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Förord 
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Introduktion 
 
 
 
Inledning 

”All offentlig makt utgår från folket” 

Regeringsformen (kap. 1, § 1) 
 
Men vad händer sedan? Vart tar den vägen? Enligt de demokratiska idealen ska 
makten stanna hos våra folkvalda politiska ledare. Men är det så enkelt? Allt fler 
röster  verkar  höjas  om  att  de  folkvalda  politiska  ledarna  känner  sig  allt mer 
maktlösa,  och  att  tjänstemännen  får  ett  allt  för  stort  utrymme  i  den  politiska 
processen. I ett pressmeddelande från Umeås universitet framgår exempelvis att: 
 

”Svenska tjänstemän vid EU‐representationen i Bryssel har ett stort inflytande på 

Sveriges EU‐politik och på unionens slutgiltiga lagstiftning. Dessa tjänstemän bör 

därför kontrolleras mer utförligt än vad som görs idag, menar Thomas Larue vid 

Umeå universitet.” 

Pressmeddelande, Umeå universitet, 2006‐05‐31 
 
Detta berörde alltså våra  svenska  tjänstemän  i EU.  I Dalademokraten kan man 
istället få läsa om förhållandena i landstinget i Dalarna.  
 

”De  lokala  sjukvårdspolitikerna  är  helt  utan makt. Det  säger moderaterna  i  en 

landstingsmotion.  Den  fick  stöd  från  både  höger  och  vänster  i  gårdagens 

fullmäktige.  Landstinget  har  aldrig  varit  så  centralstyrt  som  i  dag,  sade  Erik 
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Norelius,  s.  ‐ Det  säger  jag med  55  års  erfarenhet  av  landstingsvärlden.  Säger 

tjänstemännen nej  till något vi  föreslår  i de  lokala styrelserna är vi politiker helt 

handlingsförlamade.” 

Dalademokraten, 2006‐01‐01 
 
Mönstret tycks även gå att känna igen i våra svenska kommuner, åtminstone om 
man får tro på vad en socialdemokrat i Sandviken säger i ett debattinlägg på (S) 
hemsida under rubriken ”Maktlösa förtroendevalda?”: 
 

”’Sandviken har fått expertstyre i stället för demokrati. Tre av fyra politiker tycker 

att  de  i  dag  bara  godkänner  tjänstemännens  förslag.’  Det  kan  man  läsa  i  en 

maktutredning som Sveriges kommuner och landsting gjort.” 

Socialdemokraterna i Sandviken, 2006‐06‐11 
 
Den utredning som åsyftas i citatet ovan är en rapport från en enkätstudie med 
förtroendevalda  i  17  kommuner  som  utförts  av  Sveriges  Kommuner  och 
Landsting (SKL). I denna rapport, ”Makten och möjligheten i kommunpolitiken”, 
står att läsa att: 
 

”Mer  än  hälften  av  de  svarande,  58  procent,  uppger  att  politikerrollen  ofta 

begränsas  till att godkänna  tjänstemännens  förslag. Något hårddraget, anser  sex 

av  tio  politiker  att  vårt  demokratiska  system  har  ersatts  av  expertstyre  –  där 

politikernas  roll  begränsas  till  att  godkänna  tjänstemännens  slutsatser  och 

förslag.” 

SKL, Demokratiredovisning, 2005 
 
I en skrift från Brytpunkt, ett projekt initierat av SKL som handlar om politikens 
roll i framtiden, upptas samma problematik om maktrelationen mellan politiker 
och tjänstemän: 
 

”I  praxis  upplever många  förtroendevalda  att  tjänstemännen  har  en  stor makt. 

Fritidspolitiker  kan  känna  sig maktlösa  när  tjänstemän  initierar  frågor,  utreder 

handlingsalternativ  och  presenterar  färdiga  förslag  till  beslut.  Ledamöter  och 

ersättare i fullmäktige och nämnder riskerar att förlora det politiska initiativet.” 

SKL, Politiskt styrning och demokrati i kommunerna 
 
Sammanfattningsvis: Tjänstemännen tycks ha stort  inflytande på vår EU‐politik 
och  bör  därför  kontrolleras mer  utförligt. Kommun‐  och  landstingspolitikerna 
säger  sig vara utan makt. Säger  tjänstemännen nej blir de handlingsförlamade. 
Politikerrollen  uppfattas  av  politiker  som  begränsad  till  att  endast  godkänna 
tjänstemännens  förlag.  Politiker  säger  sig  riskera  att  förlora  det  politiska 
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initiativet. Vårt demokratiska  system har ersatts av ett expertstyre – anses det. 
Av citaten att döma skulle man nästan kunna tro att det är tjänstemännen som är 
de  verkliga politiska makthavarna  och  att den  offentliga makten  ligger dold  i 
förvaltningsmaskineriet. Det verkar som att hela vårt demokratiska system är på 
väg att gå under. Rena rama domedagen! Men, är det verkligen så  illa?  Jag vet 
inte. Frågan blir delvis retorisk.  Jag har dock  fått  lära mig en sak, nämligen att 
det  definitivt  inte  är  tjänstemännen  som  ska  bestämma  över  den  offentliga 
verksamheten. Den uppgiften ligger på politikerna att ta ansvar för (Lundquist, 
1991).  Även  Förtroendeuppdragsutredningen  var  bestämd  på  denna  punkt; 
Politiker skall bestämma. Det är grunden för demokratin (SOU 1989:108, kursiv‐
ering  i original). Samtidigt  framgår  från citaten att maktrelationen mellan poli‐
tiker  och  tjänstemän  i  praxis  kanske  inte  är  så  enkel  som  att  de  förstnämnda 
bestämmer och de sistnämnda står med mössan i handen och lydigt gör vad de 
blir tillsagda att göra. Tjänstemännen verkar ha sin egen makt, vilket tycks skapa 
en spänning i relation med politiker.  
 
Av  citaten  att  döma  upplever  följaktligen många  förtroendevalda  politiker  ett 
problem med  att  tjänstemännen  har  ett  för  stort  inflytande  på  den  politiska 
processen.  för  att  förstå  detta  inflytande måste  det  som möjliggör  inflytandet 
specificeras,  och  detta  har  jag  bland  annat  tänkt  göra  inom  ramen  för  denna 
avhandling – och  jag har  tänkt göra det med hjälp av en  studie på kommunal 
nivå. 
 
En studie på kommunal nivå 
Av inledningen framgår dock att det finns tjänstemän i en mängd olika politiskt 
styrda organisationer ‐ i EU, i landstingen, i kommunerna. Ytterligare fler finns i 
våra departement och statliga verk, för att nämna några. Och vad som gäller för 
tjänstemännen i EU kanske inte alltid gäller för tjänstemännen i lanstingen eller 
kommunerna, och vice versa. Att ta sig an samtliga kategorier tjänstemän skulle 
alltså  bli  allt  för  omfattande  inom  ramen  för  endast  en  avhandling.  Därför 
behövs  en  avgränsning.  Jag  kommer  i  denna  avhandling  uppmärksamma  de 
kommunala  chefstjänstemännen. Med  kommunal  chefstjänsteman  avser  jag då 
förvaltningschefer. Och med  förvaltningschef  avser  jag  de  kommunala  chefer 
som  inte har en ytterligare  tjänstemannanivå mellan sig och en politisk nämnd 
(jfr Blom, 1994). Valet att koncentrera studien på just förvaltningschefer, och inte 
på andra kommunala tjänstemän, betingas av att det är just förvaltningscheferna 
som  i  regel  arbetar  närmast de  ledande politikerna. Och den  kategori  förvalt‐
ningschefer  som  i  större utsträckning  än  andra  förvaltningschefer  arbetar  när‐
mast  de  ledande  kommunpolitikerna  är  kommuncheferna. Med  kommunchef 
menas  den  högsta  (eller  ledande)  chefsfunktionen  i  en  kommun.  Alternativa 
benämningar på denna chefskategori är kommundirektör och kanslichef. Ibland 
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kan  förvisso benämningen  stadsdirektör  förkomma, men det  är dock ovanligt. 
Kanslichef är en äldre benämning och kan hänföras till en tid då arbetet för den 
ledande tjänstemannen i kommunen var mer internt orienterat. Jag kommer dock 
fortsättningsvis använda benämningen kommunchef.  
 
Av  betydelse  för  avhandlingens  vidkommande  är  att  kommunchefspositionen 
kan  sägas placeras  någonstans mellan politik  och  administration  och  fungerar 
därmed som ett  informationsmässigt filter och en sammanhållande  länk mellan 
politik och  förvaltning. Positionen kan därför  ses  som  en mix mellan byråkrat 
och politiker  (Haglund, 1998). Kommunchefspositionen  tycks  således vara om‐
gärdad av vissa hierarkiskt maktstrukturella förhållanden med tydliga politiska 
undertoner,  vilket  rör  kommunen  som  politiskt  styrd  organisation.  Det  ska, 
enligt  kommunallagen,  finnas  ett  högsta  beslutande  organ  i  kommuner. Detta 
organ  utgörs  av  kommunfullmäktige,  som  ger  uppdrag  till  nämnder  och 
styrelser  som  ska  svara  för  förvaltning och verkställighet. Under kommunfull‐
mäktige  finns  ett  antal  nämnder  varav  kommunstyrelsen  är  en1.  Samman‐
sättningen av kommunstyrelsen är ofta proportionell i förhållande till kommun‐
fullmäktige, och formar därför en koalition där de flesta partierna i kommunfull‐
mäktige är  representerade  (Haglund, 1998). Kommunstyrelsen utgör kommun‐
ens ledande politiskt exekutiva förvaltningsorgan och har som sådant en särställ‐
ning bland nämnderna genom att den också har en samordnande roll. Men, det 
finns inte en ren hierarkisk relation mellan kommunstyrelsen och övriga nämn‐
der, vilket medför  att kommunstyrelsen  inte kan vara  exekutiv  rörande  andra 
nämnders verksamheter  (Haglund, 1998;  Jonsson & Arnell, 2006). Men, genom 
sin  ställning  i  förhållande  till  kommunfullmäktige  har  kommunstyrelsen  i 
praktiken en mycket stark maktbas, men mer av  informell karaktär  (Jonsson & 
Arnell, 2006). Det är också kommunstyrelsen som anställer kommunchefer, och 
han eller hon har inte någon formell makt, såvida inte kommunstyrelsen tilldelar 
denne det (Haglund, 1998).  
 
Kommunchefer leder vad som vanligtvis kallas kommunens ledningskontor eller 
kommunledningskontoret2  och  som  därmed  befinner  sig  i  en  kommun‐
övergripande  position. Det  är  ett  kontor  bestående  av  tjänstemän. Det  är  inte 
ovanligt  att  kommuner  formellt  beskriver3  kommunledningskontoret  som 
kommunstyrelsens  förvaltning  som  leder,  styr,  samordnar,  kontrollerar  och 
utvecklar kommunens olika verksamheter på den politiska ledningens uppdrag. 
Ofta nämns också att kontoret är  sekretariat åt kommunfullmäktige, kommun‐

                                                 
1 Sedan 1992 medger kommunallagen att man inte har några verksamhetsnämnder överhuvudtaget. Det 
räcker med att ha en valnämnd och en eller flera myndighetsnämnder. Men, så ser det sällan ut i praktiken.  
2 Begreppen kommun- och stadskansli förekommer också, men är dock ovanliga. 
3 På hemsidor, i informationsbroschyrer m.m., men information har även inhämtats vid samtal med 
kommunchefer och ledande politiker. 
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styrelsen  och  kommunens  valnämnd.  Kommunledningskontorets  uppgifter 
påstås vara att svara för bland annat beredning och uppföljning av mål, program 
och direktiv, strategiska näringslivsfrågor, säkerhet, ekonomi‐ och  finansfrågor, 
personalfrågor,  juridik, marknadsföring  informationsstyrning och  informations‐
teknik, samordning av  internationella kontakter samt upphandling. Dessa upp‐
gifter  tycks  alltså  vara  vanliga  för  kommunledningskontoret,  men  kan  dock 
variera mellan olika kommuner.  
 
Vad  vi  har  för  handen  är  alltså  en  förvaltningschef  som  befinner  sig  i  den 
omedelbara närheten av den kommunövergripande politiska ledningen, och som 
därigenom  verkar  i  gränslandet mellan  politik  och  administration.  Kommun‐
chefer  förefaller  således  befinna  sig  i  en  speciell  situation  eftersom  de  verkar 
under  förutsättningar  som  till  stor del konstitueras av den politiska  ledningen. 
Källström och Solli  (1997) beskriver  just kommunchefers  funktion  som en  länk 
mellan tjänstemän och politiker, vilket därför medför att positionen är viktig för 
den  process  som  strävar  efter  konsensus mellan  politiker  och  tjänstemän,  och 
därmed  för  kommunernas möjlighet  att  vara  effektiva. När man  vill  försöka 
skapa kunskap om  cheftjänstemännens  inflytande på den politiska processen  i 
kommuner  faller det  sig därför naturligt att uppmärksamma  relationen mellan 
kommunchef och ledande kommunpolitiker eftersom de problem som uppstår i 
relationen mellan politiker  och  tjänstemän blir  särskilt märkbara  just här. Den 
kunskap som då utvecklas är inte bara specifik för kommunchefer utan även för 
andra  chefer  som verkar nära politik  i politiskt  styrda organisationer Kunskap 
om  kommunchefers  inflytande på den politiska processen  kan  följaktligen  an‐
vändas som exempel på chefstjänstemännens  inflytande  i politiskt styrda orga‐
nisationer.  Jag kommer  följaktligen att använda kommunchefer  som ett empir‐
iskt  fall  som  kan  användas  i  bredare  bemärkelse  för  att  säga  något  om  de 
kommunala chefstjänstemännen.  
 
Varför  hamnar  valet  på  just  kommuner?  Varför  inte  landsting  eller  andra 
politiskt  styrda  organisationer,  dvs.  organisationer  som  också  styrs  av  ideo‐
logiska förutsättningar för att leda verksamheten? Jag ser främst två skäl. För det 
första  ligger  den  vardagliga  utövningen  av  politik  nära  verksamheten  i 
kommuner. Politikernas vilja att  ta över verkställighetsbeslut blir mest påtaglig 
på den kommunala nivån  (Bröms, 1989). Politiker  i kommuner är  följaktligen  i 
större  utsträckning  än  politiker  i  andra  politiskt  styrda  organisationer  enga‐
gerade  i  själva  organisationen. Den  kommunala  organisationen  är  i  hög  grad 
direktstyrd  av  politiska  intentioner,  och  där  den  tjänstemannamässiga  styr‐
ningen sker i direkt samverkan med politiker (jfr Jonsson, 2003). Detta gör i min 
mening  kommuner  extra  lämpliga  och  intressanta  för  att  studera  chefstjänste‐
männens  politiska  agerande.  För  det  andra  är  kommuner  stora  ekonomiska 
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aktörer  i  det  svenska  samhället,  vars  verksamhet  spänner  över  komplexa 
samhälls‐ och välfärdsområden, och  ingår därför  som en del av vårt  samhälls‐
system  (Stewart,  1988).  De  är  på  så  sätt  organisationer  som  inte  direkt  kan 
jämföras med vare sig  landsting och andra politiskt styrda organisationer, eller 
privata företag. För att klara av sina uppgifter hade kommunerna vid utgången 
av  2005  drygt  775  000  sysselsatta  och  en  omsättning  på  drygt  443 miljarder 
kronor  (www.scb.se,  060710).  Siffrorna  visar  att  kommunerna  sysselsätter 
ungefär var  femte arbetstagare  i Sverige och är betydande ekonomiska aktörer 
med en omsättning av drygt 16 % av BNP. Maktrelationen mellan politiker och 
tjänstemän,  hur  kommuner  leds,  både  politiskt  och  administrativt,  och  hur 
politiker och  tjänstemän samspelar är därför av största betydelse.  Jag  finner att 
dessa argument utgör både nödvändiga och tillräckliga skäl för att kommunerna 
ska förtjäna sin egna forskningsmässiga plattform utan att behöva jämföras med 
vare sig andra politiskt styrda organisationer eller företag i det privata närings‐
livet.  
 
Problembilden 
Avhandlingens inledande citat målar upp en sammansatt problembild av tjänste‐
männens inflytande i, och över, den politiska processen. Vad kan då sägas utgöra 
det  centrala  problemet?  För  att  svara  på  frågan  krävs  inledningsvis  en  kort 
beskrivning av den politiska styrningen av kommuner. Makten att företräda det 
svenska folket ges åt en demokratiskt folkvald ledning vart fjärde år, vare sig det 
rör  sig  om  stat,  kommun  eller  landsting.  Gemensamt  för  alla  våra  offentliga 
organisationer är följaktligen att de handlar på uppdrag av politiskt valda organ 
(Christensen, m.fl.,  2005). Offentliga  organisationer  kännetecknas därför  av  att 
där  finns  en  politisk  överbyggnad  –  och motsvarande  politiska  överbyggnad 
finns  på  kommunal  nivå. Med  utgångspunkt  i  idén med  den  politiska  över‐
byggnaden har  Sverige  en  stark  förvaltningstradition  som  vilar på  en  klassisk 
demokratiteori  om  politisk  styrning,  vilken  enligt  Förtroendeuppdragsutred‐
ningen (SOU 1989:108) är tänkt att fungera på följande sätt: De förtroendevalda 
fångar upp medborgarnas krav, behov och önskemål om politiska åtgärder. I de 
politiska  partierna  omvandlas  kraven  etc.  till  politiska  program.  På  basis  av 
programmen  skaffar  partierna  stöd  från  väljarna  och  försöker  därefter 
genomföra sin politik i praktisk handling. Därvid har politikerna till sin hjälp en 
tjänstemannaorganisation  som  tolkar  de  av  politikerna  uppsatta  målen  och 
omvandlar dem till barnomsorg, hälso‐ och sjukvård och teknisk service m.m.. I 
den  ideala  förståelsen  av  den  politiska  överbyggnaden  och  tjänstemanna‐
organisationen  har  de  två  grupperna  således  olika  roller. Den  ideala  politiska 
rollen  innebär  att  formulera  mål,  visioner,  policys,  generella  principer  och 
utveckla  strategier  enligt  värderingar  medan  den  ideala  tjänstemannarollen 
innebär att genomföra politikernas vilja och driva den dagliga administrationen 
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utan  egna  värderingar  (jfr  Weber,  1922).  Den  politiska  styrningen  innebär 
följaktligen, förenklat uttryckt, att den politiska överbyggnadens ledningsuppgift 
består  av  ett  politiskt  beslutsfattande  och  den  underordnade  administrativa 
ledningsuppgiften  av  ett  verkställande  av  dessa  politiskt  fattade  beslut.  Den 
yttersta makten finns därför enligt denna modell i den politiska överbyggnaden. 
Modellen  är  ett  ideal  som  skiljer  mellan  politik  och  förvaltning  och  går 
följaktligen att känna igen i Webers (1983) byråkratimodell som karakteriseras av 
en  ”funktionellt  specificerad maktdelning” där  ”olika  individer  tilldelas  speci‐
ficerade funktioner”, dvs. en rationell roll‐ och arbetsfördelning mellan politiker 
och  tjänstemän. Modellen bygger på  en noggrant  fastlagd  lydnadshierarki där 
chefstjänstemannen ses som en neutral utförare av de politiskt  fattade besluten 
och som ett  lydigt verktyg  i den politiska, demokratiska, maktens händer (Ehn, 
1998). Sammanfattningsvis kan sägas att våra kommuner är uppbyggda efter en 
normativ  byråkratimodell  som  baseras  på  en  institutionell  maktfördelnings‐
princip –  en  sorts dualistisk princip –  som  skiljer mellan beslutande och verk‐
ställande organ, eller med andra ord mellan demokrati (politiker) och byråkrati 
(tjänstemän) (jfr Kommunallagen, 1997; Höök, 2000).  
 
Vad som nu kan förstås av den problembild som målas upp i inledningen är att 
maktrelationen mellan politiker och  tjänstemän  i praktiken  inte verkar  fungera 
som  den  normativa  byråkratimodellen  säger  att  den  ska  fungera.  Det  tycks 
följaktligen finnas ett glapp mellan ideal och praktik. I den ideala modellen finns 
en  gränslinje mellan  politik  och  förvaltning, men  i  den  kommunala  vardagen 
förefaller  denna  gränslinje  vara  svår  att  dra,  vilket  resulterar  i  en  oreglerad 
maktrelation  mellan  politik  och  förvaltning  som  leder  till  en  osäkerhet  och 
otydlighet i mandat och befogenheter på tjänstemannanivå (jfr Bröms, 1989). Den 
oreglerade maktrelationen  verkar  också  vara  orsaken  till  uppkomsten  av  vad 
som många  beskriver  som  en  ”gråzon” mellan  politik  och  förvaltning,  vilken 
betraktas som en källa för osäkerhet och otillfredsställelse hos offentligt anställda 
och  där  det  inte  är  ovanligt  att  ledande  politiker  i  praktiken  detaljstyr  det 
administrativa  arbetet,  och  att  chefstjänstemännen  påverkar  politiska  priori‐
teringar  och  den  politiska  dagordningen.  Vad  Hagström  (1990)  kallar  den 
administrative politikern och den politiserande tjänstemannen kan sägas vara uttryck 
för detta. Flera  forskare vittnar om  följderna av detta som  irritation, samarbets‐
problem, orealistiska beslut, förljugna problempresentationer, upplevda svek när 
opinionsvindarna blir kyliga,  irritation över att behöva  spela  ett  spel  för att  få 
nödvändiga  anslag,  handlingsförlamning,  bristande  konstruktiv  samverkan 
m.m. (jfr Bröms, 1989; Montin, 2003; Utbult, 2004; Jonsson & Arnell, 2006). I den 
kommunala  vardagen  tycks  alltså  maktrelationen  mellan  politiker  och 
tjänstemän vara komplicerad och problematisk. Men, att påstå det är dock att slå 
in  en  öppen  dörr.  Problemen  i  relationen  debatteras  flitigt,  och  har  så  gjorts 
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under lång tid, i stort sett ända från tillsättandet av tjänstemän, eller åtminstone 
från den  stora kommunala expansionen på 1960‐ och 1970‐talen. Med åren har 
detta  också  blivit  en  av  samhällsvetenskapens  klassiska  forskningsproblem 
(Blom, 1994). Den huvudsakliga debatten har kretsat kring den svåra frågan om 
förhållandet mellan demokrati och byråkrati, om vilken ställning  förvaltningen 
och dess tjänstemän ska ha i en demokratiskt förankrad organisation, vilket säger 
något om de förtroendevaldas möjligheter att utöva sin politiska makt.  
 
