrelationerna mellan
kommunchefen/kommunstyrelseordföranden?

Anser Du att det finns svårigheter som omger
kommunchefens/kommunstyrelseordförandens arbete? Vilka är dessa? Vilka är
de bakomliggande orsakerna till dessa?

Hur byggs förtroende mellan kommunchefen och kommunstyrelseordföranden
upp?

Hur inverkar organisationsstrukturen på kommunchefens respektive
kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter?

Vad innebär ledarskap/ chefskap för Dig?

Hur skulle Du beskriva kommunchefen respektive kommunstyrelseordföranden
i termer av ledarskap respektive chefskap?

Slutligen, finns det något Du vill tillägga?