Den så kallade gråzonen förefaller ha utvecklats, eller åtminstone förstärkts, som 
en  följd  av den  väldiga  expansionen  av den  kommunala  verksamheten under 
1900‐talet,  framförallt  1960‐  och  1970‐talen.  Expansionen  accentuerades  under 
perioden 1965‐1980 då den klart översteg ökningen av BNP  (Norell, 1989). Vid 
tiden  för den  svenska demokratins genomförande  sågs  förvaltningen  inte  som 
något  problem  eftersom  den  endast  hade  ett  mycket  blygsamt  omfång  med 
obetydliga möjligheter  att  påverka  värdefördelningen  i  samhället  (Lundquist, 
1991). Det var då  fullt möjligt att göra  en klar åtskillnad mellan det  som upp‐
fattades vara politik och det  som uppfattades vara  förvaltning. Därigenom var 
också arbetsfördelningen mellan politiker och det fåtal tjänstemän som fanns mer 
eller  mindre  självklar.  Men,  under  den  kraftiga  expansionen  uppstod  pro‐
duktionsproblem, vilka  löstes genom uppbyggandet av  en omfattande apparat 
för serviceproduktion med hjälp av ständigt ökande resurser. För att klara denna 
utbyggnad  krävdes  en  mängd  specialister,  administratörer  och  verksamhets‐
personal. Antalet  kommunalt  anställda  tjänstemän  blev  följaktligen  allt  större 
samtidigt  som  chefsnivåer  inrättades, varvid det uppstod problem dels att dra 
gränslinjen mellan politik och förvaltning, dels att avgöra förvaltningens roll och 
ställning  i  demokratin  (Lundquist,  1991; Wallenberg,  1997;  Forsell &  Jansson, 
2000).  Samtidigt  under  denna  period  minskade  antalet  förtroendeuppdrag 
kraftigt, vilket medförde att ett  långt mindre antal förtroendevalda fick ta hand 
om  den  större  och  ständigt  växande  kommunala  verksamheten.  Ännu  fler 
tjänstemän  anställdes  för  att  avlasta  politikerna  i  deras  arbetsuppgifter, med 
ännu mer gränsdragningsproblem  som  resultat. Det  finns  fog att påstå att den 
offentliga sektorn  idag är något helt annat än 1951 då 2281  landskommuner, 84 
köpingar och 1333 städer bedrev en verksamhet som volymmässigt endast var en 
bråkdel  av  vad  som  idag  förvaltas  av  290  kommuner.  Som  en  följd  av denna 
process  som  pågått  under  femtio  år  har  kommunerna  gått  från  en  lekmanna‐
förvaltning –  som  innebar att de  förtroendevalda  själva  svarade  för beredning, 
beslut  och  verkställighet  –  till  en  professionell  tjänstemannaförvaltning  där 
tjänstemännen  har  övertagit  inte  endast  verkställighetsfunktioner  utan  också 
väsentliga beredningsfunktioner från politikernivån (jfr Blom, 1994; Höök, 2000). 
I dag har alltså en organisation utvecklats  i vilken permanent anställd personal 
utgör ett centralt inslag och där också ett allt större antal av de förtroendevalda 
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har de politiska uppdragen  som  sin huvudsakliga  sysselsättning:  en professio‐
nalisering har skett (Norell, 1989).  
 
Med  denna  utveckling  tycks  också  förutsättningarna  för  det  politiska  makt‐
utövandet  ha  förändrats.  Tidigare  utövades  den  politiska  makten  i  större 
utsträckning  på  ideologisk  bas  inom  ramen  för  lekmannaförvaltningen  i  de 
gamla  småkommunerna.  Men,  som  Förtroendeuppdragsutredningen  konsta‐
terade 1989 (SOU 1989:108), med expansionen under 1960‐ och 1970‐talen, parall‐
ellt med  den  ekonomiska  nedgången  under  1970‐talet,  började  också  effektiv‐
itetsbrister uppmärksammas i den offentliga förvaltningen. Därmed började det 
också  ställas  större  krav  på  ökad  effektivitet,  dvs.  att  produktionen  av  den 
kommunala  servicen  skulle  ske  på  ett  effektivt  sätt. Då man  tidigare  tillförde 
ökade  resurser blev  istället  en  fråga om  att  få ut mer  av  insatta  resurser, dvs. 
ökad  effektivitet. Med  utgångspunkt  i  effektivitetskraven  började man  under 
1980‐  och  1990‐talen  snegla mot  näringslivets  lösningar.  Från  det  privata  när‐
ingslivet  började managementfilosofier  hämtas  som  relativt  oreflekterat,  utan 
hänsyn  till kommuners speciella särdrag, började  tillämpas på en  rad områden 
inom den  offentliga  förvaltningen,  varför dessa  förändringar  har  fått  etiketten 
”företagisering”  och  ”marknadisering”  (Forsell,  1994;  Forsell &  Jansson,  2000). 
Från den  anglosaxiska världen hämtades  idéer och modeller  som  ”new public 
management”,  ”reinventing  government”,  ”managerialism”  och  privatisering 
(Forsell  &  Jansson,  2000;  Björk,  Bostedt  &  Johansson,  2005).  Med  denna 
utveckling  kom  också  krav på  få men desto  starkare  ”superchefer”  i  förening 
med  en  kraftig  reduktion  av  organisationens mellanchefer  (Hagström,  2003).  I 
förarbetena till den nya kommunallagen framgår också att det finns ett stöd för 
denna  utvecklingstendens  (Jonsson  &  Arnell,  2006).  Den  kommunala  förvalt‐
ningen skulle alltså ledas och styras som företag, vilket, enligt Lundquist (1998), 
har  lett  till  att  de  ekonomiska  värderingarna  som  kostnadseffektivitet  och 
produktivitet har kommit  att dominera  allt mer över de demokratiska värder‐
ingarna  i den offentliga debatten. Enligt Källström och Solli  (1995)  finns denna 
”företagisering”  i  många  skepnader,  där  begrepp  som  marknadsföring  och 
affärsstrategier  har  blivit populära. Trender  som dessa  tycks  ha  lett  till  ökade 
krav  och  förväntningar på  chefer  i politiskt  styrda  organisationer  att driva  en 
effektiv  förvaltningsorganisation utifrån  ett  rationellt  synsätt och med  resultat‐
krav. 
 
För att klara av den ekonomiskt pressade situationen har utvecklingen gått mot 
att den politiska makten i en större utsträckning utövas med effektivitet som bas 
inom ramen  för  lekmannastyre och en professionell  förvaltning. För att behålla 
effektiviteten  och  den  höga  professionalismen  har  tjänstemännen  specialiserat 
sig  och  handläggningen  av  ärenden  har  formaliserats  och  standardiserats. 
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Genom  specialiseringen  har  förvaltningssystemet  också  splittrats  upp  i  skilda 
sektorer.  Förtroendeuppdragsutredningen  (SOU  1989:108)  menade  att  denna 
utveckling  gjorde  den  professionella  organisationen  allt  svårare  att  överblicka 
och styra för de förtroendevalda. Av Förtroendeuppdragsutredningen kan också 
förstås att den starka  fokuseringen på effektivitetsfrågor, samtidigt som kraven 
på myndighetsutövning skärptes, och att de ekonomiska resurserna blev allt mer 
begränsade, också innebar att den tidigare politiska maktutövningen, baserat på 
ideologiska ideal om hur vi ska ha det i vårt samhälle, fick stå tillbaka, medvetet 
eller omedvetet, för en politisk maktutövning som baseras på den professionella 
förvaltningens administrativa  ideal, med dess  regelverk, administrativa  rutiner 
och ekonomi. Följden  tycks ha blivit att politikerna har blivit allt mer beroende 
av  tjänstemännen  för  att  nå  ut  med  sin  politik.  Sammantaget  kan  sägas  att 
politikerna  i  allt  större  utsträckning  tycks  ha  kommit  att  förlita  sig  på,  eller 
underordna  sig,  förslag  som  utformas  av  tjänstemän  inom  den  administrativa 
strukturen, med följd att tjänstemännen fått ett ökat inflytande över den politiska 
processen  eftersom  det  är  de  som  enligt  konstens  alla  regler  förvaltar  det 
politiska mandatet och verkställer den politiska viljan.  
 
Problembilden som målas upp med hjälp av citaten i inledningen, den kommun‐
ala  utvecklingen,  glappet  i  den  normativa  byråkratimodellen,  politisk  makt‐
utövning  utifrån  effektivitetsideal  i  stället  för  ideologiska  ideal,  ”företagiser‐
ingen” och politikernas beroende av tjänstemännen ger för handen att det verkar 
råda  en  otydlighet  i  hur  makten  i  praktiken  konstitueras  och  distribueras  i 
interaktionen mellan politiker och tjänstemän, med följd att chefstjänstemännen 
allt oftare agerar på de  förtroendevaldas områden. Och häri  ligger avhandling‐
ens  centrala problemställning. Min mening  är  att det  är maktförhållanden  för‐
bundna med chefstjänstemannapositionen som är problematisk. Resultatet tycks 
bli  att  icke‐förtroendevalda  kommunala  chefstjänstemän  kan  befinna  sig  i  en 
situation där de  innehar en omfattande makt över  inte endast verkställandet av 
den  politiska  viljan,  utan  även  för  politikens  utformning  och  inriktning  (jfr 
Montin, 2002: Hansen & Ejersbo, 2002; Utbult, 2004). 
 
Men, att påstå att de kommunala chefstjänstemännen har makt är återigen att slå 
in en öppen dörr. De är ju chefer. Att vara chef innebär att leda ”något”. Att leda 
innebär  att påverka detta  ”något”.  För  att  kunna påverka detta  ”något”  krävs 
makt.  Inga konstigheter med det. Det  är grundläggande  insikter om  chef‐ och 
ledarskap (jfr Yukl, 2006). Ett mer precist uttalande bör därför omfatta vilken typ 
av makt  som  här  avses. Det  tycks  alltså  inte  vara  den  traditionella,  legitima, 
chefsmakten4  som utgör problemet. Dessa  chefer,  som  vilka  andra  chefer  som 

                                                 
4 Med legitim chefsmakt avser jag chefers erkända rätt att ge underställda order, direktiv och uppmaningar, 
och de underställdas skyldighet att tillmötesgå detta (jfr Howell & Costley, 2006; Yukl, 2006). Denna 

10 



helst,  har  en  legitim makt  knuten  till  sin  position  för  att  kunna  utöva  direkt 
ledning över den verksamhet de är  satta att  leda – de har  en  legitim makt att 
verkställa den politiska viljan. Enligt min mening bottnar det centrala problemet 
istället i att den kommunala utvecklingen har gått mot ett håll där de kommun‐
ala  chefstjänstemännen,  utöver  den  legitima  chefsmakten,  också  i  allt  större 
utsträckning har kommit att uppbära politisk makt5 som möjliggör ett omfattande 
inflytande på den politiska processen utan att vara demokratiskt valda represen‐
tanter  för kommuninvånarna. Detta är nu  inte  samma  sak  som att  säga att det 
har skett en maktförskjutning av den formella politiska makten till chefstjänste‐
männen.  Den  formella  politiska  makten  kan  inte  förskjutas,  åtminstone  inte 
såsom  det  politiska  ansvarsutkrävandet  i  dagens  demokratiska  system  är 
utformat, där den folkvalde politikern står till svars inför sina väljare. Jag pratar 
följaktligen här om informell, indirekt och reell, politisk makt som tycks möjlig‐
göra  för de kommunala chefstjänstemännen att agera med ett större  inflytande 
över politikens utformning och  inriktning än vad deras position  i den politiska 
processen berättigar till. Och denna politiska makt och detta agerande förbunden 
med den kommunala chefstjänstemannapositionen vet vi nu inte så mycket om6. 
 
Problemets yttringar 
När  icke‐förtroendevalda  chefstjänstemän  utövar  en  reell,  men  inte  formell, 
politisk makt är det  för det  första ett demokratiproblem. Det  förefaller  som att 
den ökade politiska  tjänstemannamakten gör  att våra  svenska  förtroendevalda 
kommunpolitiker känner sig allt mer maktlösa att agera politiskt och ta politiska 
initiativ  på  ideologisk  grund. Den  yttersta  konsekvensen  kan  bli  att  politiker‐
rollen, och därmed  i  förlängningen hela vårt demokratiska  system,  förlorar all 
sin  legitimitet  bland medborgarna  för  att  den  inte  längre  uppfattas  fylla  sin 
funktion. Jag är dock ekonom, inte statsvetare, vilket medför att jag inte kommer 
att fördjupa mig i demokratiproblemet. Dessutom så finns det redan en ansenlig 
mängd  statsvetenskaplig  litteratur  som  behandlar  demokratiaspekten  av  detta 
problem. Men, problemet uppmärksammar ändå behovet av att  ta reda på mer 
om  chefstjänstemännens  politiska  agerande  och  de  maktförhållanden  som 
konstituerar detta agerande.  
 
För det andra verkar det också vara ett politiskt styrningsproblem. Med styrning 
avses  här  de  förtroendevaldas medvetna  försök  att  påverka  verkställandet  av 
sina  beslut. Det  är  inte  självklart  att  verkställandet  verkligen  överensstämmer 

                                                                                                                                                 
legitima makt härleds vanligtvis från de formella befogenheter som tilldelas chefspositionen att exempelvis 
påverka organisationens utveckling och inriktning, och att fatta juridiskt bindande beslut (Kotter, 1979; 
Robbins, 1994; Bolman & Deal, 1997; DuBrin, 2004). 
5 Med politisk makt avser jag den makt som är knuten till politiska beslut som kan påverka och reglera hela 
samhället (jfr Engelstad, 2006) 
6 Det vi vet presenteras i kapitel 2. 
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med  de  politiska  beslutsintentionerna  (jfr  Lundquist,  1971;  1991).  Eftersom  de 
politiska  besluten  inte  alltid  är  tydligt  utformade  tycks  detta  öppna  upp 
avsevärda  möjligheter  för  påverkan  som  ges  tjänstemännen.  Enligt  den 
normativa byråkratimodellen beskrivs den ideala politiska styrningen som att en 
politisk  förtroendemannaorganisation  ska  styra  en  hierarkisk  tjänstemanna‐
organisation, där tjänstemännen utgör ett slags serviceorgan till de politiska före‐
trädarna. Men, av  fört  resonemang kan man  fråga  sig vem  som  styr vem? Det 
framgår  att  en  sådan  politisk  styrning  inte  utövas  helt  lätt  eftersom  tjänste‐
mannaorganisationen och dess chefer tydligen själva kan utöva en reell politisk 
makt  baserad  på  administrativa  ideal,  vilket  tycks  kunna  resultera  i  att  de 
förtroendevaldas beslutsintentioner  inte  alltid  tillämpas  i den byråkratiska  för‐
valtningen.  En  konsekvens  av  förvaltningens  inflytande  på  hur  de  politiska 
beslutsintentionerna  verkställs  är  att  det  förefaller  finnas  ett  tydligt  samband 
mellan  den  offentliga  förvaltningens  agerande  och  den  politiska  opinionsbild‐
ningen. Den enskilde medborgaren får i regel inte sin personliga kontakt med det 
offentliga  genom  de  förtroendevalda  politikerna  utan  genom  tjänstemän  i 
förvaltningen. Individers personliga erfarenheter av olika möten med den offent‐
liga förvaltningen får därför en stor betydelse för hur de uppfattar majoritetens 
ideologi och vallöften (Lundquist, 1991; Rothstein, 2001), vilket inte endast utgör 
styrningsproblem  utan  leder  också  tillbaka  till  demokratiproblem.  Styrnings‐
problematiken utgör  sammantaget ytterligare  ett  skäl  till  att utveckla kunskap 
om  chefstjänstemännens  politiska  agerande  och  de  maktförhållanden  som 
konstituerar detta agerande.  
 
För  det  tredje  tycks  det  också  kunna  vara  ett  problem  avseende  chefstjänste‐
mannapositionens  chefskap,  vilket  kan  liknas  vid  ett  professionsproblem7. 
Kännetecknande  för en profession är att den eftersträvar autonomitet. I  förhåll‐
ande till politikerna har man av tradition sett det som viktigt att tjänstemännen 
fått  ett  handlingsutrymme  för  att  kunna  tillgodose  lagens  krav  och medborg‐
arnas vilja (Lundquist, 1994). Men, de förändringar som har ägt rum i kommun‐
erna under de  senaste decennierna har naturligtvis påverkat  förutsättningarna 
för  det  chefskap  som  utövas  av  tjänstemän  i  chefsposition.  Då  de  som  icke‐
förtroendevalda chefstjänstemän i en politiskt styrd organisation själva börjar bli 
mäktiga politiska aktörer8, istället för att vara neutrala  instrument i politikernas 

                                                 
7 Med profession avser jag en specialiserad yrkesgrupp som styrs av en gemensam uppsättning normer (jfr 
SOU 1990:44:230). 
8 För att definiera ”politisk aktör” kan här Pfeffer (1981:6) med fördel andvändas. Han ger två definitioner, 
en vid och en mer begränsad. Enligt den vida definitionen är det tillräckligt att delta i de aktiviteter 
varigenom värden fördelas på ett auktoritativt sätt (i en organisation eller ett politiskt system) för att räknas 
som politisk aktör. Denna definition grundas på föreställningen att även passivitet kan ses som en politisk 
handling. Enligt den begränsade definitionen kännetecknas den politiska aktören av att genom medvetna 
handlingar försöka påverka fördelningen av värden i särskild riktning eller skydda ett egenintresse. I denna 
avhandling knyter jag an till den mer begränsade definitionen. En politisk aktör står följaktligen för en 
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händer, kan deras självständighet, legitimitet och ställning som chefer komma att 
ifrågasättas eftersom det går  fullständigt  stick  i  stäv med den  ideala byråkrati‐
modellen  och  därmed  vår  svenska  förvaltningstradition.  Flertalet  kommunala 
chefstjänstemän  som  jag har  talat med  inför denna avhandling bekräftar detta. 
De  ifrågasätter  inte  innebörden av den  institutionella maktfördelningen mellan 
politiker och  tjänstemän. De  framhäver  istället dess självklarhet. Det är politik‐
erna som bestämmer! Men, samtidigt hävdar de chefer jag har haft kontakt med 
att de  ibland måste gå  in och ”ta ett  tomt utrymme” som egentligen  tillhör  folk‐
valda politiker, exempelvis vid ”politiskt  turbulens” eller ”svag politisk  ledning”. I 
detta maktvakuum tycks politiker frånhända sig att fatta beslut utifrån ideolog‐
iska ideal, vilket öppnar upp för en tjänstemannastyrning som då istället baseras 
på ett beslutsfattande utifrån administrativa ideal. Detta sägs inte vara önskvärt 
bland dessa chefer heller då risken föreligger att de kan bli starkt ifrågasatta av 
inte endast politiker, utan även av den egna  tjänstemannakåren. Från politiker‐
håll sägs också att  förtroendet  för chefstjänstemännen kan skadas med minskat 
utrymme  för  initiativ och  självständighet  som  resultat. Det verkar alltså  troligt 
att chefstjänstemännens inflytande i policyprocessen kan leda till en legitimitets‐
kris.  Dessutom  påstås  det  bland  verksamma  chefstjänstemän  att  ett  sådant 
maktvakuum kan leda till att förvaltningen ges olika direktiv från olika politiska 
håll. Sammantaget påstås detta kunna omintetgöra deras  förmåga att agera, att 
utöva sitt chefskap, både gentemot förtroendemannaorganisationen som tjänste‐
mannaorganisationen.  Detta  aktualiserar  frågan  kring  vilken  ställning  tjänste‐
männen  kan/ska/bör  ha  i  en  politiskt  styrd  organisation  och  uppmärksammar 
behovet av att utveckla kunskap om chefstjänstemännens politiska agerande och 
de maktförhållanden som konstituerar detta agerande.   
 
Problembilden har med makt att göra 
Maktperspektivet  i denna  studie motiveras  av  att det huvudsakliga problemet 
verkar bottna i att den så kallade byråkratimodellen inte längre fungerar som ett 
vägledande ideal i praktiken. Modellen bygger på att byråkratin fungerar som en 
neutral maskin och  inte som en  levande social organisation som utvecklar sina 
egna  intressen  (SOU 1990:44).  I praktiken har denna hierarkiska modell därför 
fått allt svårare att fungera. Pyramidens stela organisation passar bäst för att lösa 
rutinbetonade uppgifter i en stabil miljö, men är illa lämpad för att lösa problem 
i  den  nu  pågående  samhällsutvecklingen  som  kräver  innovationer,  flexibilitet 
och  anpassningsförmåga  (Petersson,  2005). Den  kommunala  utvecklingen,  och 
de problem  som har uppstått  i  relationen mellan politik och  förvaltningen  för‐
bundna med denna utveckling har sprungit ifrån idealmodellen. Vad som fram‐

                                                                                                                                                 
person (eller flera= kollektiv) som på ett medvetet sätt deltar i politiken och som har både 
handlingsutrymme och handlingsförmåga (jfr Norell, 1989). Se även kapitel 2 för ett förtydligande om 
politik som en aktivitet varigenom värden fördelas på ett auktoritativt sätt. 
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går är att den byråkratiska idealmodellen nu är föråldrad och verkar således inte 
ge  någon  vägledning  när  det  gäller  maktförhållanden  förbundna  med  den 
kommunala chefstjänstemannapositionen. Den kan helt enkelt inte längre ge oss 
vägledning i att vare sig utforska eller förstå och konstruera verkligheten. Något 
hårddraget går kanske att säga att  idealmodellen  fick svårt att hänga med den 
kommunala expansionen som skedde på 1960‐talet, om inte tidigare, och att den 
från och med 1980‐talets modeller om ”företagisering”, New Public Management 
och effektivitetstänkande definitivt gick  i graven – åtminstone  som vägledning 
för vardagens praktik.  
 
Följden har blivit att den kommunala vardagen karakteriseras av en otydlighet i 
hur  makten  i  praktiken  konstitueras  och  distribueras  i  interaktionen  mellan 
politiker och  tjänstemän, med  resultat att  icke‐förtroendevalda  chefstjänstemän 
kan hamna  i en maktsituation där de kommer  i besittning av,  förutom sin  legi‐
tima  chefsmakt,  en  reell  politisk  makt  som  gör  dem  inflytelserika  politiska 
aktörer – ett inflytande som enligt den ideala byråkratimodellen endast är reser‐
verad för våra folkvalda politiker. Våra svenska kommuner kan följaktligen i allt 
större utsträckning  komma  att  ledas  av  en  profession  som  tränger undan  och 
kanske  i  praktiken  övertar  politisk  ledning  och  som  enligt  den  institutionella 
maktfördelningsprincipen i den ideala byråkratimodellen formellt ska vara poli‐
tiskt maktlösa. Av den förda diskussionen framgår dock att de kanske inte är så 
politiskt maktlösa som  idealmodellen gör gällande att de ska vara, vilket  tycks 
skapa  såväl  demokratiproblem,  politiska  styrningsproblem  som  professions‐
problem  för de kommunala chefstjänstemännen. Det är  följaktligen ett problem 
för såväl tjänstemän som politiker.  
 
Som  jag ser det är det huvudsakliga problemet med  idealmodellen dels att den 
tar maktfördelningen mellan politiker och tjänstemän för given utifrån ett antag‐
ande  om  organisationer  som  rationella  institutioner,  dels  att  förvaltningen 
reduceras till en teknisk verksamhet där inget politiskt intressant kan inträffa (jfr 
Lundquist,  1993).  Även  om  problemen  i  interaktionen  mellan  politiker  och 
tjänstemän har debatterats  flitigt under åren är det ändå min mening att själva 
maktfördelningen mellan  politiker  och  chefstjänstemän  har  setts  som  naturlig 
och oproblematisk vilket  lett  till  att kritiska  analyser  av maktförhållanden  för‐
bundna  med  chefstjänstemannapositionen  har  uppfattats  som  onödiga  och 
därmed  blivit  förbisedda.  Politiker  fattar  beslut  och  tjänstemännen  verkställer 
dem! Politiker  bestämmer  och  chefstjänstemännen  lyder!  Så  är det!  Så har det 
alltid varit, åtminstone formellt – kan nästan  liknas vid ett naturfenomen. Men, 
med utgångspunkt i ovan förda problemdiskussion ifrågasätter jag dock om den 
kommunala vardagen verkligen är  så  enkel  som att politiker  fattar beslut  som 
sedan  tjänstemännen  lydigt,  och  maktlöst,  verkställer?  Enligt  min  mening 
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erbjuder  den  ideala  normativa  byråkratimodellen  en  alltför  enkel  bild  av 
relationen mellan politiker och tjänstemän utifrån ett maktperspektiv. Modellen 
är  dikotom  och  uppmärksammar  inte  att  relationen  mellan  politiker  och 
tjänstemän kanske är mer komplex än vad modellen ger  sken av. Relationen  i 
modellen betraktas som dualistiskt orienterad där politiker ges en privilegierad 
position  byggd  på  en maktdiskurs  där makten  konceptualiseras  som  ett  ting, 
eller en egenskap, knutet till politiker som  individer, som ett konkret medel för 
politiker  att  styra  tjänstemännen med.  Relationen  karakteriseras  därför  av  en 
enkelriktad kausalitet. Men, att betrakta makt på detta sätt hjälper mig  inte att 
skapa ny kunskap om de kommunala cheftjänstemännens politiska agerande och 
de  maktförhållanden  som  konstituerar  detta  agerande.  Om  maktrelationen 
mellan politiker och tjänstemän skulle studeras utifrån det synsätt på makt som 
den  traditionella  idealmodellen  i  grunden  bygger  på  skulle  vi  hamna  i  ett 
ekorrhjul  där  modellen,  och  den  ideala  maktrelationen  mellan  politiker  och 
tjänstemän, ständigt rekonstrueras. Vi skulle alltså  inte  lära oss något nytt utan 
endast  bekräfta  den  ideala  bilden  av  de  kommunala  chefstjänstemännen  som 
politikens  neutrala  instrument  utan  inflytande  över  den  politiska  processen. 
Men, den empiriska bilden som ges av problemdiskussionen motsäger nu detta. 
Den  säger  att  tjänstemännen  verkligen  har  ett  omfattande  inflytande  över 
politiker  och  den  politiska  processen,  vilket  då  innebär  att  relationen mellan 
politiker och tjänstemän istället karakteriseras av dubbelriktad kausalitet. Likväl 
som  politiker  har  ett  inflytande  över  tjänstemännen  så  förhåller  det  sig  också 
tvärtom.  
 
Makt som perspektiv 
Vad som måste göras för att skapa ny kunskap om de kommunala chefstjänste‐
männens  politiska  agerande  och  de maktförhållanden  som  konstituerar  detta 
agerande är  istället att  lämna den Weberianska  idealmodellens synsätt på makt 
som ett ting och ett hierarkiskt element, dvs. att några står över andra (Eriksen, 
1997), till förmån för ett annat synsätt på makt, nämligen makt som en kapacitet 
att handla. Vanligt är att benämna det  förstnämnda ”makt över” vilket  i  regel 
avser olika former av dominansförhållanden och herravälde, och det sistnämnda 
”makt  att”,  vilket  just  avser makt  som  en  kapacitet  (Morris,  2002).  Det mest 
grundläggande sättet att definiera makt som  fenomen  rör sig  just också om en 
aktörs  kapacitet  att  handla,  att  agera,  att  påverka,  att  uppnå  avsiktliga  utfall, 
effekter  eller  mål  (Barnes,  1988;  Clegg,  1989;  Wartenberg,  1990;  Scott,  2001; 
Morris,  2002; Wrong,  2002).  Ett  sådant  synsätt  tycks  nu  öppna  upp  för makt‐
analyser som betraktar chefstjänstemännen som handlande intentionella agenter 
med  kapacitet  att  påverka  den  politiska  processen  istället  för  en  viljelös  och 
neutral kugge i förvaltningsmaskineriet.  
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Men, detta kan nu inte göras utan att också uppmärksamma det som utgör själva 
grundvalen i kapaciteten att handla? Vad består kapaciteten att handla av? Med 
vilka medel utövas påverkan? Svaret är att kapaciteten att handla kräver resurser 
som  kan  aktiveras  för maktutövning  (Barbalet,  1987). Men,  nu  uppstår  en  ny 
problematik  för  att  skapa  ny  kunskap  om  chefstjänstemännens  politiska  ager‐
ande. Med resurser avses vanligtvis de maktresurser som maktinnehavaren som 
individ för med sig in i en maktrelation mellan två eller flera aktörer. En central 
hypotes  i de  flesta maktteorierna  är  att  ju mer  resurser  individen har,  och  för 
med sig  in  i relationen, desto större är dennes makt. Detta  förutsätter att makt‐
subjektet  saknar  dessa  resurser  vilket  då  betyder  att  ojämnlikheten  i  kontroll 
över, och därmed  tillgång  till, dessa resurser därmed utgör själva grundvalen  i 
maktrelationen.  (Wrong,  2002)  Enligt  detta  synsätt  blir  följaktligen  en  aktörs 
makt  i  relation  till en annan aktör en  fråga om distribution av  resurser mellan 
dem och de begränsningar de kan tillfoga varandra (jfr Scott, 2001). Ett exempel 
på  en  sådan  resurs kan vara  tjänstemännens kunskapsövertag över politikerna 
(jfr Lundquist, 1991). Ett sådant synsätt blir emellertid  inte användbart  för mitt 
vidkommande  eftersom  synsättet, återigen,  endast uppmärksammar makt  som 
ett  ting  eller  egenskap  hos  individen,  eller  som  hierarkiska maktförhållanden, 
inte makt som en kapacitet att handla.  
 
Den  lösning som  jag förordar bygger  istället på ett alternativt synsätt som upp‐
märksammar maktresurser  utifrån  ett  kritiskt  realistiskt  synsätt  (se  bl.a.  Isaac, 
1992; Danermark m.fl.  2003)9.  Fördelen med  den  kritiska  realismen  är  att  den 
erbjuder  ontologiskt  förhållningssätt  som  tillåter  att  makt  betraktas  som  en 
kapacitet  som  ägs  av  agenter  i kraft  av deras varaktiga  relationer med under‐
liggande  sociala  strukturer,  och  därmed  erbjuder  ett  kontextuellt  synsätt  på 
makt.  De  sociala  strukturerna  erbjuder  agentskapet  nödvändiga  villkor  för 
intentionellt  handlande  på  så  sätt  att  strukturerna  distribuerar  kapacitet  att 
handla  på  vissa  sätt  till  dem  som  deltar  i  de  relationer  som  bygger  upp 
strukturerna  (jfr  Isaac,  1992).  Utifrån  ett  sådant  synsätt  kan  förstås  att makt‐
resurser  konstitueras  och distribueras  i den  sociala  relationen mellan politiker 
och  tjänstemän,  och  som  kan  anses  som  förbundna med  själva  positionen  som 
chefstjänsteman  –  inte  personen. De maktresurser  som  bygger  upp  en  aktörs 
kapacitet  att  handla  blir  därmed  något  som  karakteriserar  den  sociala10  rela‐
tionen  mellan  aktörer  (Isaac,  1992),  exempelvis  chefstjänstemannapositionens 
sociala relation med den politiska överbyggnaden. Kapaciteten att handla, och de 
maktresurser som bygger upp denna kapacitet, kan med detta synsätt betraktas 
som något  som är konstituerat och distribuerat genom generaliserade och var‐

                                                 
9 Se kapitel 3 om den kritiska realismens vetenskapsteoretiska utgångspunkter.  
10 Jag använder mig här av begreppet social relation för att visa att det rör sig om en relation mellan olika 
positioner som innehas av människor. Se vidare Dahl (1957), Wrong (2002) och Morris (2002).  

16 



aktiga  sociala maktrelationer  baserat på  aktörers  lokalisering  i  en  given  social 
maktstruktur (ibid.), istället för hos en enskild aktör.  
 
Jag menar att ett sådant synsätt på maktresurser öppnar upp för analyser som tar 
hänsyn  till  att  de  kommunala  chefstjänstemännens  kapacitet  att  handla  inte 
endast är beroende av de  formella maktresurser som ges av den  legitima makt 
som tillförs chefspositionen, eller andra maktresurser som ges av interpersonella 
relationer med andra sociala aktörer. Ett sådant synsätt tycks också kunna tillåta 
en analys som inte endast uppmärksammar effekten av maktutövning utan som 
också kan  ta hänsyn  till att dessa chefers kapacitet att handla även är beroende 
av de underliggande sociala maktstrukturer som föregår chefers handlande, dvs. 
de  sociala  maktstrukturer  som  antingen  begränsar  eller  möjliggör  denna 
kapacitet. Det är enligt min mening att det är i dessa sociala maktstrukturer som 
maktresurser kan identifieras för att skapa en bättre förståelse om de kommunala 
chefstjänstemännens kapacitet att handla, vilket också  innebär att maktresurser 
nödvändigtvis  inte behöver vara  formella,  eller  legitima, utan även  informella, 
eller reella.  
 
För  att  utvidga  kunskapen  om  de  kommunala  chefstjänstemännens  politiska 
agerande och de maktförhållanden som konstituerar detta agerande ser  jag mitt 
uppdrag  som  att  identifiera  de  strukturella maktresurser  som  kan  anses  som 
förbundna  med  den  kommunala  chefstjänstemannapositionen–  maktresurser 
som konstitueras och distribueras i relationen mellan politiker och tjänstemän – 
samt  vad  och  hur  dessa  maktresurser  tillåter  innehavaren  av  positionen  att 
påverka  för att uppnå effekter. Min mening är att genom en utvidgad kunskap 
kan problemen förhoppningsvis bättre förstås av både tjänstemän och politiker. 
Min  förhoppning  är  att  en  sådan  kunskap  kan  leda  till  att  gråzonen mellan 
politiker och  tjänstemän kan komma att karakteriseras av ett konstruktivt sam‐
spel  istället  för  samarbetsproblem och bristande  förståelse  för varandras  roller, 
ansvar och uppdrag.  
 
Syfte och forskningsfrågor 
Avhandlingens syfte kan nu formuleras enligt följande; Genom att empiriskt och 
teoretiskt  problematisera  och  analysera  den  kommunala  chefstjänstemanna‐
positionen  utifrån  maktteoretiskt  perspektiv  syftar  studien  till  att  bidra  till 
kunskapen  om  de  kommunala  chefstjänstemännens  politiska  agerande  och  de 
maktförhållanden  som  konstituerar  detta  agerande. Med  följande  huvudfråga 
vill jag uppsummera avhandlingens teoretiska fokus: 
 
 Hur kan chefstjänstemännens politiska agerande förstås?  
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För att vi ska kunna nå en förståelse av chefstjänstemännens politiska agerande 
så  måste  också  grunden  för  själva  agerandet  förstås,  dvs.  maktutövningen. 
Denna grund kan vi alltså förstå genom att identifiera de maktresurser som kan 
anses vara förbundna med chefspositionen, och hur dessa maktresurser kommer 
till  uttryck  i  konkret  handling,  dvs.  påverkan.  Med  följande  frågor  vill  jag 
uppsummera avhandlingens empiriska fokus: 
 
 Vilka maktresurser, om de nu finns, kan identifieras som förbundna 
med den kommunala chefstjänstemannapositionen?  

 
 Vad  och  hur  tillåter  chefstjänstemannapositionen,  via maktresurs‐
erna, innehavaren av positionen att påverka för att uppnå effekter? 

 
Av fört resonemang framgår följaktligen att makt blir en förklaringsfaktor för att 
förstå chefstjänstemännens politiska agerande. 
 
Disposition 
I  kapitel  1  redovisas  forskningstemat,  forskningsproblemet,  val  av  teoretiskt 
perspektiv samt syftet med studien och de frågor som jag vill besvara. Detta följs 
sedan  av kapitel  2 där  jag  redogör  för  tidigare  studier  inom området,  tidigare 
resultat samt styrkor och svagheter med dessa studier. Därefter tar kapitel 3 över 
där metodmässiga överväganden avseende vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
redogörs  för.  Här  redogörs  för  makt  som  samhälleligt  fenomen  och  kritisk 
realism  som  ett  övergripande  metateoretiskt  förhållningssätt  Kapitel  4  uppe‐
håller  sig  vid metod  för  datainsamling,  studiens  projektdesign  och  genomför‐
ande.  I Kapitel  5  utvecklar  jag  avhandlingens  analysmodell med  avseende  på 
makt, struktur och agentskap. I kapitel 6, 7 och 8 verkställs analysmodellens tre 
steg varvid svaren på avhandlingens  frågor presenteras, åtminstone på det sätt 
som jag har valt att besvara dem på. För att besvara avhandlingens fråga rörande 
maktresurser  i  kapitel  6  utför  jag  en  strukturell  analys  av  de  relationer  som 
kommunchefer ingår med den politiska överbyggnaden. För att besvara avhand‐
lingens  frågeställning  rörande  påverkan  i  kapitel  7  behöver  den  strukturella 
analysen  kompletteras med  en kausal  analys.  I  kapitel  8  besvarar  jag  avhand‐
lingens  frågeställning  om  hur  chefstjänstemännens  politiska  agerande  kan 
förstås.  Slutligen,  i  kapitel  9  sammanfattar  jag  avhandlingen,  reflekterar  över 
dess bidrag och ger förslag till fortsatt forskning.  
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Chefstjänstemännens 
 makt och politiska agerande 

 
 
 
Inledning 
Månsson  (1995) skriver att  tänkare  inom den samhällsvetenskapliga  traditionen 
måste  i  den  egna  utvecklingen  ta  ställning  till  föregångarna  för  att  finna  nya 
utsiktspunkter. För avhandlingens vidkommande måste  jag  följaktligen  ta ställ‐
ning  till  tidigare  studier  om  de  kommunala  chefstjänstemännens  makt  och 
politiska agerande, vilket ska ske i detta kapitel. Kapitlet har tre syften. Ett syfte 
är att kapitlet utgör en relevansdiskussion. I och med en sådan diskussion sker 
och  en  positionering  av  avhandlingen  i  relation  till  befintlig  litteratur,  vilket 
utgör ett annat syfte. Det tredje syftet kan ses som en bieffekt av de övriga två, 
nämligen  att  kapitlet  också  utgör  en  empirisk  referensram  som  kan  användas 
som underlag för senare analyser.  
 
I  föregående  kapitel  redogjorde  jag  för  avhandlingens  huvudsakliga  problem‐
område.  Jag  skrev  att  problemet  verkar  bottna  i  att  den  så  kallade  byråkrati‐
modellen  inte  längre  fungerar  som  ett  vägledande  ideal  i  praktiken.  Den 
kommunala  vardagen  karakteriseras  istället  av  en  otydlighet  i  hur  makten  i 
praktiken konstitueras och distribueras  i den sociala relationen mellan politiker 
och  tjänstemän,  med  resultat  att  icke‐förtroendevalda  chefstjänstemän  kan 
hamna  i en maktsituation där de kommer  i besittning av,  förutom  sin  legitima 
chefsmakt,  en  reell  politisk makt  –  en makt  som  enligt  den  ideala  byråkrati‐
modellen endast är reserverad för våra folkvalda politiker. Jag hävdade att våra 
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svenska kommuner kan komma att  ledas av  en profession  som  tränger undan 
och kanske  i praktiken övertar politisk  ledning – en profession  som enligt den 
institutionella maktfördelningsprincipen i den ideala byråkratimodellen formellt 
ska vara politiskt maktlösa. Följden av detta kan bli att det demokratiska syste‐
met förlorar sin legitimitet, det kan uppstå tydliga professionsproblem för chefs‐
tjänstemännen  och  tydliga  politiska  styrningsproblem.  För  att  hantera  dessa 
problem argumenterade  jag  för nödvändigheten av att utveckla kunskap kring 
de kommunala chefstjänstemännens politiska agerande genom att studera makt‐
förhållanden förbundna med denna chefstjänstemannaposition – maktförhållan‐
den  i termer av makt som en kapacitet som ägs av agenter och som kan  identi‐
fieras  i  kraft  av  positionens  varaktiga  relationer  med  underliggande  sociala 
strukturer  mellan  politik  och  förvaltning,  mellan  politiker  och  tjänstemän. 
Frågan som nu  infinner sig är hur  tidigare studier har hanterat detta problem‐
område. Finns det några blinda fläckar? 
 
Den  första  frågan som dock  infinner sig är vilken  typ av  litteratur som  jag ska 
vända  mig  till  för  att  hitta  något  om  de  kommunala  chefstjänstemännens 
politiska agerande. Jag är företagsekonom med  inriktning mot organisation och 
ledarskap. Och jag skriver i grund och botten om chefskap, närmare bestämt de 
kommunala chefstjänstemännens chefskap. Mitt naturliga val av litteratur skulle 
därför hamna på den traditionella ledarskaps‐ och managementlitteraturen. Men, 
att hitta  studier  inom denna  litteratur  som behandlar kommunala  chefstjänste‐
män görs sig inte helt lätt, vilket kanske inte är så konstigt eftersom denna typ av 
litteratur  tar  sin  referenspunkt  främst  från  företaget  i  det  privata  näringslivet 
(Holmberg, 2003). För att hitta tidigare studier som berör de kommunala chefs‐
tjänstemännens  politiska  agerande  får  jag  istället  vända mig  till  förvaltnings‐
forskningen  (jfr  Lundquist,  1992). Det  är  ett  brett  forskningsfält  som  även  in‐
begriper  chefs‐  och  ledarskapsstudier  inom den  offentliga  förvaltningen. Dock 
uppstår ett problem även här. Vad  som  redan nu kan avslöjas är att  jag bland 
tidigare studier inte någonstans funnit några som problematiserar och analyserar 
relationen  mellan  ledande  kommunpolitiker  och  kommunala  chefstjänstemän 
utifrån ett maktteoretiskt perspektiv med utgångspunkt  i positionen som chefs‐
tjänsteman, och som betraktar chefstjänstemännen som handlande agenter. Det 
finns  förvisso  en  välgrundad  forskning  om maktförhållanden  förbundna med 
politikerpositionen,  men  vår  kunskap  om  maktförhållanden  förbundna  med 
chefstjänstemannapositionen tycks vara bristfällig.  
 
Redan  här  tycks  det  följaktligen  finnas  en  omfattande  blind  fläck  vad  avser 
avhandlingens  bidrag  i  relation  till  befintlig  förvaltnings‐  och  ledarskaps‐
litteratur.  Förvaltningslitteraturen,  svensk  som  internationell,  uppehåller  sig 
främst  vid  den  allmänna  offentliga  förvaltningen,  och  dess  relation med  det 
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politiska beslutsfattandet – alltså inte vid specifika agenter. Men, om det nu inte 
förefaller  finnas  några  tidigare  studier,  varför  då  ha  med  ett  kapitel  2  som 
behandlar  just  tidigare  studier.  Jo,  det  fina  är  att  förvaltningslitteraturen  inte 
sällan  uppmärksammar  den  normativa  ideala  byråkratimodellen  med  dess 
institutionella  maktfördelning  mellan  politik  och  förvaltning,  och  därmed 
förvaltningens  ställning  i demokratiskt  styrelseskick. Tjänstemännen behandlas 
dock här i regel som ett anonymt kollektiv i ett övergripande förvaltningsmässigt 
avseende.  Litteraturen  säger  följaktligen  inte  så  mycket  om  den  specifika 
chefstjänstemannapositionens  politiska  agerande,  men  desto  mer  om  förvalt‐
ningens maktsituation  i  relation  till den politiska överbyggnaden,  i  relation  till 
demokratin. Och  vad  är  chefstjänstemannen  om  inte  en  del  av  förvaltningen. 
Statsvetaren P O Norell menar exempelvis att det är mot bakgrund av chefernas 
specifika situation som  förvaltningens roll debatteras. Den rädsla som  finns  för 
att  förvaltningen  ska  utöva  ett  otillbörligt  inflytande  är  således,  enligt Norell, 
farhågor  förknippade med  tjänstemännen  som politiska  aktörer  (Norell,  1989). 
Lennart Lundquist är  inne på samma linje och menar att chef‐ och ledarskap är 
ett mycket viktigt  fenomen  inom politiken – även  i den del  som bedrivs  inom 
den offentliga  förvaltningen. Lundquist menar att  sedan  senare delen av 1970‐
talet har chef‐ och ledarskapet på ett mycket markant sätt placerats i centrum där 
chefernas  insatser  för  förvaltningsutvecklingen och därmed också  för samhälls‐
utvecklingen  har  kommit  att  tillskrivas  en  allt  större  betydelse.  Förvaltnings‐
chefernas  position,  och  deras  chef‐  och  ledarskap,  gör  dem  följaktligen  till  ett 
synnerligen  viktigt  inslag  i  den  parlamentariska  styrningskedjan  och  måste 
därför  beaktas  i  analysen  för  att man  ska  kunna  förstå  politiken  (Lundquist, 
1993). 
 
En del av syftet med kapitel 2 blir  följaktligen att bygga upp en empirisk  refe‐
rensram  som uppmärksammar det övergripande  förvaltningsmässiga  samman‐
hang  som  chefstjänstemannen  verkar  inom,  och  som  kan  användas  och  skapa 
förståelse  för  senare  analyser  av de  kommunala  chefstjänstemännens politiska 
agerande. Det bör också påpekas att när jag skriver förvaltningsmässigt samman‐
hang avser  jag den offentliga  förvaltningen,  inte  specifikt den kommunala  för‐
valtningen. Men vad är den kommunala förvaltningen om inte en del av offentlig 
förvaltning. Jag kommer dock att göra läsaren uppmärksam på tillfällen där den 
kommunala förvaltningen diskusteras specifikt  i  litteraturen. Jag kommer också 
att göra  läsaren uppmärksam på om det diskuteras  i  förhållanden  i den över‐
gripande  offentliga  förvaltningen  som  inte  är  direkt  tillämpbara  på  den 
kommunala  förvaltningen.  Vad  som  dock  kan  sägas  redan  nu  är  att  den 
kommunala förvaltningen skiljer sig åt på ett grundläggande sätt från exempel‐
vis den statliga. Premfors  (m.fl., 2003) menar att denna skillnad  ligger  i att den 
kommunala  förvaltningen  är  lekmannastyrd;  nämnderna  utgörs  av  valda 
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representanter. Politikerna i kommun och landsting har alltså inte bara till upp‐
gift att representera medborgarna i kommunen i traditionell mening utan också 
att  fatta  beslut  i  kommunen.  Visserligen  delegeras  många  beslut  till  tjänste‐
männen, men de kommunala chefstjänstemännen skiljer sig ändå från de statliga 
genom  att  enbart  vara  assistenter  eller  rådgivare  till  politikerna. De  kan  bara 
utöva det beslutsfattande som har delegerats till dem från de valda politikerna i 
styrelse eller nämnder.  
 
Dock  är  litteraturen  om  relationen mellan  beslutsfattare  och  förvaltning  om‐
fattande.  Framförallt  förvaltningen  i  sig  har  ägnats  ett  betydande  intresse  i 
litteraturen av en rad olika vetenskapliga inriktningar, och då kanske framförallt 
förvaltningens  organisationsform  –  byråkratin.  Organisationsteoretiker  inom 
olika discipliner, företagsekonomi, psykologi, statsvetenskap, sociologi m.fl. har 
studerat byråkratin som organisationsform,  jurister har undersökt  förvaltnings‐
rättsliga aspekter, statsvetare har studerat förvaltningen i dess politiska samman‐
hang osv.  Jag står  följaktligen här  inför ett avgränsnings‐ och systematiserings‐
problem. För att komma ifrån detta problem behöver jag en sorteringsmekanism. 
Jag  låter  helt  enkelt  den  institutionella  maktfördelningen  få  utgöra  denna 
sorteringsmekanism och därmed bilda utgångspunkt för en kartläggning av den 
befintliga  litteraturen. De  studier  inom  förvaltningsforskningen  som  inte  speci‐
fikt  behandlar  förvaltningens makt  eller maktfördelningen mellan  demokrati/ 
politik och byråkrati/förvaltning lämnas följaktligen därhän.  
 
En not om offentligt kontra privat 
Av ovan kan förstås att jag i detta kapitel använder mig av litteratur som tar sin 
utgångspunkt i en politisk miljö. Att jag nu studerar de kommunala chefstjänste‐
männens politiska agerande innebär att även studien utspelas i en politisk miljö. 
Men, den  forskning, och den vetenskapliga debatt, som  förs  i  relation  till chef‐ 
och  ledarskapets  former  och  grundläggande  förutsättningar  i  en politisk miljö 
baseras  i  regel på  en diskussion  om huruvida  offentliga  och privata  organisa‐
tioner är fundamentalt olika eller  inte (jfr Lachman, 1985; Hagström, 1990; Lind 
&  Arvidsson,  1998;  Montin,  2002;  Lind,  2002;  Arvidsson,  2002;  Holmberg  & 
Henning,  2003;  Christensen m.fl.,  2005;  Jonsson &  Arnell,  2006).  Jag  vill  kort 
kommentera detta eftersom jag själv bör ta ställning i frågan.   
 
En tradition menar att offentliga organisationer inte skiljer sig på ett fundamen‐
talt sätt från privata organisationer. Skillnaderna avfärdas i denna tradition som 
stereotyper och man  söker  istället utveckla kunskaper  som går på  tvären över 
alla  organisationer  (Christensen  m.fl.,  2005).  Mot  denna  inriktning  står  en 
tradition  som  understryker  skillnader mellan  offentliga  och  privata  organisa‐
tioner. Huvudargumentet är för det första att offentliga intressen skiljer sig från 
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privata intressen därför att hänsyn måste tas till en bredare uppsättning av mål 
och  värderingar.  Ekonomisk  vinst  är  det  övergripande målet  för  det  privata 
företaget  medan  ökad  social  välfärd,  som  inte  kan  uppnås  under  ett  privat 
ägande,  är målet med  den  offentliga  organisationen  (Lachman,  1985).  För  det 
andra  framhävs  att  ledare  i  offentliga  organisationer  är  ansvariga  inför med‐
borgarna och väljarna mer än  inför  speciella grupper  (Christensen m.fl., 2005). 
Utöver  detta  framförs  också  existensmotiv  och  finansiering  av  verksamheten 
som argument  för  fundamentala  skillnader mellan offentliga och privata orga‐
nisationer. Offentliga  organisationer  existerar  genom  beslut  i  politisk  ordning, 
och den privata organisationen (företaget) existerar i regel därför att någon valt 
att  starta det och  satsat pengar  i det. Den offentliga organisationen  finansieras 
via  skatter  och  avgifter medan den privata  organisationen  finansieras via  sina 
ägare, långivare och kunder. (Arvidsson, 2002) I denna avhandling omfattar  jag 
det  senare  synsättet, dvs. att offentliga organisationer präglas av  specifika  sär‐
drag som gör att de inte i alla avseenden oreflekterat kan  jämföras med privata 
företag.  
 
Vad  mer  kan  då  sägas  om  dessa  specifika  särdrag,  och  som  motiverar  mitt 
ställningstagande? Förmodligen mycket, men  jag vill  lyfta  fram några aspekter 
som har  specifik bäring på denna avhandling. Förutom att offentliga organisa‐
tioner  är multifunktionella,  dvs.  de  ska  tillvarata  delvis motstridande  hänsyn 
som ska balanseras mot varandra som politisk styrning, öppenhet,  likabehand‐
ling m.m., och att offentliga organisationer  inte bedriver  sin verksamhet på en 
ekonomisk marknad med fri konkurrens, så hävdar Christensen (m.fl., 2005) att 
det främsta kännetecknet är att offentliga organisationer har en folkvald ledning. 
Christensen  skriver  att  offentliga  organisationer  är  ansvariga  inför  en  demo‐
kratisk vald ledning som utgår från folket genom val vart fjärde år, vilket inne‐
bär  att  de  ingår  i  en  parlamentarisk  styrkedja  som  ställer  helt  andra  krav  på 
offentliga  organisationer  än  privata  organisationer. Den  parlamentariska  styr‐
kedjan  innebär  att  folket utgör  grunden  för  all  auktoritet. Gemensamt  för  alla 
offentliga organisationer  är  följaktligen  att de handlar på uppdrag  av politiskt 
valda organ. (ibid.) Alla offentliga organisationer kännetecknas därför av, vilket 
utgör  ett  centralt  konstaterande  i  denna  avhandling,  att  där  finns  en  politisk 
överbyggnad, och motsvarande folkvalt ledarskap finns på kommunal nivå.  
 
En not om begrepp 
Innan  jag redogör för vad litteraturen säger bör kanske visa begrepp definieras, 
eller  åtminstone  klargöras. Det  verkar  som  att  det  blandas  och  ges  rätt  friskt 
bland  begreppen  demokrati,  politik,  byråkrati  och  förvaltning  i  förvaltnings‐
litteraturen. Medan vissa pratar om  relationen mellan demokrati och byråkrati, 
pratar andra om relationen mellan politik och förvaltning. Min uppfattning är att 
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det  i  större  utsträckning  utgör  ett  semantiskt  problem,  och  endast  i  mindre 
utsträckning, om någon utsträckning alls, ett praktiskt problem, åtminstone  för 
avhandlingens vidkommande. Men likväl bör begreppen redogöras för.11

 
Med demokrati avses här det politiska system  i vilket regeringsmakten  i princip 
företräder folkviljan, sådan den framkommer genom fria, allmänna och hemliga 
val och där vissa medborgerliga rättigheter är garanterade. Med demokrati avses 
följaktligen  dels  principen  om  politisk  jämlikhet.  Alla  medborgare  har  enligt 
denna  princip  rätt  att  utöva  ett  lika  stort  inflytande  på  de  gemensamma 
angelägenheterna i en demokrati. Dels rör det sig om principen om politisk frihet 
som berör fri‐ och rättigheter som  innebär att människor  i praktiken vågar, kan 
och  vill utöva  sin  roll  som demokratiska medborgare. Det  rör  sig  om  fri‐  och 
rättigheter  som yttrandefrihet,  tryckfrihet, organisationsfrihet, skydd mot myn‐
dighetsövergrepp, rättvis behandling i domstolar, rätt till information om offent‐
liga beslut etc. (Premfors m.fl., 2003) 
 
Med politik avses här den aktivitet i det politiska systemet som syftar till att styra 
eller påverka utvecklingen  i  ett  samhälle.  I detta  kan  också Lundquists  (1994) 
definition  fungera  som  riktningsgivare,  nämligen  att  politik  innebär  aktivitet 
varigenom värden fördelas på ett auktoritativt sätt. Med politik avses följaktligen 
den  aktivitet  varigenom  politiska  styrning  av  samhället  sker  med  hjälp  av 
auktoritativ fördelning av värden. 
 
Begreppet byråkrati kan för många ha en negativ klang och förknippas inte sällan 
med stelbenthet, tröghet, ineffektivitet och överdriven formalism. I vetenskapliga 
sammanhang  används  dock  termen  vanligtvis  som  en  värdemässig  neutral 
beteckning  på  en  organisation med  särskilda  egenskaper.  I Webers  teoretiska 
sammanhang  ger  han  den  byråkratiska  organisationen  ett  antal  utmärkande 
drag,  vilka  kan  sammanfattas  enligt  följande:  tjänstemännen,  dvs.  byråkratins 
medlemmar, är personligen  fria och  iakttar endast de plikter  som befattningen 
beskriver,  det  finns  en  klar  tjänstehierarki,  tjänstemännens  funktioner  är  klart 
angivna, tjänstetillsättning sker på grundval av kontrakt, urval sker på grundval 
av  professionell  kvalifikation,  lön  ges  i  pengar  och  avvägs  efter  positionen  i 
hierarkin,  tjänstemännen är  fria att  lämna sin befattning som också under vissa 
förutsättningar  kan  fråntas  från  denne,  befattning  är  enda  eller  huvudsakliga 
sysselsättningen,  det  finns  bestämda  karriärvägar  och  befordran  sker  efter 
meriter, tjänsteår eller överordnades bedömningar, individer kan inte tillägna sig 
befattningar  eller de  resurser  som den omfattar  samt  tjänstemännen  är under‐
kastade ett enhetligt kontroll‐ och disciplinsystem (Weber, 1983). En organisation 

                                                 
11 Jag kommer dock i möjligaste mån vara författarna trogna i deras begreppsanvändning. När jag dock 
själv säger något kommer jag att använda mig av begreppen politik och förvaltning.  
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med  dessa  drag  tillskriver  Weber  positiva  egenskaper.  Arbetet  i  den  skulle 
kännetecknas  av  en  formell  rationalitet  inbegripande  precision,  disciplin, 
noggrannhet och pålitlighet. Den offentlige byråkraten  följer de regler som styr 
honom och behandlar sina klienter opartiskt utan personliga hänsynstaganden. 
Därmed  är  det möjligt  att  förutse  byråkratens  åtgärder. Weber menar  att  den 
byråkratiska  organisationsformen  på  så  sätt  är  tekniskt  överlägsen  alla  andra 
organisationsformer.  
 
Kvar  finns  begreppet  förvaltning. Av  ovanstående  kan  förstås  att  byråkrati  ses 
som en rationell organisationsform baserat på ett teoretiskt ideal. Med begreppet 
förvaltning vill jag då föra ned detta teoretiska ideal till en praktisk vardag. Med 
förvaltning avses här då den organisation där tjänstemännen, vars huvudsakliga 
aktivitet är att bereda och verkställa den politiska viljan, i praktiken arbetar – en 
organisation som utgår  från byråkratin som rationell organisationsform där det 
alltså  sker  ett  praktiskt  administrativt  arbete  (jfr  Lundquist,  1992).  Ibland 
används  även  begreppen  förvaltning  och  administration  synonymt  (se  bl.a. 
Norell, 1989). Man skulle också kunna vända på det och säga att med byråkrati 
avses offentlig förvaltning och offentliga organisationer (Premfors m.fl., 2003). 
 
Vad säger nu litteraturen? Ovan angav  jag att  jag låter den institutionella makt‐
fördelningen få utgöra sorteringsmekanismen för urvalet av litteraturen. Jag har 
haft en ansenlig mängd litteratur framför mig, och när väl denna sortering blev 
klar  kunde  jag  identifiera  ett mönster  där  framförallt  fyra  väsentliga  aspekter 
förefaller  ha  bäring  på  senare  analyser  av  chefstjänstemännens  politiska  ager‐
ande  och  relationen mellan  politiker  och  tjänstemän,  nämligen  förvaltningens 
politiska roll  i den politiska processen,  förvaltningens makt  i det politiska syst‐
emet, förvaltningschefens makt, och skilda logiker mellan politik och förvaltning. 
Utöver  denna  sortering  finns  ytterligare  en  sortering  som  inte  har  varit  lika 
arbetskrävande, nämligen uppdelningen i nationell och internationell litteratur. 
 
Nationell litteratur 
 
Förvaltningens politiska roll 
I kapitel 1  redogjorde  jag  för grunderna  i den  ideala byråkratimodellens makt‐
fördelning mellan  politiker  och  tjänstemän  och  där  jag  uppmärksammade  rå‐
gången mellan politikernas  fält och  tjänstemännens. För  att ge  en kort  resumé 
kan sägas att i detta ideal är det politikernas uppgift att fatta de grundläggande 
politiska besluten om samhällelig verksamhet, och tjänstemännens uppgift är att 
tillämpa besluten, att föra ut dem i verkligheten. Norell (1989) menar att i demo‐
kratimodeller av ett sådant slag ges förvaltningen en underordnad roll. De skall 
verka  inom det regelsystem som  folkrepresentationen  fastlagt och verkställa de 
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beslut  som  fattas  av  denna  eller  exekutivmakten.  Förvaltningen  förvärvar  sin 
legitimitet från de politiska instansernas folkliga ursprung. Norell skriver vidare 
att enligt den ”demokratiska grundmodellen” förväntas förvaltningen lojalt full‐
göra  sina uppgifter oavsett vilken gruppering  som har majoritet  i de politiska 
organen och med bortseenden från de olika tjänstemännens egna sympatier eller 
antipatier.  Enligt  den  svenska  grundmodellen  ska  tjänstemännen  följaktligen 
vara  lojala mot de beslut som den politiska  ledningen fattar oavsett om de som 
individer sympatiserar med dessa eller ej. Norell menar att enligt äldre teoribild‐
ning var det möjligt att göra en sådan klar åtskillnad mellan det som uppfattades 
vara politik och det som uppfattades vara administration. Därigenom var också 
arbetsfördelningen mellan politiker  och  tjänstemän mer  eller mindre  självklar: 
politikerna fattar principiella beslut och stiftar lagar, medan tjänstemännen verk‐
ställer besluten och  tillämpar  lagarna. Lundquist  (1994) skriver att denna diko‐
tomi  har  en  besynnerlig  förmåga  att  återkomma  i  såväl  den  vetenskapliga 
debatten  som den politiska debatten. Lundquist menar  att  effekten  är  att man 
fortfarande  kan  höra  professionella  statsvetare  tala  om  den  offentliga  förvalt‐
ningen som en slags teknisk specialitet. Innebörden i detta, menar Lundquist, är i 
en  negativ  version:  de  småskurna  och  ängsliga  pappersvändarnas  rike  där 
ingenting väsentligt kan hända, och i positiv mening: de värdeneutrala experter‐
nas  okontroversiella,  av  stor  sakkunnighet  kännetecknade,  mer  eller  mindre 
automatiska  implementering  av  politikernas  beslut.  Förvaltningen,  hävdas  det 
enligt Lundquist,  förtjänar därför  endast  i begränsad utsträckning disciplinens 
uppmärksamhet.  
 
Lundquists resonemang bör ses i skenet av den kritik som det Weberska gräns‐
snittet mellan politik och förvaltning har fått utstå. Trots att snittet har förklarats 
som  förlegat  under  många  år  tycks  ändå  föreställningen  leva  kvar.  Webers 
dikotomi  uppfattas  dock  idag  av  de  flesta  samhällsforskare  som  oriktig. Den 
kommunala utvecklingen har  lett  till att politikernas och  tjänstemännens  roller 
har allt mer kommit att flyta samman i ett gränsland mellan politik och förvalt‐
ning. Med detta uppmärksammas också att förvaltningen med tiden har fått en 
allt  större  politisk  roll.  Den  kanske  starkaste  förespråkaren  av  denna  roll  för 
förvaltningen är statsvetaren Lennart Lundquist. Lundquist har  i ett antal verk 
sedan 1971  skrivit om den  svenska  förvaltningen och  relationen mellan demo‐
krati/politik  och  byråkrati/förvaltning.  Lundquist  menar  dock  att  när  det  nu 
finns en inriktning som hävdar att förvaltningen har en politisk roll, så finns det 
också inriktningar som självklart hävdar motsatsen. Förvaltningen ses i en sådan 
inriktning som en renodlad teknisk verksamhet inom vilken problemlösning sker 
så gott som automatiskt. Forskaren behöver inte bekymra sig om förvaltningen, 
eftersom det där  inte anses hända något som är politiskt  intressant  (Lundquist, 
1993). Lundquist  (1994) uppmärksammar  också  tjänstemännens  intresse  av  att 
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definiera  förvaltningen  som  icke‐politisk  genom  deras  vilja  att  upprätthålla 
myten om att det finns skillnader mellan roller, beteenden, situationer och feno‐
men avseende på om de är politiska eller administrativa – åtminstone i den insti‐
tutionella  meningen.  När  tjänstemännen  försöker  precisera  skillnader  mellan 
politik och  förvaltning  i konkreta  fall brukar dess  slutsats bli  tautologisk, dvs. 
politik är det som politikerna håller på med och  förvaltning är det som  tjänste‐
männen ombesörjer. Lundquist menar dock att respektive aktiviteter vid närm‐
are påseende kan visa sig vara mer eller mindre identiska. Utifrån erfarenheterna 
från den utförda  studien  i  anslutning  till denna  avhandling, och dess  resultat, 
samt utifrån mitt deltagande  i  tidigare  studier  om  kommunchefers  arbete  och 
ledningssituation  (Högberg,  2002,  Jonsson, m.fl.,  2002) måste  jag nog här  anse 
mig  själv  som  en  anhängare  av  Lundquists  inriktning, dvs.  vad  förvaltningen 
sysslar  med  är  politik.  Den  sistnämnda  inriktningen,  dvs.  att  förvaltningen 
endast är en renodlad teknisk verksamhet, kan förmodligen också tolkas som att 
vara  en  av  orsakerna  till  vad  jag  skrev  om  i  kapitel  1,  dvs.  att  själva makt‐
fördelningen mellan  politiker  och  chefstjänstemän  har  setts  som  naturlig  och 
oproblematisk vilket lett till att kritiska analyser av relationen med utgångspunkt 
i makt har uppfattats som onödiga och därmed blivit förbisedda.   
 
Lundquist  uppmärksammade  förvaltningens  politiska  roll  redan  1972  (till‐
sammans med Harry Petersson). Lundquist motiverar där sitt ställningstagande 
med  att  politikerna  vid  sitt  beslutsfattande  är  beroende  av  experter,  som  för‐
bereder  och  formulerar  beslutsunderlag  till  olika  handlingsalternativ.  Denna 
”utformarfunktion”  ombesörjs  av  tjänstemän  i  förvaltningen. De  auktoritativa 
besluten måste  emellertid  också  verkställas. Denna  ”tillämparfunktion”  svarar 
också  tjänstemännen  i  förvaltningen  för.  Lundquist  menar  förvaltningen  av 
dessa  skäl  har  en mycket  central  position  i  den  politiska  processen.  Förvalt‐
ningen är  följaktligen den verkställande delen av den politiska apparaten. För‐
valtningen,  skriver Lundquist,  har därmed  en  klart  politisk  roll,  eftersom den 
faktiska  inriktningen  av verksamheten på många  samhällssektorer  avgörs där. 
Politikerna är  för sina beslut beroende av det underlag, som expertisen presen‐
terat,  och  de  överlämnar  sina  reformer  att  detaljutformas  och  förverkligas  av 
tjänstemännen.  Lundquist  konstaterar  att  den  som  tillämpar  statsmakternas 
beslut  kommer  naturligtvis  också  sätta  sin  prägel  på  den  förda  politiken. 
Lundquist står onekligen fast vid sitt ställningstagande även 22 år senare:  
 

”Ett  förhållande  ska  markeras  mycket  starkt,  nämligen  att  förvaltningens 

verksamhet är politik.” 

Lundquist (1994, sid. 41, kursivering i original) 
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Lundquist  (1994) menare vidare att  i och med att  förvaltningens verksamhet är 
politik kan vi förvänta oss att dess aktiviteter upptar hela det politiska spektrat. 
Men, även om nu förvaltningens verksamhet är politik är Lundquist (1991) ändå 
noga med att konstatera att det är politikerna som bestämmer över övergripande 
resurser  och  att  ”det  finns  gränser  för  vad  professionella  påfund  får  kosta”  (ibid.). 
Lundquist är tydlig vad gäller utgångspunkten för gränssnittet mellan politiker 
och tjänstemän:  
 

”En sak kan vi definitivt säga: det är inte tjänstemännen som ska bestämma målen 

och riktlinjerna  för den offentliga verksamheten. Den uppgiften måste politikerna 

ta  ansvar  för.  I  samtliga  fall  därutöver  har  politikerna  skäl  att  överväga  i 

vilken utsträckning de bör ta hänsyn till den sakkunskap och erfarenhet som 

förvaltningen  representerar.  Rationalitetsskäl  talar  nog  oftast  för  att 

förvaltningen inom ramen för regelstyrningen bör sköta implementeringen på 

grundval av sin fackkunskap. Effektivitetskrav brukar för övrigt tvinga fram 

en  sådan  ordning.  Men  delegering  till  förvaltningen  sker  på  politikernas 

villkor. I sista hand är ansvaret politikernas.”  

Lundquist (1991, sid. 230, kursivering i original) 
 
Nu är dock  inte Lennart Lundquist ensam om sitt synsätt på att  förvaltningens 
verksamhet är politik. P O Norell (1989) menar exempelvis att förvaltningen när 
den  formulerar  problem,  tar  initiativ  till  att  ärenden  aktualiseras,  bereder 
ärenden  och  samlar  in  ett  visst  material,  men  inte  annat,  behandlar  vissa 
alternativ men inte andra också deltar i formandet av politiken, och därmed kan 
beskrivas som en politisk aktör. Även Rothstein  (2001) är  inne på samma  linje. 
Han menar att om vi utgår från att de politiska beslut som fattas är avsedda för 
att  genomföras, måste  vanligtvis  någon  form  av  organisation  inrättas  för  att 
åstadkomma detta genomförande. Denna  typ  av  organisation  – den må kallas 
byråkratin,  förvaltningen,  kansliet,  kontoret  eller  administrationen  –  menar 
Rothstein,  är  emellertid  nästan  aldrig  ett  neutralt  instrument  för  detta 
genomförande av politiska beslut. Rothstein skriver att många av de  förhållan‐
den som är av avgörande betydelse  för de enskilda medborgarnas  livssituation 
beslutas  i  realiteten  av  den  offentliga  förvaltningens  olika  tjänstemannakårer. 
Olämpliga  eller  felaktiga  beslut  i  detta  led  av  den  politiska  processen  kan  få 
ödesdigra  konsekvenser  för  den  enskilde  medborgaren.  För  de  ansvariga 
politikerna kan förvaltningens  inriktning och verksamhet  innebära att de  inten‐
tioner man haft i besluten om olika politiska åtgärdsprogram inte förverkligas på 
det  som varit meningen. En konsekvens  av detta, hävdar Rothstein,  är  att det 
förefaller  finnas ett  tydligt  samband mellan den offentliga  förvaltningens ager‐
ande och den politiska opinionsbildningen. När det gäller vilket parti som med‐
borgarna väljer att lägga sin röst på tar de inte bara hänsyn till partiets ideologi 
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och  dess  olika  vallöften.  Det  förefaller  också  klart  att  individens  personliga 
erfarenheter av olika möten med den offentliga förvaltningen spelar roll. När det 
gäller kontakt med det politiska  systemet har de  flesta medborgarna  idag mer 
direkta  erfarenheter  av  vad  som  sker  på  offentliga  vårdcentraler,  skolor  och 
arbetsförmedlingar  osv.  än  med  sina  folkvalda  politiker.  På  liknande  sätt  är 
Premfors (m.fl., 2003) inne på samma linje som Lundquist, Norell och Rothstein. 
Premfors menar att  förvaltningen är en  form av politik och bär huvudansvaret 
för  genomförandet  av  politiska  beslut  och  är  därför  ofta  avgörande  för  den 
offentliga politikens verkliga innehåll och effekter. Förvaltningen är en del av det 
politiska  systemet  som  mest  direkt  berör  medborgarna  och  den  bestämmer 
därför i hög grad hela systemet legitimitet.  
 
Av  fört  resonemang  framgår  följaktligen  ett  viktigt  ställningstagande  i  denna 
avhandling, nämligen att vad förvaltningen sysslar med är politik. Varför är det 
då viktigt att konstatera detta? Jo, det uppmärksammar förhållandet att förvalt‐
ningen  varken  kan  reduceras  till  en  renodlad  teknisk  verksamhet,  eller  till  ett 
neutralt  instrument  i  den  politiska maktens  händer  som  lydigt  och  opartiskt 
endast verkställer den politiska viljan. Sådana  reduceringar kan endast ske om 
förvaltningen är icke‐politisk. Konstaterandet uppmärksammar att förvaltningen 
är en viktig politisk aktör och som sådan har ett omfattande politiskt inflytande. 
Därför bör förvaltningen också studeras som just en politisk aktör som påverkar 
politiker  i deras beslutsfattande. Eftersom  förvaltningen  inte är  tillsatt av  folk‐
viljan men som ändå i många fall på ett avgörande sätt kan komma att påverka 
politiken blir därför även grunden för denna påverkan, dvs. förvaltningens makt, 
viktig att uppmärksamma.   
 
Förvaltningens makt  
Även beträffande förvaltningen makt förefaller Lennart Lundquist ha en del att 
säga om eftersom denna makt är  intimt  förknippat med, och kan  sägas utgöra 
grunden  för,  förvaltningens  roll  som  en politisk aktör. Lundquist konstaterade 
redan  1971  att  utan  tvivel  utgör  förvaltningen,  och  då  företrädesvis  de  högre 
tjänstemännen,  en potentiell maktelit. Lundquist menar  att detta  elitantagande 
stärks om man beaktar förvaltningens centrala position i den politiska processen. 
Han gör detta beaktande i sin studie från 1971, men är mer utförlig 21 år senare. 
Lundquist  (1992) konstaterar att  förvaltningen har makt att påverka politikerna 
eftersom den medverkar  i olika stadier  i den politiska processen och  får på det 
sättet  möjligheter  att  vid  flera  tillfällen  påverka  de  politiska  beslutens 
utformning. Detta  förhållande menar  Lundquist medför  implikationer. Medan 
den demokratiska normen  förutsätter att det är politikerna som har makten att 
bestämma  politikens  substans  kan  verkligheten  se  annorlunda  ut.  Lundquist 
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menar  att  förvaltningen  har  makt  att  påverka  politikerna  via  initiering, 
beredning, implementering och efterkontroll.  
 
 Med  initiering  avser Lundquist  att  förvaltningen  tar  initiativ  till  föränd‐
ringar  inom  sina  respektive  verksamhetsområden. Även  om demokrati‐
normen förutsätter att politiker tar initiativet menar Lundquist att det inte 
är ovanligt att förvaltningen har rätt eller rentav skyldighet att ta initiativ. 
Att förvaltningen engagerar sig i policyinitiering följer naturligt av att den 
besitter  samhällets  ledande  expertis  inom många  sakområden.  Profess‐
ionerna  svarar  för  ny  kunskap  och  följer  utvecklingen  inom  sina  sak‐
områden och  tar  initiativ  till erforderliga  förändringar. Lundquist menar 
att  grunden  för  tjänstemannamakten  utöver  positionen  i  den  offentliga 
förvaltningen  är  just  deras  kunskap.  Förvaltningen  upplever  dessutom 
tidigt  samhällsförändringar och nya problem. Med  sina  ständiga direkt‐
kontakter med samhällsmedlemmarna är förvaltningen den första instans 
som  utsätts  för  nya  krav  på  den  offentliga  verksamheten.  Lundquist 
skriver att det  inte  råder någon  tvekan om att  initieringen kan  spela  en 
mycket stor roll för policyprocessens resultat. Han menar att den som tar 
initiativet  också  i  viss  utsträckning  bestämmer  inriktningen  på  det 
fortsatta  arbetet  både  beträffande  substans  och process.  I  väsentliga  av‐
seenden har förvaltningen större förutsättningar att initiera än politikerna. 
Den  har  stor  sakkunskap  och  nära  kontakt med  samhällsutvecklingen. 
Även  om  politikerna  ofta  initierar  de  stora  spektakulära  frågorna  har 
förvaltningen ett starkt grepp om den vardagliga förändringen.  

 
 Med beredning avser Lundquist att styrningen av beredningen av politiska 
beslut ofta är specifik – politikerna anger alltså i det enskilda fallet vad de 
vill ha utrett. Emellertid, som Lundquist hävdar, beredningen kan också 
vara  knuten  till  långsiktiga  processer,  såsom  planering,  vid  vilka 
beredning sker fortlöpande. Styrningen är i dessa fall generell. Precisionen 
i styrningen av beredningen varierar: ibland ger politikerna förvaltningen 
noggranna  direktiv, men  det  förekommer  även  att  den  bara  får  grova 
ramar,  t.ex.  i  form av målsättningar. Lundquist menar att  tjänstemännen 
sannolikt  dominerar  beredningsprocesser  av mer  rutinmässig  karaktär. 
Han anser med detta att den offentliga förvaltningens tjänstemän uppen‐
barligen  har  ett  mycket  viktigt  påverkansinstrument  i  beredningen  av 
politikernas beslutsfattande. På inputsidan av policyprocessen har förvalt‐
ningen i sin expertkunskap en utmärkt grund för påverkan på politikerna. 
Det  är  förvaltningen  som  ”kan”  frågorna  i kraft  av professionell utbild‐
ning,  och  det  är  förvaltningen  som  vid  implementeringen  och  efter‐
kontroll tidigt får indikationer på samhällsförändringar. Samtidigt, skriver 
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Lundquist,  kan  det  finnas  en  förmåga  hos  förvaltningen  att mobilisera 
politiskt stöd  för sina handlingslinjer, vilket också spelar en roll  för dess 
möjligheter att påverka politikerna.  

 
 Med implementeringen avser Lundquist att implementeringen av politiker‐
nas beslut, det  som  leder  fram  till  samhällsstyrningen, är  en  traditionell 
förvaltningsfunktion.  Att  implementeringsstadiet  i  policyprocessen  är 
betydelsefullt  vid  bedömning  av  förvaltningens  makt  är  uppenbart, 
hävdar  Lundquist  och  konstaterar  att  det  är  ställt  utom  allt  tvivel  att 
implementeringen erbjuder tjänstemännen betydande tillfällen att slutligt 
påverka utformningen av den förda politiken.  

 
 Med efterkontrollen avser Lundquist att om förvaltningen bestämmer eva‐
lueringskriterier,  indikatorer, metoder och  tolkar data och utformar eva‐
lueringsrapporten kan effekten bli att  förvaltningen utvärderar huruvida 
dess egen  implementering av en viss styrning är bra eller dålig. Därmed 
har den stora möjligheter att sätta sin prägel på den återstyrning som kan 
bli  resultatet  av  efterkontrollen.  Om  förvaltningen  utvärderar  sin  egen 
verksamhet  får  detta  rimligen  återverkningar  på  övriga  processtadier. 
Lundquist  hävdar  att  ur  normativ  synvinkel  finns  det  risk  att  för  att 
policyn  alltmer  kommer  att  drivas  på  förvaltningens  villkor  eftersom 
efterkontroll  är  den  länk  i  policykedjan  som  förbinder  implementering 
med initiering, beredning och beslutsfattande.  

 
Lundquist  skriver  att  genomgången  av  dessa  fyra  stadier  i  policyprocessen  i 
vilka  förvaltningen  agerar  klart  visar  att  den  har  en  betydande maktpotential 
gentemot  politikerna.  Förvaltningens  aktiva medverkan  ger  den  stora möjlig‐
heter att prägla  förvaltnings‐ och  samhällsstyrningen och därmed den auktori‐
tativa fördelningen av värden för samhället. Lundquist menar dock att huruvida 
förvaltningen faktiskt utnyttjar denna möjlighet naturligtvis är en empirisk fråga, 
men att relationen mellan politiker och tjänstemän inte är ensidig kan vi vara helt 
säkra på.  
 
Sedan går Lundquist (1992) vidare med frågan om man kan säga något om makt‐
fördelningen mellan politiker och  tjänstemän. Han menar dock att det är mera 
tveksamt, eftersom den kan skifta mellan olika sakområden och situationer. Vad 
man kan göra, enligt Lundquist, är att föra ett resonemang om vilka faktorer som 
pekar åt det ena eller det andra hållet. Vad Lundquist tycks avse är att det finns 
några egenskaper hos förvaltningen som stärker dess makt gentemot politikerna. 
En  är  kunskapen.  Den  kunskap  om  politikens  substans  som  finns  i  stat  och 
kommun är till betydande del samlad i förvaltningen, vilken är specialiserad på 
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olika kunskapsområden. Lundquist hävdar att det är oerhört svårt för politikern 
i  gemen  att  uppväga  denna  kunskap.  En  annan  sak  är  storleken  hos  förvalt‐
ningen och dess verksamhet. De moderna väldiga byråkratierna med sina stora 
kontaktytor gentemot samhället är utomordentligt svåra att överblicka och kon‐
trollera. Lundquist skriver att politikerna helt enkelt inte vet vad som försiggår i 
förvaltningen och kan därför ha svårt att åstadkomma en  lämplig  förvaltnings‐
styrning.  En  tredje  förvaltningsegenskap med  betydande maktmässiga  konse‐
kvenser  är  kontinuiteten. De  demokratiskt  valda  politikerna  kommer  och  går 
medan  tjänstemännen  sitter  kvar.  Dessutom  arbetar  tjänstemännen  oavbrutet 
med problemen inom sina respektive sakområden.  
 
När  förvaltningen  initierar,  bereder,  implementerar  och  utvärderar  politiken 
menar Lundquist att det finns alla skäl att förmoda att tjänstemännen har stora 
utsikter  att  använda  sina  ”maktegenskaper”  för  att  prägla  först  förvaltnings‐
styrningen  och  sedan  samhällsstyrningen. Men,  som  Lundquist  konstaterar,  i 
demokratin är det ändå de folkvalda politikerna som har till uppgift att fatta de 
auktoritativa besluten. De ska formulera målen och dra upp riktlinjerna. Frågan 
är vilket genomslag i verkställandet dessa får. Det finns en klar normativ skillnad 
mellan politikernas och förvaltningens uppgifter. Politikerna bör formulera mål‐
sättningar  och  dra  upp  allmänna  riktlinjer.  Förvaltningen  bör  verkställa  de 
politiska  besluten  i  kraft  av  sina  kapabiliteter. Om  denna  enkla  funktionsför‐
delning fungerade i praktiken skulle maktrelationen mellan politiker och förvalt‐
ning vara problemfri, menar Lundquist. Men, som framgått, och i ännu större ut‐
sträckning kommer att framgå i senare analyser, och vilket Lundquist instämmer 
i, verkligheten är mycket mer komplicerad.  
 
Lundquist  fortsätter  sitt arbete 1994  som dock bär många  likheter med arbetet 
från  1992.  Han  hävdar  återigen  att  förvaltningen  har  en  stor  betydelse  för 
politiken, och att det  finns  två huvudmotiv  för detta, dels  förvaltningens makt, 
dels förvaltningens placering i den politiska processens slutskede. I studien från 
1994 visar han dock att dessa två aspekter är intimt förknippade. Förvaltningens 
makt  gör  att  den  i  många  fall  på  ett  avgörande  sätt  kan  komma  att  prägla 
politiken. Lundquist uppehåller sig återigen vid förvaltningens kunskapsövertag 
och  skriver  att  förvaltningen  innefattar  ett  stort  antal  mycket  välutbildade 
människor  som på avsevärt mer permanenta  sätt än politikerna har  tillfälle att 
påverka de politiska besluten. Vad avser förvaltningens placering i den politiska 
processens slutskede hävdar han att denna placering blir synnerligen betydelse‐
full för vad som blir resultatet av politikernas åtgärder, vilket även det medför en 
stark maktposition för förvaltningen. Placeringen medför att det är förvaltningen 
som  är  den  del  av  den  offentliga  organisationen  som medborgaren  har mest 
kontakt med. Det är således inte politiker utan närbyråkrater som medborgarna 
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träffar på i det vardagliga offentliga mötet. Lundquist hävdar att just det faktum 
att  förvaltningen  vidtar  de  konkreta  åtgärderna  –  svara  för  information  och 
handlingarna som går ut i samhället och direkt påverkar samhällsmedlemmarna 
–  är  av  avgörande  vikt  vid  bedömningen  av  den  offentliga  politiken  i  olika 
avseenden. Han  skriver att det är  just genom  förvaltningens konkreta åtgärder 
och effekterna av dessa i omgivningen som det avgörs vad en policy faktiskt är. 
En  stor del av den  faktiskt genomförda politiken måste  till  stor del därför  till‐
skrivas det sätt som förvaltningen verkar, vilket också medför att förvaltningens 
stil  – dess  sätt  att behandla medborgarna  – blir betydelsefull12. Det  är  i denna 
situation  som  medborgarna,  ställda  inför  realiteter,  på  allvar  reagerar  på  de 
politiska  åtgärderna  med  uppskattning,  likgiltighet  eller  missnöje.  Lundquist 
driver med detta testen att effekten kan förväntas bli att det offentligas legitimitet 
till  stor  del  bestäms  av  medborgarnas  bedömning  av  förvaltningens  sätt  att 
fungera. Detta, menar Lundquist, är mycket viktigt ur maktsynvinkel. För att de 
politiska  makthavarna  ska  uppnå  och  bibehålla  legitimitet  spelar  alltså 
närbyråkraterna en betydande roll. Även om förvaltningen inte skulle ha haft det 
avgörande  inflytandet  på  innehållet  i  en  viss  fråga, menar  Lundquist  att  den 
ändå  kommer  att  påverka  utfallet  genom  sin  roll  vid  den  allmänna  legitim‐
eringen  av  det  offentliga,  vilken  således  ger  auktoritet  och  får människor  att 
acceptera de offentliga åtgärderna utan prövning  i varje enskilt  fall. Allt detta, 
hävdar  Lundquist,  gör  att  förvaltningen  utan  någon  som  helst  tvekan  repre‐
senterar en maktpotential i den moderna, komplicerade välfärdsstaten.  
 
Liksom  vid  förvaltningens  politiska  roll  är  nu  inte  Lundquist  ensam  om  sina 
tankar  om  förvaltningens makt. Norell  (1989)  uppmärksammar  tjänstemännen 
och menar att det är uppenbart att dessa har möjlighet att påverka dels de beslut 
som fattas i de kommunala församlingarna, dels verkställigheten. Och detta kan 
de göra inte minst i kraft av sin expertkunskap och genom sin närhet och access 
till  andra  aktörer  och  genom  deltagandet  i  beslutsprocessen.  Även  Rothstein 
(2001)  skriver  om  förvaltningen  inflytande  på  beredningen  av  de  beslut  som 
politikerna fattar om vad som bör (och inte bör) genomföras.  
 
Andra  författare  diskuterar  förvaltningens  makt  med  utgångspunkt  i  den 
klassiska byråkratiteorin. Exempelvis Tomas Bergström  (2001) menar att  enligt 
denna kan  administrationen urarta  i  ett  tjänstemannavälde, där  tjänstemännen 
utövar makt för att förverkliga sina intressen. Bergström gör gällande att den risk 
som målas upp är att byråkratin går sina egna vägar och i realiteten blir folkets 
herre och inte dess tjänare. Tjänstemän kan i kraft av sin ställning påverka inne‐
hållet  i beslut. Genom sitt kunskapsövertag och sin centrala position vid bered‐

                                                 
12 Även Maktutredningen uppmärksammar detta förhållande, dvs. att en enskilde medborgarens möten med 
den offentliga sektorn ofta är ett möte med förvaltningen och förvaltningens makt (SOU 1990:44). 
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ning och genomförande av beslut kan de få en avgörande roll i offentliga besluts‐
processer. Politikernas beroende av tjänstemän med expertkunskaper riskerar att 
medföra att den politiska makten i verkligheten ligger hos experterna. Premfors 
(m. fl., 2003) använder sig av ett par av Webers ofta citerade formuleringar: ”En 
fullt  utvecklad  byråkratis  maktställning  är  alltid  mycket  stark,  och  under 
normala  förhållanden  är  den  överlägsen.  Den  ’herre’  som  byråkratin  tjänar 
befinner  sig  gentemot  förvaltningen  skolade  byråkrat  i  samma  situation  som 
’dilettanten’  i  förhållande  till  ’fackmannen’”.  ”I  allmänhet  kommer  den  välut‐
bildade, fast anställde byråkraten i det långa loppet att oftare få sin vilja igenom 
än dennes nominellt överordnade,  statsrådet,  som  inte  är  specialist”. Premfors 
menar med detta att det alltså är byråkraternas kunskapsövertag som ger dem 
självständiga maktresurser  att nyttja  i  samröret med politikerna. Premfors gör 
dock gällande att även andra omständigheter kan vara nog så viktiga, exempel‐
vis har byråkraterna  i ett maktperspektiv en stor  fördel av sina normalt stabila 
arbetsförhållanden.  Politiker  kommer  och  går,  byråkrater  består.  Premfors  går 
vidare med sitt ”Weberianska” linje och menar att Weber stod för en forsknings‐
tradition  som  kallas  ”byråkratisk pluralism”.  Innebörden  i denna pluralism  är 
enligt  Premfors  att  de  offentliga  organisationerna  och  de  tjänstemän  som 
befolkar  dem  besitter  egna maktresurser  och  har  egna  ambitioner  att  utnyttja 
dem  för att genomdriva sin egen vilja på olika områden. Detta sker  inte bara  i 
samband  med  detaljadministration  utan  ofta  såväl  vid  den  grundläggande 
formuleringen som  i hela verkställandet av offentliga handlingslinjer och åtgär‐
der.  Istället  för  neutrala  instrument  i  politikernas  händer  utgör  den  offentliga 
byråkratin ofta både en viktig politisk arena och en mäktig politisk aktör. Inom 
den  byråkratiska pluralismen  finns många  nyanser,  enligt Premfors. En  sådan 
gäller  hur  starkt man  betonar  iakttagelsen  om  byråkratins  kunskapsövertag.  I 
detta  scenario  har  byråkraterna  tagit  makten  genom  sin  överlägsna  tekniska 
(meritokratiska) kunskap och sin förmåga att få politiken att handla om teknik i 
en vid mening.  I andra analyser har många  forskare under  senare år pekat på 
den  stora  och  ökande makten  hos  olika  etablerade  professioner  inom många 
delar  av  den  offentliga  sektorn,  liksom  den  professionalisering  som  har  efter‐
strävats och också skett av andra grupper av anställda. Premfors sammanfattar 
de senaste decenniernas  forskning om byråkratins makt som att den utgjort ett 
tämligen  massivt  ifrågasättande  av  föreställningen  om  den  enkla  hierarkiska 
relationen mellan politik och förvaltning, mellan demokrati och byråkrati. Byrå‐
kratin utpekas som en ofta central politisk arena och som en inflytelserik politik 
aktör, kapabel att hävda sin vilja gentemot de valda och  föregivet överordnade 
politikerna. 
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Förvaltningschefens makt 
Var  tar  då  förvaltningschefen  vägen  i  denna  utläggning  om  förvaltningens 
politiska  roll  och  förvaltningens makt?  I  ovanstående  stycke  visar  sig  denne 
ibland i egenskap av tjänsteman. Men finns det något specifikt i litteraturen om 
chefstjänstemannen? I inledningen av detta kapitel refererade jag P O Norell som 
menar att det är mot bakgrund av chefernas specifika situation som förvaltningens 
roll  debatteras.  Samtidigt  skrev  jag  att  chefstjänstemännens  specifika  politiska 
agerande  sällan  eller  aldrig  diskuteras,  framförallt  inte  med  utgångspunkt  i 
chefstjänstemännen  som  handlande  agenter  i  relationen  mellan  politiker  och 
tjänstemän.  I  kapitel  1  skrev  jag  att  det  är  förvaltningscheferna  som  i  regel 
arbetar närmast de ledande politikerna och därmed kan ses som en länk mellan 
tjänstemän och politiker. Lundquist (1993) diskuterar på ett liknande sätt där han 
med  förvaltningschefer  avser  toppchefer,  vilka  har  politiker  som  omedelbart 
överordnade. Lundquist menar  att  intresset  för  förvaltningscheferna motiveras 
bl.a.  av  att  de  befinner  sig  i  själva  skärningspunkten mellan  å  ena  sidan  sina 
respektive förvaltningsorgan och å andra sidan organ sammansatta av politiker. 
Förvaltningscheferna kan därmed, enligt Lundquist, förväntas inneha en nyckel‐
position  för att kunna påverka utformningen av relationen mellan politiker och 
förvaltning.  Förvaltningschefernas position  gör dem  till  ett  synnerligen  viktigt 
inslag  i  en  av  den  parlamentariska  styrningskedjans  huvudlänkar.  Lundquist 
skriver att genom styrningskedjan ska medborgarnas önskemål transformeras till 
offentliga beslut och handlingar. Konkret består förvaltningschefernas insats i att 
de ansvarar  för  förvaltningsstyrningen  (som går  från politiker  till  förvaltningen) 
omsätts  till  samhällsstyrning  (som går  från  förvaltningen  till samhällsmedlemm‐
arna). Lundquist hävdar att vi här har en ytterst vital del av vad man har kallat 
den  ”demokratiska  ansvarskedjan”.  I  denna  ansvarskedja  ingår  också  den  för 
ledarskapsfrågan helt avgörande organisationsstyrningen, dvs. chefens styrning 
av  sina  underordnade.  Förvaltningschefen  befinner  sig  således  i  en  av  knut‐
punkterna  i den politiska processen. Vad som beskrivits så  långt är den offent‐
liga förvaltningens uppgifter vid implementeringen av de politiska besluten. För 
att man  tillfullo  ska  förstå  chefens  roll menar  Lundquist  att  det  emellertid  är 
nödvändigt  att  man  beaktar  att  förvaltningen  har  fler  funktioner  i  policy‐
processen  än  enbart  implementering. Från ovan  framgår  att den  även  initierar 
och  bereder  politiska  beslut,  och  att  den  är  involverad  i  utvärderingen  av 
politiken och dess resultat. Lundquist gör gällande att mot denna bakgrund finns 
all anledning att  förmoda, att den samlade effekten av  förvaltningens verksam‐
het  i  alla  policyprocessens  stadier  placerar  just  förvaltningscheferna  i  en  ur 
maktsynvinkel,  och  därmed  för  demokratin,  mycket  betydelsefull  position13. 
                                                 
13 Lundquist (1993) menar också att förvaltningscheferna naturligtvis har instrumentella uppgifter i dessa 
sammanhang. De ska med andra ord se till att organisationen fattar beslut och att dessa beslut verkställs. Dessa 
uppgifter kan tolkas som att ligga inom ramen för förvaltningschefernas traditionella chefsmakt som diskuteras 
i kapitel 1.  
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Förvaltningschefens makt kan följaktligen betraktas som en funktion av förvalt‐
ningens makt.  
 
Från  Lundquists  resonemang  framgår  att  chefernas  roll  kan  uppfattas  som 
politisk. Även  Blom  (1994)  är  inne  på  samma  linje.  Blom  visar  i  en  studie  av 
kommunala  förvaltningschefer  att  dessa  förväntas  uttolka  många  gånger 
otydliga och vaga politiska beslut, vilket medför att det egentliga innehållet i ett 
beslut kan tillkomma efter det formella politiska beslutet. Dessutom måste ibland 
cheferna  fungera  som  handledare  åt politikerna  i deras politiska  arbete. Dess‐
utom menar Blom att det ofta händer att förvaltningscheferna avgör vilka frågor 
som  ska  föras  upp  på  den  politiska  dagordningen.  Sammantaget  leder  detta, 
enligt Blom,  till att det  finns en klart obalanserad  relation mellan  förvaltnings‐
chefer  och  politiker  på  kommunal  nivå  där  politikerna  befinner  sig  i  klart 
underläge.  
 
Från kapitel 1  framgår också att  jag använder mig av  speciell kategori  förvalt‐
ningschefer i denna avhandling, nämligen kommunchefer. Vad kan då sägas om 
just deras makt? Från det  lilla man kan hitta  framgår att dessa  chefer  inte har 
någon formellt sanktionerad makt med stöd i kommunallagen. De har alltså inte 
i någon större utsträckning vare sig någon formell auktoritet att falla tillbaka på 
(Henning, 2000), eller en formell maktbas som kan aktiveras. Även Källström och 
Solli (1995) pekar på dessa juridiska omständigheter och menar att det inte finns 
något  juridiskt  stöd  för kommunchefers arbete, åtminstone  inte på  samma  sätt 
som aktiebolagslagen stödjer en VD.  I en senare studie hävdar också Källström 
och Solli (1997) förtjänstfullt att kommunchefer innehar en maktposition som är 
av reell betydelse även om den inte alltid är formell, och att deras formella makt 
legitimeras av de uppdrag de  får  från kommunstyrelsen.  I  tidigare  studier om 
kommunchefer  där  jag  själv  varit  inblandad  kunde  vi  konstatera  samma  sak 
rörande den  juridiska aspekten  (Jonsson et. al., 2002, Högberg, 2002). Eftersom 
denna  chefskategori  saknar  stöd  för  sitt  agerande  i  kommunallagen  kunde  vi 
konstatera,  tyvärr  utan  någon  djupare  problematisering,  att  kommunchefers 
maktbas istället byggs upp i förtroendet mellan kommunchefen och kommunens 
politiska  ledning.  Denna  förtroendeaspekt  går  också  att  finna  hos  Tollgerdt‐
Andersson  (1995). Hon  nämner,  dock mest  i  förbigående,  i  sin  internationella 
utblick på  ledarskap på regional och  lokal nivå  i politiskt styrda organisationer 
att europeiska motsvarigheter till svenska kommunchefer  inte får makt utan att 
detta  helt  och  hållet  bygger  på  det  förtroende  som  vederbörande  får  av  den 
politiska ledningen. Mycket mer än så står tyvärr inte att finna rörande kommun‐
chefers maktsituation eller deras agerande som politiska aktörer, åtminstone vad 
avser svensk litteratur. Dessa studier är dock rika på annan information som jag 
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får anledning att återkomma till längre fram i avhandlingen. Men, sammantaget 
föreligger begränsat med kunskap vad gäller kommunchefers politiska agerande.  
 
Politisk och administrativ logik 
Vad som också  framkommer  i den svenska  litteraturen är att relationen mellan 
politiker och tjänstemän inte är helt smärtfri, vilken även framgår från problem‐
diskussionen  i  kapitel  1.  Problemen  sägs många  gånger  vara  en  effekt  av  en 
bristande  förståelse,  kunskap  och  respekt  för  de  förhållanden  som  ligger  till 
grund  för  såväl den politiska verksamheten  som det administrativa arbetet  (jfr 
Blom, 1994;  Jonsson, 2003). De  förhållanden som  ligger  till grund  för den polit‐
iska  överbyggnaden, med  utgångspunkt  i  demokrati,  bygger  bland  annat  på 
värden  som  jämlikhet,  delaktighet,  individualitet,  social  rättvisa  och  brukar 
ställas  i  skarp kontrast  till den  administrativa  förvaltningens  krav på hierarki, 
effektivitet, specialisering, lojalitet och opersonlighet (Lundquist, 1998; Petersson, 
2005). Dessa  förhållanden  leder  till att  ledarskapet  i kommuner sägs präglas av 
två olika  logiker  som  ska  samsas  ‐ en politisk  logik och en administrativ  logik 
(Jonsson och Arnell, 2006). Den politiska logiken kännetecknas av att den har sin 
legitimitetsbas i lokal demokrati och i demokratiska processer där företrädare för 
politiska  intressen möts  för att diskutera och besluta och utforma  regler  enligt 
värderingar. Syftet är således att med hjälp av politisk logik hantera motstridiga 
intressen och utifrån det besluta. Grunden för handlande är ett antal motstridiga 
idéstyrda ideologier som ska samverka (ibid.). Förenklat uttryckt kan den polit‐
iska logiken sägas handla om en ideologisk styrning av verksamheten. Den adm‐
inistrativa logiken kännetecknas istället av att den syftar till att skapa handling‐
senighet utifrån ett effektivitetsideal. Logiken handlar om att hantera och fördela 
resurser så att organisationen fungerar som den är tänkt att fungera, och tillämpa 
regler utan ”värderingar”. Utgångspunkten för logiken är att det finns en ”bästa 
lösning” som kan härledas utifrån praxis och beprövad erfarenhet med hjälp av 
rationell argumentation (ibid.). Förenklat uttryckt kan den administrativa logik‐
en  sägas handla  om  ett  effektivt  genomförande  av  en politisk  vilja. Logikerna 
baseras följaktligen på olika doktriner och handlar om olika grundläggande sätt 
att uppfatta och hantera problem, lösningar och samband, olika sätt att uppfatta 
vad som är problematiskt, möjligt och önskvärt. Respektive logik är också knut‐
en  till särskilda styrformer, regelverk samt  intressen och aktörer  i omgivningen 
(Östergren & Sahlin‐Andersson, 1998).  
 
Utifrån ett maktperspektiv kan sägas att  i den politiska  logiken bärs makten av 
majoritetens  folkvalda  företrädare  och  i  den  administrativa  logiken  av  chefer, 
specialister och professioner (Jonsson & Arnell, 2006). Möten mellan politik och 
förvaltning, eller med andra ord mellan politiker och chefstjänstemän, kan därför 
förstås som möten mellan dessa  två  logiker. De grundläggande principerna  för 
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ledarskapet  i kommuner bygger  följaktligen på dessa  två  logiker. Chefstjänste‐
männen kan sägas agera i dessa möten, vilket menas att de å ena sidan ska agera 
åt verksamhetshållet där de möter en administrativ logik, och å andra sidan ska 
agera åt det politiska hållet där de möter en politisk  logik. I den ena riktningen 
handlar det om att svara för genomförandet av politiska beslut. I den andra rikt‐
ningen  består  ledningsarbetet  i  att  initiera  och  bereda  underlag  för  politiska 
beslut samt att vara involverad i utvärdering av politiken och dess resultat. Det 
senare leder också till att kommunala chefstjänstemän i hög grad är involverade i 
den  politiska  processen, Den  politiska  och  den  förvaltningsmässiga  ledningen 
utövas följaktligen nära varandra, så pass nära att man idag kan se att politikens 
utformning  och  genomförande  många  gånger  integreras  allt  mer  i  den 
kommunala chefspositionen (Montin, 2002).  
 
Internationell litteratur 
Så  långt den  svenska  förvaltningslitteraturen. Vad  går då  att  hitta  om  blicken 
riktas mot internationell litteratur, framförallt den västerländska? Övergripande 
förefaller det  som att den offentliga  förvaltningens politiska  roll,  förvaltningen 
makt och offentliga chefers makt utanför Sveriges gränser  inte verkar skilja sig 
märkvärdigt  åt  i  jämförelse med  dem  som  är  innanför  gränserna. Då  resone‐
mangen  och  problematiken  är  i  de  närmaste  likvärdiga,  och  inte  behöver 
upprepas, använder jag mig i detta avsnitt inte av samma uppdelning som i den 
nationella  litteraturen. Sammantaget kan sägas att en  internationell utblick  inte 
förfaller  ge  något  större  mervärde.  Motivet  för  detta  tycks  vara  byråkrati‐
problemet, dvs. att det existerar ett glapp mellan ideal och faktiska förhållanden, 
med  innebörden  att  byråkratin  i praktiken  innehar  har  en politisk  roll  och  en 
politisk makt  som  inte  står  i  relation  till byråkratins  formella  ställning  i demo‐
kratin och den politiska processen,  inte heller  i den  internationella  litteraturen 
behandlas  på  ett  märkbart  annorlunda  sätt  i  jämförelse  med  hur  problemet 
hanteras  i den  svenska  förvaltningslitteraturen  (jfr Albrow, 1972 och Aberbach 
m.fl., 1981, vilka kan sägas utgöra standardverk inom området).  
 
Byråkratiproblemet tycks alltså vara ett internationellt problem. Dock finns i den 
amerikanska  förvaltningslitteraturen  en motsvarighet  till  svenska  chefstjänste‐
män som kan vara värd att uppmärksamma. Den amerikanska offentliga förvalt‐
ningen skiljer sig nu i väsentliga avseenden från den svenska, och det är inte min 
avsikt att  få den svenska  förvaltningen att efterlikna den amerikanska, eller att 
på  andra  sätt  försöka  ”amerikanisera”  den  svenska  förvaltningen. Dock  finns 
många generiska  likheter  som  inte har direkt bäring på kontexten. Motsvarig‐
heten  går  under  benämningen  ”city managers”,  vilka  befinner  sig  i  en mot‐
svarande  relation  till politiker och politiska nämnder  (council)  som de  svenska 
förvaltningscheferna. Jag har förvisso inte hittat några studier som specifikt berör 
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dessa chefers maktsituation, men ett tydligt mönster i litteraturen visar att även 
”city managers” uppfattas  agera politiskt  liknande  svenska  förvaltningschefers 
och  att  dikotomin  mellan  politik  och  förvaltning  är  på  väg  att  raderas  ut. 
Exempelvis Banovetz (1994) är klar över att det sedan länge pågår: 
 

 ”… a continuing shift toward the policy and political role of city managers”. 

Banovetz (1994:313) 
 
Det tycks råda en stor samstämmighet i den amerikanska litteraturen, på liknan‐
de  sätt  som den  svenska  förvaltningslitteraturen visar, om att ”city managers” 
många  gånger  är  involverade  i den politiska processen,  inkluderande  visions‐
arbete,  policyarbete,  administration,  och  management.  De  frågor  som  ”city 
managers”  framför  till  den  politiska  församlingen,  den  information  de  stödjer 
sina förslag på, och de direktiv de ger underställda för att föra ut policys medför 
ett stort engagemang för dem i den politiska processen och ger dem en utpräglad 
politisk  roll  (se  bl.a.  Felbinger,  1989; Nalbandian,  1989,  1994,  2000,  2001,  2006; 
Svara,  1985,  1989,  1991,  1999b,  2006b;  Wheeland,  1994,  2000;  Dargie,  1998; 
Montjoy, R. S. & Watson, D. J., 1995; 1998; Selden et. al., 1999). Nalbandian (2001) 
menar att detta också  förväntas av dem, vilket gör att ”city managers” kan be‐
traktas som politiska ledare.  
 
Vad  som  dock  verkar  särskilja  den  amerikanska  förvaltningslitteraturen  åt 
gentemot  den  svenska  är  framförallt  en  sak,  nämligen  själva  naturen  av  rela‐
tionen mellan politiker och  tjänstemän. Dock verkar det  inte vara problemen  i 
relationen  som skiljer sig åt, utan  istället det  litteraturmässiga ursprunget. Vad 
gäller naturen av  relationen utgår den  svenska och den europeiska  litteraturen 
från Max Webers byråkratimodell. När den amerikanska  litteraturen diskuterar 
samma relation utgår den från Woodrow Wilsons doktrin så som han framställer 
den i sin uppsats ”The Study of Administration” från 1887. Likheten dem emellan 
är att de diskuterar problemen i relationen mellan politiker och tjänstemän på ett 
likartat  sätt.  Skillnaden  dem  emellan  ligger  i  att Weber  utgår  från,  något  för‐
enklat, att tjänstemännen inte ska blanda sig i politiska göromål, medan Wilson 
utgår  från  att  politiker  inte  ska  blanda  sig  i  administrativa  göromål,  och  att 
tjänstemännen måste  skyddas mot  ”partisan  politics”  (jfr Montjoy & Watson, 
1995). Wilsons synsätt kan ses som ett svar mot dåtidens ”renoveringsbehov” av 
amerikanska  liberala  institutioner, medan Webers  synsätt kan  ses  som  ett  svar 
mot  dåtidens  ”rationaliseringsbehov”  av  europeiska  liberala  institutioner  (jfr 
Rogin, 1971; Wing‐yee Lee, 1995). Båda hade dock det brittiska parlamentariska 
systemet  som  förebild,  och  båda  uppehöll  sig  vid  tjänstemännens  politiska 
neutralitet (Wing‐yee Lee, 1995, Overeem, 2005). Wilson hade dock ett tydligare 
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managementperspektiv på administration än vad Weber hade. Wilson menade 
att: 
 

”The field of administration is a field of business” 

Wilson (1887:209) 
 
Detta  påstående  stärktes  sedan  också  av  Frederick  Taylor  och  ”scientific 
management”‐rörelsen,  då Wilsons  fokus  på  principer  av  neutral  kompetens 
korresponderade  till  denna  rörelse  (Koven,  1992).  Studiet  av  administration 
skulle helt enkelt ha sin bas i management istället för i lagen, där effektivitet blev 
axiom nummer ett i värdeskalan (Rosenbloom, 1983)14.  
 
Att Wilson uppehöll  sig  vid  tjänstemännens politiska  neutralitet  betyder dock 
inte  att  han  också  såg  dem  passiva  instrument  i  den  politiska  processen  och 
endast ägnade sig åt ett verkställande av den politiska viljan. Wilson menade att: 
 

 ”…  the  administrator  should have  and does have  a will of his own  in  the 

choice of means for accomplishing his work. He is not and ought not to be a 

mere passive instrument” 

 Wilson (1887:212)  
 
Tjänstemännen uppfattades  följaktligen  som politiska aktörer med en  frihet att 
fatta  egna  etiska  beslut  (Montjoy  & Watson,  1995; Nalbandian,  2000).  Denna 
insikt  ligger också  till grund  för ett antal senare studier  inom den amerikanska 
förvaltningslitteraturen  som  behandlar  själva  karaktären  av  relationen mellan 
politiker och tjänstemän (se bl.a. Rosenbloom, 1983; O´Toole, 1987; Koven, 1992; 
Stivers, 1994; Montjoy & Watson, 1995; Wing‐yee Lee, 1995; Lee, 2001; Overeem, 
2005; Nalbandian, 2006; Lee, 2006). Inte sällan uppmärksammas också att karak‐
tären  av  relationen  baseras  på  en  distinktion mellan  en  politisk  logik  och  en 
administrativ  logik,  som  medför  att  politiker  och  tjänstemän  ofta  talar  olika 
språk utifrån olika perspektiv (Nalbandian, 1994).  
 
Den person som kanske mest  flitigt av dem alla har studerat relationen mellan 
politiker och tjänstemän i den amerikanska förvaltningen är James Svara. Svara, 
statsvetare och professor  i ”Public Administration”, har  i en  rad arbeten sedan 
mitten 1980‐talet (1985, 1989, 1991, 1998, 1999a,b, 2001, 2006a,b,c) fokuserat på att 
både  empiriskt  och  konceptuellt  försöka  förstå  naturen  av  relationen  mellan 
politiker och  tjänstemän, och hur denna natur  i  sin  tur  formar naturen av den 
offentliga förvaltningen. Som ett resultat av alla dessa studier har Svara utvecklat 

                                                 
14 Se vidare jämförelser mellan Weber och Wilson i Rogin (1971) ”Max Weber & Woodrow Wilson: The 
Iron Cage in Germany and America”.  
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en  modell  som  han  kallar  ”The  complementarity  model”  som  kan  ses  som  en 
respons  mot  den  traditionella  dikotomin  mellan  politik  och  förvaltning.  Det 
Svara  starkt  betonar  i  sin  modell  är  att  interaktionen  mellan  politiker  och 
tjänstemän,  är  så  omfattande  och  gränssnittet  är  så  tätt  så  att  chefstjänste‐
männens beteenden ovillkorligen påverkar den politiska processen. Han tar stöd 
för  detta  synsätt  i  tidigare  empiriska  studier  som  visar  att  relationen mellan 
politiker  och  tjänstemän  karakteriseras  av  en  hög  grad  av  interaktion  och  en 
dubbelriktad påverkan (se Svara, 1985; 1989; 1999b; 2006b). Sammantaget, hävd‐
ar Svara, betyder detta att chefstjänstemännen  intar en politisk roll, vilket  leder 
till att politiker och tjänstemän inte längre kan betraktas som separerade. Istället 
arbetar de  i många avseenden  integrerat. Empiriskt, menar Svara, har  interakt‐
ionen mellan politiker och tjänstemän följande karakteristika (Svara, 2006b): 
 
 Folkvalda politiker och tjänstemän kvarhåller distinkta perspektiv baserat 
på deras unika värderingar och olikheterna i deras formella positioner. 

 De har delvis  överlappande  funktioner där politiker  har  en  tillsyn  över 
förvaltningen, och förvaltningen är involverad i den politiska processen.  

 Det  finns  ett  mellanliggande  beroende  och  en  dubbelriktad  påverkan 
mellan politiker och tjänstemän.  

 
Balansen mellan  dem  upprätthålls  genom  en  förpliktelse  till  värderingar  som 
blandar kontroll och delegering vad gäller politiker, och blandar oberoende och 
hänsynstagande vad gäller tjänstemän. Dessa beteendenormer inkluderar följan‐
de: 
 
 Tjänstemännen stöder lagen, respekterar politisk överhöghet och erkänner 
behovet av ansvarighet. 

 Tjänstemännen har till ansvar att verka för allmänhetens bästa och stödja 
den demokratiska processen. 

 Tjänstemän är oberoende med en förpliktelse till professionella värdering‐
ar och kompetens, och de är lojala mot det politiska uppdraget.  

 Tjänstemän  är  ärliga  i  sitt  samspel med  politiker,  söker  att  stödja  den 
bredaste uppfattningen bland allmänheten, och agerar på ett etiskt sätt.  

 Politiker  respekterar  bidraget  från  professionella  tjänstemän  och  den 
administrativa processens integritet.  

 
Tjänstemännen,  enligt  Svara  (ibid.),  är  följaktligen  oberoende  med  en  stark 
professionell identitet, och de artikulerar sina distinkta perspektiv i den politiska 
processen. Emellertid behöver dessa distinkta perspektiv inte mena strikt separa‐
tion i relationen, utan kan innefatta en hög grad av samspel med politiker. Poli‐
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tiker och  tjänstemän – och den politiska respektive administrativa  funktionen – 
är tätt sammanvävda men identifierbara som separata delar. 
 
Med  utgångspunkt  i  denna  sammanvävning  utvecklar  Svara  en  modell  som 
baseras på  ”complementarity”  som  i  väsentliga  avseenden  skiljer  sig  från den 
traditionella dikotomimodellen  (Svara,  1999a;  2001;  2006a,b,c).  I  Svaras modell 
accepterar  tjänstemännen  de  folkvalda  politikernas  kontroll  och  de  folkvalda 
politikerna  respekterar  vad  tjänstemännen  gör,  och  hur  de  gör  det.  Samtidigt 
finns  ett  mellanliggande  beroende  mellan  politiker  och  tjänstemän  och  en 
dubbelriktad påverkan  som  fyller distinkta, men  överlappande,  roller  i politik 
och administration. Poängen, skriver Svara, är inte att politiker och tjänstemän är 
de  samma.  De  är  skiljbara  som  idealtyper.  De  aktiviteter  som  politiker  och 
tjänstemän  är  emellertid  inte  nödvändigtvis  korresponderande  med  den 
idealiserade distinktionen mellan politiker och  tjänstemän. Politik och adminis‐
tration är konceptuellt distinkt, men aktiviteterna som associeras med respektive 
är  inte på  samma sätt  lika enkelt att dela mellan politiker och  tjänstemän. Mo‐
dellen  baseras  följaktligen  på  villkoren  för  att  kvarhålla  distinktionen mellan 
politik och administration, med en samtidig beskrivning hur de två är samman‐
vävda (Svara, 2006b). 
 
”Complementarity”,  skriver  Svara,  innehåller  följaktligen  separata  delar, men 
kommer tillsammans  i ett ömsesidigt stödjande sätt. Det ena fyller ut det andra 
för  att  skapa  en  helhet.  ”Complementarity”  framhåller  då  det mellanliggande 
beroendet mellan politiker och tjänstemän tillsammans med distinkta roller, till‐
mötesgående tillsammans med oberoende, respekt för politisk kontroll tillsamm‐
ans  med  en  förpliktelse  att  skapa  och  implementera  politik  på  ett  sätt  som 
främjar allmänhetens intresse, visad aktning mot folkvalda politiker tillsammans 
med trohet mot myndighetsutövning och värdesättning av politiken tillsammans 
med  stöd  för  professionella  standards.  Frågan  handlar  inte  om,  enligt  Svara, 
huruvida  tjänstemän är  instrumentella  eller  inkräktare på den politiska  sfären, 
utan hur både politiker och  tjänstemän är  instrumentella och bidragsgivare  till 
den politiska processen. ”Complementarity” uppmärksammar det mellanliggan‐
de beroendet mellan politiker och  tjänstemän och den dubbelriktade påverkan 
de utövar på varandra. Folkvalda politiker och tjänstemän upprätthåller distink‐
ta  roller  baserad  på  deras  unika  perspektiv  och  värderingar  och  olikheterna  i 
deras  formella  positioner,  men  av  nödvändighet  överlappas  funktionerna  de 
utför.  Svara menar  att  ”complementarity”  försonar  det  som  tidigare  har  upp‐
fattas  som motsägelsefullt  och  till  och med  paradoxalt,  dvs.  hur  politiker  kan 
kvarhålla den politiska kontrollen och, på samma gång, tillåta tjänstemän deras 
oberoende att vidhålla professionella värderingar och standards. Svara menar att 
försoningen kommer från att uppmärksamma de värderingar som ligger bakom 
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”complementarity”– politiska och administrativa värderingar  som utöva  inflyt‐
ande på varandra. Folkvalda politiker kan, i teorin, dominera den administrativa 
praktiken, men de är begränsade genom respekten för den administrativa komp‐
etensen.  Tjänstemän  kan  utnyttja  deras  omfattande  resurser  för  att  bli  själv‐
styrande, men de begränsas  av  en  förpliktelse  till  ansvarighet  i den komplett‐
erande relationen.  
 
Modellen är följaktligen en respons mot det gamla separeringstemat där politiker 
och  tjänstemän ockuperar olika  sfärer  (Svara, 1999). Svara menar att begreppet 
dikotomi  inte  kan  omfatta  den  dubbelriktade  påverkan,  delandet,  utbytet, 
ledarskap,  oberoendet  och  det  professionella  ansvaret  som  är  tydligt  repre‐
senterat  i  hans modell.  ”Complementarity”  är  ett  vidare  begrepp  är  dikotomi 
eftersom det  innefattar de separata och distinkta  roller som en kompletterande 
relation innebär, och neutraliteten och avskiljandet som förvaltningen kräver för 
att kunna hållas som ansvariga.  ”Complementarity”, menar Svara, innebär iställ‐
et  ett  beroendeförhållande  mellan  politiker  och  tjänstemän  där  båda  parter, 
politisk överhöghet som samexisterar med en förvaltningsmässig underordning, 
i en omfattande interaktion påverkar varandra avseende både politik och admi‐
nistration.  Svaras  tankar  om  ”complementarity”  betyder  att  politik  och  admi‐
nistration kommer  samman och  formar en helhet  i en politisk  styrning.  Istället 
för  att politiker  och  tjänstemän betraktas  som  separerade,  enligt det dikotoma 
synsättet, betraktas de här nu som att de kompletterar varandra, där chefstjänste‐
männen kan och bör bidra till att stödja och stärka det demokratiska ledarskapet 
som  representeras  av  folkvalda politiker,  och  att dessa  folkvalda politiker  kan 
och bör stödja professionalismen  i  förvaltningen. En  förvaltning som komplett‐
erar politiken, menar Svara, bejakar dess egna bidrag till den politiska processen 
och  erkänner  och  stödjer  den  demokratiska  processen  som  den  kompletterar. 
Svara anser följaktligen att ”complementarity” är baserat på antagandet att folk‐
valda politiker och  tjänstemän  agerar  tillsammans  i  jakten på  en  sund politisk 
styrning. Svaras modell  erbjuder,  enligt honom  själv,  följaktligen dels  en posi‐
tivare  ansats  för  att  undersöka  de  distinkta  bidrag  som  både  politiker  och 
tjänstemän  tillför  den  demokratiska  processen,  dels  en mer  stabil  lösning  på 
politiker‐tjäntemannarelationen än vad dikotomin kan erbjuda (Svara, 1998). 
 
In sin modell, skriver Svara, kan relationen mellan politiker och  tjänstemän ses 
som interaktionen mellan politisk kontroll och professionellt oberoende. Politisk 
kontroll  innehåller  kapaciteten  att  ange  riktningen  och  kvarhålla  översynen, 
medan professionellt oberoende innehåller att försvara professionella perspektiv 
i  formuleringen av politiken och vidhålla professionella standards  i  implemen‐
teringen.  Svara  skriver  att  samspelet mellan  kontroll  och  oberoende, med den 
återhållande  effekten  av  politiska  och  administrativa  värderingar  som  utövar 
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inflytande  på  varandra,  producerar  en  uppställning  av  olika  modeller  som 
beskriver relationen mellan politik och tjänstemän.  
 
 

Folkvalda politiker:
grad av kontroll   

  Hög Låg 

 

Tjänstemännen är 
förpliktade till 
ansvarighet och 
hänsynstagande* 

Politiker respekterar 
tjänstemännens 
kompetens och 
förpliktelse* 

”Complementarity”

Byråkratisk  
autonomi 

Dödläge eller  
”laissez faire” 

Politisk 
dominans 

 

Låg 
 
 

Tjänstemän: 
nivå av oberoende  

 
 
 
  Hög 

 
*Dubbelriktade värderingar som förstärker positionen hos andra den andre 

 
Figur 1 Interaktion mellan politiker och tjänstemän (Svara, 2001:179, egen översättning) 
 
Vilken  som  helst  av  dessa  kombinationer  är  möjliga  om  de  definierande 
villkoren  föreligger,  men  det  största  utrymmet  är  ”Complementarity”.  Svara 
(2001) argumenterar att de flesta interaktionerna mellan politiker och tjänstemän 
reflekterar det kompletterande synsättet. Detta synsätt  innehåller en  fortgående 
interaktion,  dubbelriktad  påverkan  och  inbördes  hänsynstagande  mellan 
politiker och tjänstemän. Tjänstemän hjälper till med att forma politiken och de 
ger  politiken  ett  specifikt  innehåll  och mening  i  implementeringen.  Folkvalda 
politiker övervakar implementeringen, utforskar specifika klagomål på ett brist‐
fälligt utförande och  försöker korrigera problem med utförande genom  finjust‐
ering. Svara menar att en strikt  separering kan minska kvaliteten av den  förda 
politiken.  Men,  som  kontrast  till  detta,  med  en  omfattande  interaktion  så 
kommer kunskapen och värderingarna hos tjänstemännen komplettera kunskap‐
en och värderingarna hos politikerna, dvs. de som anger riktningen för politiken, 
vilket  därmed  kan  skapa  förutsättningar  att  den  förda  politiken  kvarhåller 
riktningen. Svara menar med detta  att hans modell håller  för handen  att  folk‐
valda politiker  och  tjänstemän  inte  bara  behöver  varandra, utan  också  hjälper 
varandra i ett partnerskap. Att splittra detta partnerskap eller att skapa skevhet i 
någon riktning i det betyder att ett viktigt bidrag fattas.  
 
Sammanfattning  
I  detta  kapitel  har  jag  redogjort  för  vad  hur  tidigare  studier,  nationella  som 
internationella,  har  hanterat  de  kommunala  chefstjänstemännens  makt  och 

44 



politiska agerande. Det verkar nu som att litteraturen har hanterat det, dock inte 
med utgångspunkt från chefstjänstemännen som handlande agenter i relationen 
mellan politiker  och  tjänstemän.  I detta  kapitel har  jag  framhävt  förvaltningens 
politiska roll och  förvaltningens makt. I det avslutande avsnittet gjordes dock ett 
försök  att placera  in  förvaltningschefen  som  varande  en del  av denna  förvalt‐
ning. Det kan dock konstateras att när förvaltningens politiska roll och politiska 
makt  diskuteras  innehar  positionen  som  förvaltningschef  explicit  en  stor 
betydelse,  vilket  kan  förstås  av  både  den  nationella  som  den  internationella 
litteraturen. En uppenbar slutsats är nu att den problembild som  jag har målat 
upp  i  kapitel  1  inte  har  studerats  förut  på  det  sätt  som  jag  har  tänkt  göra. 
Maktrelationen mellan politiker och  tjänstemän har diskuterats  förut, men med 
fokus på själva  förvaltningen,  inte på  individnivå utifrån de kommunala chefs‐
tjänstemännen, dvs. de som har den närmsta och tätaste kontakten med ledande 
kommunpolitiker. Detta upplever  jag  som  en  svaghet  i den befintliga  svenska 
litteraturen.  Empirisk  forskning  kring  de  kommunala  chefstjänstemännens 
politiska agerande verkar vara bristfällig. Inte ens om man riktar blicken mot den 
svenska  maktutredningen  (SOU:1990:44)  eller  förtroendeuppdragsutredningen 
(SOU:1989:108) går det att hitta något om detta, vilket även Lundquist (1994) milt 
sagt finner besvärande. Det går dock i maktutredningen att finna några rader om 
relationen mellan demokrati och byråkrati, men inte utifrån att förvaltningen har 
en  politisk  roll  utan  istället  utifrån  att  byråkratin  med  olika  strategier  ska 
”tämjas”  för att komma  tillrätta med dess ”avarter”. Kan man gå  så  långt och 
säga att om  inte de kommunala chefstjänstemännen ägnas större uppmärksam‐
het  riskerar  de  att  definieras  bort  som  ett  studieobjekt  inom  ledarskapsforsk‐
ningen. Kanske. Vad  som dock kan  sägas är att det är påfallande  i vilken  stor 
utsträckning,  å  ena  sidan,  förvaltningslitteraturen  negligerar  chefskap  och,  å 
andra sidan, litteraturen om chefskap bortser från chefskap inom den offentliga 
förvaltningen.  
 
Vad  som  ovan  skrivs  kan  sägas  utgöra  svagheterna  med  den  befintliga  litt‐
eraturen. Det finns uppenbarligen en stor blind fläck  i  litteraturen som  jag med 
denna  avhandling  försöker  täcka.  Finns det då några  styrkor,  vilka  jag  kan  ta 
med mig till senare analyser? Absolut! Med utgångspunkt  i ett av förvaltnings‐
forskningens  viktigaste  resultat,  nämligen  att  gränserna  mellan  vad  som  är 
politiska  och vad  som  är  förvaltningsmässiga överväganden oftast  inte går  att 
hålla isär (jfr Rothstein, 2001; Svara, 2006a), ligger styrkan med den litteratur som 
jag  här  har  använt mig  av  i  själva  konstaterandet  att  både  förvaltningen  och 
chefstjänstemännen har en politisk  roll och att mycket av den politiska makten 
ligger förankrad i förvaltningen, med chefstjänstemännen som centrala politiska 
aktörer. Och  det  är  de  bakomliggande  resonemangen  om  varför dessa  förhåll‐
anden  råder som  jag  tar hjälp av  i senare analyser och mitt sökande efter kun‐
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skap  om de  kommunala  chefstjänstemännens politiska  agerande. Varför  är då 
detta en  styrka med  litteraturen?  Jo, konstaterandet att både  förvaltningen och 
chefstjänstemännen innehar en politisk roll och besitter en politisk makt strider i 
all  väsentlighet mot  vad  den Weberianska  normativa  idealmodellen  står  för, 
vilket  därmed  bekräftar  argumenten  för  den  problembild  jag  målade  upp  i 
kapitel 1. En viktig slutsats som kan dras av detta kapitel blir att den politiska 
ledningen av, och  i, kommuner,  i praktiken,  inte endast är  förbehållet  ledande 
politiker utan också ledande chefstjänstemän (jfr Montin, 2002; Jonsson & Arnell, 
2006).  En  central  utgångspunkt  för  denna  avhandling  är  följaktligen  att 
kommuner  leds både politiskt och administrativt, och nära varandra,  ibland till 
och med integrerat (ibid.) vilket betyder att även de som ställs som ansvariga för 
det operativa verkställandet av politiskt fattade beslut, eller den politiska viljan, 
dvs. de kommunala chefstjänstemännen, fyller en central funktion i den politiska 
ledningen av kommuner. 
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Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
 
 
 
Inledning 
Metod är ett vittomfattande begrepp som  i  litteraturen många gånger ges olika 
innebörder, allt  från att vara något handfast och  tekniskt  för att genomföra  en 
forskningsstudie,  till mer  filosofiska  överväganden  om  hur  vi  ser på  ”verklig‐
heten”,  om  vad  kunskap  är  och  hur  vi  når  denna  kunskap.  Trots  dessa  olika 
innebörder som  litteraturen ger uttryck  för  finns dock något som  förenar dem, 
nämligen att kunskaper om metod är något som är nödvändigt för att skapa oss 
en förståelse eller uppfattning om de förhållanden vi vill undersöka. Metod kan 
då  i detta avseende ses som ett redskap baserat på ett vetenskapsteoretiskt  för‐
hållningssätt för att lösa problem och finna ny kunskap. I detta kapitel kommer 
det  vetenskapsteoretiska  förhållningssättet  att  diskuteras,  medan  kapitel  4 
kommer att ägnas åt det handfasta och tekniska avseende själva datainsamling‐
en.  
 
Det  vetenskapliga  förhållningssättet  ska  i  det  följande  diskuteras  utifrån  två 
ontologiska utgångspunkter som gäller för avhandlingen. Som framgår av kapit‐
el 1 är avhandlingens ämne chefstjänstemännens politiska agerande, och att den 
ska studeras utifrån ett maktteoretiskt perspektiv. Makt blir  följaktligen en  för‐
klaringsfaktor  för  att  förstå  chefstjänstemännens  politiska  agerande. Därför  är 
det också viktigt att förstå makt som samhälleligt fenomen, vilket utgör en av de 
ontologiska utgångspunkterna. Samtidigt  framgår också  från kapitel 1 att  jag  i 
denna  avhandling  använder  mig  av  ett  angreppssätt  som  baseras  på  kritisk 
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realism. Den kritiska realismen utgör följaktligen den andra ontologiska utgångs‐
punkten.  Jag  ska  således  i det  följande diskutera mitt  förhållningssätt på makt 
som samhälleligt fenomen, och kritiskt realism som en metateoretisk ansats. 15  
 
Makt som samhälleligt fenomen 
Ett  ständigt  återkommande  tema  i  maktlitteraturen,  statsvetenskaplig  som 
sociologisk, är att makt är ett komplext begrepp som byggs upp av många dispa‐
rata tankar om vad makt egentligen är – eller kan tänkas vara. Vad är makt? Vad 
betyder  makt?  Vad  är  dess  innebörd?  Lätta  frågor  att  ställa,  men  svåra  att 
besvara  på  grund  av  fundamentala  åtskillnader  i  uppfattningar  beträffande 
maktens väsen. Engelstad (2006) skriver att svaren är  lika mångfasetterade som 
samhället  och menar  att makt  yttrar  sig  i  härskartekniker,  våldsanvändning, 
hierarkier,  sätt  att  tala,  lagstiftning,  budgetprocesser,  byråkrati,  organisations‐
utveckling, målstyrning, aktieportföljer,  för att  ta  ett  litet axplock. Makt påstås 
vara ett begrepp som rör sig mellan allt från individnivå till stora sociala system 
och  statsskick. Om blicken  riktas mot  specifik maktlitteratur  framgår att makt, 
generellt, anses vara  ett  centralt  fenomen  i det mänskliga  sociala  livet. Det  ses 
som ett begrepp som är djupt rotat i alla mänskliga relationer och sociala struk‐
turer  (Wrong,  2002). Den  sociologiskt  orienterade  litteraturen  kring makt  kan 
många gånger ses som en  respons mot en kärna av problem som  rör sig kring 
skapandet och upprätthållandet av  social ordning,  social ojämlikhet,  social  för‐
ändring  och  sociala  maktstrukturer  i  samhället  (Bierstedt,  1950;  Knights  & 
Willmott, 1985). Dess rötter ligger djupare än en polis16 och sträcker sig in i själva 
samhället som sådant  (Bierstedt, 1950). Den sociologiska maktlitteraturen  tycks 
också uppvisa en dikotomi mellan gott och ont  ‐ å ena sidan ses makt som ett 
positivt och nödvändigt grunddrag i både en individs liv och samhället i stort, å 
andra sidan tycks det vara roten till många av de problem som finns i samhället, 
där makten betraktas som skrämmande eftersom den upplevs  som ett hot mot 
den enskildes självständighet och frihet (Wartenberg, 1990; Engelstad, 2006). Om 
blicken  riktas mot den  statsvetenskapligt orienterade maktlitteraturen  tenderar 
denna avgränsa sig till den politiska sfären (ibid.) och inriktar sig i regel mot hur 
makten är distribuerad med  fokus mot vem  som  styr över och  i  samhället och 
staten. Vanligtvis hanteras frågor kring konstruktionen, och styrningen, av polit‐
iska system och problematiken kring beslutsfattande (se exempelvis Dahl, 1963; 
Bachrach & Baratz, 1970/72), men även individers och gruppers politiska makt i 
relation till staten (Scott, 2001).  

                                                 
15 Med ontologisk grund avseende makt avser jag följaktligen makt som fenomen. Jag vill med detta skilja 
detta från makt som ett teoretiskt analysverktyg. De maktteorier som ligger till grund för kommande 
analyser presenteras i kapitel 5. 
16 Antikt grekiskt ord som vanligen översätts till “stad” eller “stadsstat” 
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Dessa olika uppfattningar och maktyttranden leder också till att det inte finns en 
enskild gemensam definition av begreppet makt. Man kan kanske  säga att det 
föreligger ett definitionsmässigt kaos vad gäller maktbegreppet. De skilda inrikt‐
ningarna  leder också  till att maktbegreppet många gånger  får olika  roller  i det 
sociala och det politiska livet (Lukes, 1978). Mot bakgrund av detta förefaller det 
inte som en överdrift att påstå att begreppet makt är ett svårfångat, komplext och 
undflyende begrepp. Det är inte ovanligt att forskare som ger sig i lag med makt‐
begreppet  inleder med  just  problematiken  att  definiera makt  och  påpekar  att 
maktbegreppet  är  ett  av  dessa  ”essentially  contested  concepts”17  (se  exempelvis 
Lukes, 1974, 1978, 2005; Wartenberg, 1990; Wrong, 2002; Morriss, 2002).  Jag gör 
likadant. En blick mot maktlitteraturen förefaller visa en ändlös oenighet om hur 
makt kan, bör och ska konceptualiseras. Skilda och motstridande teorier har med 
åren baserats på, och gett, olika föreställningar om makt. Mot bakgrund av detta 
ter sig kanske inte statsvetaren Robert Dahls reflektion över sina erfarenheter att 
studera makt så främmande: 
 

” … the hole study of ’power’ is a bottomless swamp.” 

Dahl (1957, sid. 201) 
 
För att  försöka bringa någon  slags ordning  i detta definitionsmässiga kaos och 
bottenlösa  träsk,  för att reducera det komplexa  till något begripligt och hanter‐
bart, har  jag valt att  strukturera  följande  text  efter vad  jag uppfattar utgör  två 
centrala  teman  i maktdebatten. Ett  tema betecknar  en uppsättning huvudidéer 
eller  grundtankar  som  jag  har  identifierat  i  litteraturen.  Dessa  teman  bygger 
tillsammans upp en konceptuell beskrivning av maktbegreppet, och dess relation 
till andra begrepp, med utgångspunkt  från  främst  statsvetenskapliga,  sociolog‐
iska  och  filosofiska  ansatser. Maktperspektivets mångdisciplinära  grunder  gör 
det dock på gränsen  till omöjligt  att  fånga makt  som  fenomen  i  en översiktlig 
text. De  teman  jag använder mig av här kanske  inte  täcker makt som  fenomen 
helt fullständigt, men det är två teman som  jag har identifierat som centrala för 
avhandlingens vidkommande.  
 
Tema 1: Maktens fundamentala grunddrag 
Trots  detta  bottenlösa  träsk  tycks  det  ändå  finnas  ett mönster  av  andra,  rela‐
terade, koncept i litteraturen som används för att beskriva och förklara makt som 
fenomen. Föreliggande text tar följaktligen sin utgångspunkt i tron att makt som 
fenomen har  ett antal  fundamentala grunddrag  som ges av dessa koncept.  Jag 
kommer nedan att presentera och redogöra  för  innehållet  i de koncept som  jag 
har identifierat i litteraturen som vanligt återkommande. Vilken innebörd författ‐

                                                 
17 Från W. B. Gallie (1955-56),”Essentially Contested Concepts”, Proceedings of the Aristotelian Society, 
sid. 167-198. 
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arna  lägger  i dessa koncept visar också att det  finns olika gränsdragningar rör‐
ande hur relevanta de anser koncepten vara  i relation  till makt. Vissa  författare 
menar att människors  intentioner är ett väsentligt grunddrag beträffande makt, 
andra  argumenterar  för  att  det  inte  är  det,  bara  för  att  ta  ett  exempel. Dessa 
gränsdragningar, som medför att grunddragen aldrig blir fixerade, kan också ses 
som en av orsakerna till alla olika föreställningar om makt som har producerats 
med  tiden,  och  som  gett  upphov  till maktens  träskliknande  natur  (Debnam, 
1984).  
 
De  koncept  jag  uppehåller mig  vid  är  vad  jag  utifrån  litteraturen,  statsveten‐
skaplig, filosofisk som sociologisk, uppfattar vara de mest fundamentala grund‐
dragen rörande makt. Det rör sig om begreppen agentskap, relation, kausalitet, 
intentionalitet,  disposition  och  effekter. Med  detta  vill  jag  övergripande  upp‐
märksamma maktens sociala natur. Låt mig börja med agentskap.  
 
Agentskap 
I dess mest generella mening är makt agentskap (Davis, 1991). Men,  jag ska här 
endast uppehålla mig kort vid agentskap.  Jag kommer  i kapitel 5 att uppehålla 
mig  i större utsträckning vid diskussionen kring struktur‐agentskap, där agent‐
skap  behandlas mer utförligt.  Jag  vill  här  endast  rikta uppmärksamheten mot 
agentskap  som  ett  av  maktens  fundamentala  grunddrag.  Sociologen  Dennis 
Wrong (2002) skriver exempelvis att: 
 

”The  most  general  sense  of  power  views  it  as  an  event  or  agency  that 

produces an effect on  the external world.  It  is  therefore obviously relational, 

postulating  something  that  acts  on  its  environment  and  brings  about  some 

change.” 

Wrong (2002, sid. ix) 
 
Danermark  m.fl  (1997:)  beskriver  agentskap  som människors  handlingar  och 
intentioner.  Bakom  agentskapet  finns  alltså  en  agent. Med  ”agency”  avses  då 
idén att människor är “agents” i den sociala världen. Filosofen Wartenberg (1990) 
menar då att makt handlar om ett en social agent har makt över en annan social 
agent. Wartenberg skriver att  termen agent utgör en specifik karakterisering av 
en sorts entitet som är kapabel att ha makt  i samhället. Att därför prata om en 
agent är att prata om ett väsen som är kapabel att agera, inte endast att bete sig på 
något  sätt. Detta betyder  att det  är möjligt  för  en  social  agent  att  agera på  ett 
annat  sätt  än  vad  agenten  faktiskt  har  gjort.  Wartenberg  sammanfattar  sitt 
ställningstagande med följande kommentar: 
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“A agent is simply a being capable of performing actions.” 

Wartenberg (1990, sid. 76) 
 
Wartenberg går vidare med att påpeka att agenter  inte nödvändigtvis behöver 
vara  enskilda  individer  som  är  kapabla  att  agera,  det  kan  också  vara  sociala 
grupper. Agenter är följaktligen förmögna att göra saker som påverkar de sociala 
relationer  som de omges av. Med agentskap avses  således att människor  (eller 
grupper)  inte  endast  är  passiva  offer  av  socialt  tryck  eller  andra  sociala  om‐
ständligheter. Begreppet agentskap refererar därför till förmågan hos en mänsk‐
lig varelse (eller grupp) att handla, ”to make a difference in the world” (Layder, 
1994). Jag ska, som  jag ovan nämnde, inte fördjupa mig mer i detta, åtminstone 
inte  just  här,  utan  väntar med  detta  till  diskussionen  om  struktur‐agentskap. 
Budskapet här är istället, vilket följer Wrong (2002), att agentskap leder till att se 
makt som en relation – en maktrelation som en distinkt typ av social relation.  
 
Relation  
Den som kanske  tydligast uttrycker makt som en social relation är statsvetaren 
Robert Dahl. Han definierar makt enligt följande: 
 

”A has power over B  to  the extent  that he can get B  to do something  that B 

would not otherwise do” 

Dahl (1957, sid. 202‐203) 
 
Med detta uppmärksammar Dahl att makt  inte är  en  egenskap hos  en  individ 
utan  snarare  en  egenskap  i  relation  mellan  människor,  eller  mellan  aktörer, 
oberoende om dessa aktörer är  individer eller grupper (Wrong, 2002). Hur som 
helst, Dahl är explicit när han skriver att makt är en  relation, och att det är en 
relation mellan människor  (Dahl,  1957). Dahl  är dock  inte  ensam. Även  socio‐
logen Max Weber uppmärksammar maktens sociala, och relationella, dimension, 
när han definierar makt enligt följande: 
 

”Makt  betyder  sannolikheten  för  att  få  igenom  sin  egen  vilja  i  en  social 

relation trots motstånd, oavsett varpå denna sannolikhet beror.” 

Weber (1983, sid. 37) 
 
Men, Dahl  fortsätter med att skriva att vi kommer att ha ”our hands  full” om vi 
avgränsar relationen  till att endast gälla människor. Därför väljer Dahl att kalla 
objekten  i  relationen,  såsom Wrong,  för aktörer  (actors), där dessa aktörer kan 
vara individer, grupper, roller, befattningar regeringar, stater och andra mänsk‐
liga aggregat. Budskapet är dock att makt är en relation och inte ett attribut som 
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är knutet till aktören (Wrong, 2002). Om den specifika relationen upphör, så för‐
svinner som en följd av detta också grunden för makt.  
 
Att uppfatta makt som en social maktrelation mellan olika aktörer, eller agenter, 
riktar  också  uppmärksamheten mot  frågan  om  asymmetri  och  balans  i makt‐
relationer. Wrong  (2002)  skriver  att maktrelationer  är  asymmetriska  i  det  att 
maktinnehavaren  utövar  en  större  kontroll  över  maktsubjektets  beteende  än 
tvärtom. Men, samtidigt är det ömsesidiga, växelvisa, inflytandet aldrig helt för‐
stört, förutom  i de fall det handlar om fysiskt våld. Dock, skriver Wrong, fram‐
hålls ofta asymmetrin  i maktrelationer  till den grad att det blir  logiskt motsäg‐
elsefullt att prata om symmetriska, balanserade maktrelationer, eller  jämlikhet  i 
maktrelationer  (equality of power). Wrong hävdar  att detta  är  att gå  för  långt 
eftersom det avskiljer maktrelationer  från deras rötter  i social  interaktion  i dess 
generiska  form.  Även  Lukes  (1978)  berör  asymmetriska  maktrelationer,  och 
skriver att vissa föreställningar om makt uppehåller sig vid asymmetriska makt‐
relationer  som  tenderar  att  involvera  (faktiska  eller  potentiella)  konflikter  och 
motstånd. Sådana föreställningar verkar förutsätta en syn på sociala och politiska 
relationer  såsom  konkurrerande  och  konfliktfyllda18.  Sådana  föreställningar, 
skriver Lukes, kan delas in i tre nära relaterade men analytiskt distinkta sätt att 
föreställa  sig makt. För det  första  finns de  föreställningar  som  fokuserar på att 
försäkra sig om tillmötesgående, på kontroll över andra. Detta är den mest entydiga 
definitionen och också den smalaste definitionen av makt. Inom denna kategori 
framhålls ofta konflikten mellan viljor och att makt måste innehålla hot om sank‐
tioner.  För  sådana  författare  är makt  asymmetrisk men  behöver  inte  innehålla 
manifesterade konflikter och motstånd. För det andra finns de föreställningar om 
makt som handlar makt som en beroenderelation där B anpassar sig efter A:s vilja 
eller intressen, inte på grund av någon urskiljbar handling eller hot utan genom 
skälet till själva relationen mellan A och B. Detta sätt att föreställa sig makt kan 
ses  som  en  variant  av  den  första  på  grund  av  argumentet  att  det  helt  enkelt 
handlar  om  att A  försäkrar  sig  om B:s  tillmötesgående  indirekt  och  till  en  låg 
kostnad  för  sig  själv. Ett  tredje  sätt att  föreställa  sig asymmetrisk makt är nära 
                                                 
18 Jag vill här kort kommentera konflikter. Det ligger kanske nära vårt vardagstänkande att makt utövas när 
det föreligger en konflikt mellan olika parter, och att det gäller att gå segrande ur denna konflikt. Begreppet 
konflikt tycks ges ett särskilt utrymme i förhållande till makt inom både den statsvetenskapliga som den 
sociologiskt orienterade litteraturen. Den statsvetenskapliga litteraturen uppehåller sig främst vid konflikter 
vid beslutsfattande, vem vinner, vem förlorar, (se exempelvis Dahl, 1957, 1961, 1968 och Bachrach & 
Baratz 1962, 1970/72; Lukes, 1974, 2005) medan den sociologiska litteraturen mestadels uppehåller sig vid 
konflikter i förhållande till klasskamper och övergripande samhällsstrukturella förhållanden (se exempelvis 
Poulantzas, 1978 och Bourdieu, 1989). Oberoende av om man använder sig av en statsvetenskaplig eller 
sociologisk ingång i maktbegreppet avses med konflikt ofta olika typer av konflikt som ”conflictual 
behaviour”, ”conflict of interests”, ”conflict of preferences” (Debnam, 1984:8) och ”structural conflict” 
(Haugaard, 1997). Vissa författare förespråkar konflikt explicit (exempelvis Bachrach och Baratz 1963, 
1970/72; Lukes 1974, 1985) medan det hos andra framgår implicit att konflikt blir ett nödvändigt villkor 
för makt (exempelvis Dahl, 1957, 1958, 1961, 1966, 1968; Polsby 1963).  
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relaterat till det andra sättet, men är ändå distinkt; detta är frågan om makt som 
ojämlikheter, dvs. en distributiv fråga som fokuserar på åtskiljande kapaciteter hos 
aktörer  inom  ett  system  för  att  säkra  värdefulla  men  knappa  fördelar  och 
resurser.  De  första  två  föreställningarna,  skriver  Lukes,  mäts  genom  att  be‐
stämma A:s nettofördelar och B:s nettoförluster  från B:s  tillmötesgående. Makt 
som ojämlikhet mäts genom att bestämma vem som vinner och vem som förlo‐
rar, dvs. A:s  förmåga  att vinna på B:s bekostnad. Makt  i denna betydelse kan 
hållas eller utövas utan att A försäkrar sig om B:s tillmötesgående och utan att B 
är  beroende  av A.  Lukes menar  att  dessa  tre  föreställningar  representerar  tre 
större sätt att konceptualisera makt, där makt förstås som asymmetriska relation‐
er. Lukes  skriver  att Webers definition  av makt  faller  inom  ramen  för  alla  tre 
föreställningar.   
 
Från ovanstående kan  förstås  att  asymmetrin  i maktrelationer  är  inneboende  i 
givandet och tagandet i den dyadiska interaktionen mellan jämlikar där aktörs 1 
kontroll över aktörs 2 beteende besvaras av aktör 2 med en handling som också 
syftar till kontroll över aktör 1. Wrong skriver: 
 

”Asymmetry  exists  in  each  individual  act‐response  sequence, but  the  actors 

continually alternate  the  roles of  the power holder and power subject  in  the 

course of their interaction. In a stable social relation (where there is recurrent 

interaction  between  the  parties  rather  than  interaction  confined  to  a  single 

occasion)  a pattern may  emerge  in which one  actor  controls  the other with 

respect  to particular situations and spheres of conduct – or  ‘scopes’, as  they 

have often been called – while the other actor  is regularly dominant  in other 

areas of activity.” 

Wrong (2002, sid. 10) 
 
Följaktligen, enligt Wrong, om vi behandlar maktrelationer som exklusivt hierar‐
kiska  och  ensidiga  kommer  hel  klass  av  relationer  mellan  människor  eller 
grupper förbises där kontroll av en person eller grupp över andra personer eller 
grupper med referens till ett visst ”scope” är balanserade, av de andra i ett annat 
”scope”. Med utgångspunkt  i detta blir ytterligare en aspekt  relevant vid upp‐
fattningen om makt som en social relation, nämligen den som Robert Dahl (1957; 
1968) kallar maktrelationers attribut. Dahl gör gällande att specificera aktörer i en 
maktrelation  inte  är  vare  sig  vidare  intressant,  informativt  eller  precist.  Han 
skriver att ett mer komplett uttalande inkluderar referenser till: 
 
 Basen, källan, området eller för A´s makt över B (base). 
 Medlen eller instrumenten som A kan använda för att utöva sin makt över 
B (means). 
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 Mängden eller utsträckningen av A´s makt över B (amount). 
 Räckvidden eller omfattningen av A´s makt över B (scope).  
 Domänen eller antalet B som A har makt över (domain). 

 
Basen av en aktörs makt innehåller alla de resurser som aktören kan aktivera för 
att påverka beteendet hos en annan aktör. Dahl skriver att basen är overksam och 
passiv. Den måste därför aktiveras på något sätt om beteendet hos någon annan 
ska  förändras. Medlen  för en sådan aktivering är  talrika. Ofta  involverar de hot 
eller löften om att använda sig av basen på ett visst sätt. Dahl menar att medlen 
således är en medlande aktivitet av A mellan A:s bas och B:s respons.  
 
Med mängd avser Dahl olikheter  i mängden makt som utövas av olika aktörer. 
Att diskutera makt  i termer av hur mycket makt en aktör kan ha  tillåter frågan 
om kontroll över något är högt koncentrerad eller relativt utspridd. Med räckvidd 
menar Dahl att  individer eller grupper som kan vara relativt mäktiga  i  förhåll‐
ande  till en viss  typ aktivitet kan vara relativt maktlösa  i  förhållande  till andra 
typer  av  aktiviteter. Makten behöver  inte vara generell, den kan vara  speciali‐
serad.  En  typisk  frågeställning  rörande maktens  räckvidd  blir  om makten  är 
generell över många aktiviteter eller om den är specialiserad till några få aktivi‐
teter. Med domän menar Dahl att A´s makt kommer att vara begränsad till vissa 
individer, dvs. de B över vilka A har eller utövar kontroll. Med detta tycks Dahl 
mena att makt inte är särskilt intressant att studera som ett enskilt fenomen utan 
måste förstås i relation till andra referenser. Det är först när man kan bryta ned 
det och  studera villkoren  för maktutövning  som maktbegreppet blir  intressant 
att studera. 
 
Med  ovanstående  redogörelse  kring  agentskap  och  relation  har  jag  uppmärk‐
sammat makt som en social maktrelation mellan  två eller  flera agenter, och att 
denna relation kan vara asymmetrisk eller balanserad. Jag har också redogjort för 
vad som kännetecknar dessa maktrelationer, dvs. dess attribut.  I detta  framgår 
att ett vanligt sätt att se på en maktrelation är att en agent orsakar en annan agent 
att göra något vilket betyder att maktrelationer också kan sägas kännetecknas av 
kausalitet – ett annat fundamentalt grunddrag som jag tycker mig ha identifierat 
i litteraturen.  
 
Kausalitet  
Med  utgångspunkt  i  synsättet  att makt  kan  ses  som  en  egenskap  i  en  social 
relation mellan agenter så ligger det också i sakens natur att denna egenskap har 
en  verkan,  en  effekt. Mellan A´s  handling  och  B´s  handling  finns  ett  orsaks‐
sammanhang. Om A  inte gjorde vad hon gjorde,  så  skulle B göra något  annat 
(Engelstad, 2006). Följaktligen finns också en tydlig relation mellan kausalitet och 
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agentskap. Sayer (2000) skriver exempelvis att kausalitet blir meningslöst utan en 
referens  till  agentskap.  Kausalitet  kan  då  också  sägas  utgöra  ett  av maktens 
fundamentala  grunddrag.  Sociologen  John  Scott  (2001)  skriver  bland  annat  att 
makt, i dess mest generella betydelse, är: 
 

” … the production of causal effects.” 

Scott (2001, sid. 1) 
 
Liknande  tankar  om  kausalitetens  grundläggande  betydelse  för  makt  kan 
återfinnas hos statsvetaren Keith Dowding (1996) som menar att makt och kau‐
salitet är intimt förknippade Ytterligare en företrädare för kausalitetens betydelse 
är Dahl (1968). Han menar att den närmsta motsvarigheten till en maktrelation är 
den kausala relationen. Han skriver att det går att ersätta påståendet att ”C har 
makt över R” med påståendet att: 
 

”C´s behavior causes R´s behavior” 

Dahl (1968, I Haugaard, 2002, sid. 16) 
 
Dahl hävdar att språket kring kausalitet, liksom språket kring makt, används för 
att tolka situationer där det finns en möjlighet att en händelse (event) kommer att 
intervenera  (intervene)  för att  förändra ordningen av andra händelser  (events). 
Dahl,  i  likhet med  Scott  och Dowding,  uppmärksammar  således  kausalitetens 
betydelse  för  att  frambringa  effekter. Dowding menar  att vi kan  studera makt 
empiriskt, men  att  vi måste  förstå  hur makt  verkar  både  kausalt  genom  indi‐
viders,  gruppers  och  organisationers  handlingar,  och  genom  de  bevekelse‐
grunder  (incentives)  som  leder människor  till  att  beter  sig  på  ett  sätt  eller  ett 
annat.  Dowding  uppmärksammar  således  den  sociala  aspekten  av  kausalitet. 
Detsamma gör Scott och Dahl. Scott refererar förvisso till det naturvetenskapliga 
ursprunget av begreppet kausalitet19 men  frigör  sig  från det genom påståendet 
att  idén  på  makt  som  kausal  makt  också  är  integrerad  med  hela  idén  om 
mänskligt agentskap: 
 

”To be an agent is to exercise causal powers that produce specific effects in the 

world.[ … ] To act is to have causal powers, and these powers constitute the 

’potency’ that defines an organism as a human agent.” 

Scott (2001, sid. 1) 
 

                                                 
19 Exempelvis den newtonska mekaniken där en orsak sågs som ”kraft” som med nödvändighet 
frambringade en verkan. Inom denna tradition vill man förstå orsakssammanhang genom att upptäcka de 
lagar som skeendena följer. Därmed frikopplas orsaksrelationen från en agent. Inom naturvetenskaperna 
har denna syn på kausalitet haft stor genomslagskraft (NE.se, 060515). 
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Scott, Dowding och Dahl anlägger  således  en  socialteoretisk  syn på kausalitet. 
Utifrån de sociala aspekterna av kausalitet gör också Scott gällande att när han 
skriver om makt gör han det  i  form av social makt, och att detta betyder att vi 
måste se bortom den basala begreppsapparaten kring kausalitet som ges av dess 
naturvetenskapliga ursprung. Social makt, enligt Scott, är en  form av kausalitet 
som uppnår sin effekt i och genom sociala relationer.  
 
I förhållande till social makt får alltså den “mekanikorienterade” kausaliteten ge 
vika för en mer “agentorienterad” kausalitet. Detta uppmärksammar även socio‐
logen  Stewart  Clegg  (1989)  som  skildrar  kausalitetens  bana  från  1600‐talets 
statsvetenskap  till  senare  delen  av  1900‐talets  socialvetenskap.  Clegg  gör  här 
gällande att den stora  frågan rör debatten centrerad kring kausalitet och agent‐
skap. Tankar om kausalitet utifrån 1600‐talets statsvetenskap medför att en, vad 
Clegg  kallar,  klassisk  syn  på  kausalitet, med  rötter  i  1600‐talets  vetenskapliga 
synsätt på mekanik20. Detta synsätt medförde vissa problem, skriver Clegg. För 
det  första,  fastän  uppfattningen  om  agentskap  hade  formulerats  som  en  slags 
grundprincip  i  förhållande  till  makt,  så  formulerade  vissa  författare  en 
”dispositional conception”21 där makt likställdes med en uppsättning kapaciteter 
medan andra  förslog en ”faciliative conception”22 där makt  likställdes med  för‐
mågan att uppnå mål, att få saker gjort (jfr Boulding, 1990). Ingen av dessa upp‐
fattningar passade in i en allmänomfattande uppfattning om makt. För det andra 
fanns det problem med statusen kring kausala argument. Frågan rörde vad som 
kunde  tillskrivas som kausalitet, och hur det kunde sägas utgöra en kausalitet. 
Clegg  skriver  att många  författare  inte  försökte  ersätta  den  klassiska  uppfatt‐
ningen  om  kausala  argument.  Istället  försökte  de  reparera  den. Många  försök 
gjordes  att  tillgripa  argument  som  erbjöd  att  andra  saker  än  just observerbara 
händelser kunde  få en kausal status. Det mest noterbara var uppfattningen om 
intentioner,  vad  människor  faktiskt  tänkte  och  avsåg,  vanligtvis  uttryckta  i 
termer av vilka skäl människor ger  för sina handlingar. Detta skulle ha en  för‐
klarande och kausal roll i en maktanalys. Dock finns, enligt Clegg, problem även 
med  detta,  associerat  med  svårigheterna  med  att  nå  tillträde  till  en  annan 
persons mentala  kausala  handlingar. Hur  kan  vi  veta  vad  som  finns  i  andra 
människors tankar? 
 
Clegg säger sig dock vilja återupprätta vissa aspekter av de kausala argumenten 
utifrån  Dahl23,  om  än  på  sätt  som  är  ganska  distinkta  från  de  ursprungliga 
tankarna. Han argumenterar för att se bortom ”the push‐and‐shove” mekaniska 

                                                 
20 Vilket Clegg gör gällande att Dahl följer.  
21 Exempelvis sociologen Dennis Wrong (2002). 
22 Exempelvis Parsons (1967).  
23 Clegg avser här Dahls uttalanden om dels en modell om ”causal inference” istället för en mekanisk 
kausal modell, dels om att maktrelationer är en underavdelning till kausala relationer.  
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uppfattningen  av  makt.  Clegg  vill  med  detta  lämna,  vad  han  kallar, 
händelsekausalitet  (event  causation),  och  som kan  spåras  tillbaka  till  1600‐talets 
vetenskapliga  synsätt  på  mekanik,  till  fördel  för  en  social  kausalitet  (social 
causation)  som han anser  idag är mer  förhärskande  i debatten kring  relationen 
mellan makt och kausalitet. Clegg refererar här till Harré och Madden (1975) som 
han säger utvecklade en sammanhängande kritik mot den mekaniska modellen. 
Deras  förslag  går  ut  på  att  ersätta  denna  uppfattning  om  kausalitet med  en 
uppfattning som baseras på strukturen av ”saker” och strukturen av  relationer 
mellan ”saker”. Kausalitet uppfattas vara  inneboende,  i form av kausala krafter 
(causal powers)  i strukturen av vissa ”saker”. Under vissa stående omständlig‐
heter som gör det möjligt att kausala krafter realiseras infinner sig kommer dessa 
kausala  krafter  också  att  utvecklas.  Under  andra  stående  villkor,  som  är 
begränsande  istället  för möjliggörande,  kommer  dessa  kausala  krafter  inte  att 
utvecklas. Kausala krafter kommer  att manifesteras  i den utsträckning  att  inte 
endast vissa strukturella villkor segrar utan också när det inte finns några hinder 
som kan hänföras till realiserandet av dessa krafter. Clegg kommenterar detta: 
 

”Power would  thus  be  the  freedom  to  act  in  such  a way  as  to  realize  the 

inherent  dispositions  of  either  the  structure  of  a  thing  or  its  place  in  a 

structure of relations.” 

Clegg (1989, sid. 121) 
 
Misslyckandet med en kausal kraft att manifesteras kan förklaras antingen av en 
ersättning,  eller en  förändring  i naturen av det  fenomen  som  sägas ha kausala 
krafter. Alternativt kommer det att  förklaras av  fenomenets misslyckande med 
att nå upp  till den tröskel där dess krafter skulle realiseras, genom antingen ett 
otillräckligt möjliggörande eller en tillräcklig restriktion av de stående villkoren. 
Clegg skriver här att det ligger i vissa sakers dispositioner att vara eller att göra 
vissa saker, bland annat att jorden har en dragningskraft som manifesteras när en 
lada kollapsar, fastän denna effekt inte hade inträffat såvida inte takbjälken hade 
avlägsnats (exemplet citerat från Harré och Madden). Basen i denna uppfattning 
utgörs  av  argumentet  att  verkligheten  uppvisar,  under  bestämda  villkor, 
strukturella  tendenser som kommer att utveckla sig. Vissa ”saker” är sköra. De 
uppvisar  egenskaper  av  skörhet  som  är  inneboende  i  deras  struktur.  Dessa 
krafter  –  att  sköra  saker  går  sönder  –  består  även  när  dessa  ”saker”  inte  går 
sönder. Deras kapacitet att gå sönder finns där ändå. Kapaciteten är inneboende i 
dess generiska karaktär istället för en yttre effekt av den störning de är föremål 
för. Clegg tolkar här Harré och Madden och skriver att: 
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“A  has  the  power  to  do  X  means  that  A  can  do  X,  in  the  appropriate 

conditions, in virtue of its intrinsic nature or constitution.” 

Clegg (1989, sid. 122) 
 
Clegg  skriver  att  detta  utgör  en  episodisk  istället  för  en  dispositionell  syn  på 
makt24  på  grund  av  uppfattningen  om  ”sakers”  inneboende  natur.  Samtidigt, 
skriver Clegg, måste detta beaktas ytterligare om detta ska appliceras på sociala 
relationer.  Detta  gör  också  Harré  och  Madden,  enligt  Clegg25.  Att  tillskriva 
kausala krafter  till ett agentskap är att specificera att detta agentskap kan göra 
något under lämpliga villkor. Det är inte samma sak som att säga att det kommer 
att, eller måste, göra det. Det kan göra det därför att det ligger i dess inneboende 
natur. Detta med  inneboende natur,  skriver Clegg, blir oproblematiskt när det 
gäller  naturliga  fenomen,  såsom  syra.  En  syra  kommer  att,  under  särskilda 
villkor, upplösas  i vatten, eftersom det  ligger  i dess  inneboende natur att göra 
det.  När  det  gäller  sociala  fenomen  blir  det  inte  lika  lätt,  eftersom  kausala 
relationer  här medlas  av  bedömningar,  val  och  subjektiva  önskningar.  Clegg 
uppmärksammar ändå att det finns normativa beteenden som nästan kan liknas 
vad som kanske kan kallas ”naturlagar”, exempelvis att vi i regel stannar vid rött 
ljus  vid  en  trafikerad  vägkorsning. Det  är  en  inneboende  kunskap  om  regler, 
vilka  i dessa  fall har den  juridiska  lagen bakom sig, som gör att vi stannar vid 
detta  rödljus.  I dess  ideala  fall  skulle  lagen kunna  liknas vid  en dispositionell 
inneboende  natur. Men  samtidigt  påpekar  Clegg  att  mänskligt  agentskap  är 
varierande – vi stannar inte alltid vid rött ljus.  
 
Sociologen  Sayer  (2000)  är  inne  på  samma  linje  som Clegg  och  Scott,  dvs.  att 
kausalitet  också  har  en  social  innebörd.  Sayer  anlägger  ett  kritiskt  realistiskt 
perspektiv på kausalitet och menar att en orsak (cause) är vad än som producerar 
förändring.  Sayer  avlägsnar  sig  från  regularitetsteorier  om  kausalitet26. Dessa, 
skriver Sayer, utmärks av en stark determinism, och har inte något att göra med 
vad  som är  sociala  fenomen. Sayer menar att även  skäl  (reasons), övertygelser 
(beliefs),  intentioner  (intentions)  m.m.  utgör  kausaliteter  eftersom  de  kan 
producera  verkliga  effekter,  vilket  medför  att  de  då  också  är  förmögna  att 
producera  förändring. Vi måste således  förstå skälen  (reasons) och undersöka  i 
vilken utsträckning de kan producera förändring.  
 
Scott, Dowding, Dahl och Clegg uppmärksammar alltså kausalitet som ett funda‐
mentalt grunddrag beträffande makt. Clegg,  Scott  och  Sayer,  i  större utsträck‐

                                                 
24 Se nedan om episodisk respektive dispositionell syn på makt.  
25 Clegg skriver att Harré och Madden övergripande har en dispositionell syn på makt.  
26 Vad Clegg (1989) refererar till som det klassiska synsättet på kausalitet, med rötter i 1600-talets 
vetenskapliga synsätt på mekanik.  
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ning än de övriga, riktar också intresset mot problemen med kausalitet i förhåll‐
ande  till  sociala  fenomen,  till mänskligt agentskap. Men,  samtidigt erbjuder de 
ett  sätt  att  lösa  problemen  genom  att  argumentera  att mänskliga  skäl,  över‐
tygelser  och  intentioner,  dvs.  icke  observerbara  saker  också  kan  tillskrivas 
kausalitet. Centralt  i detta utgör det mänskliga  agentskapet.  I det  följande  ska 
diskutera  ytterligare  ett  koncept  som  jag  har  uppfattat  utgör  ett  av  makt‐
begreppets  fundamentala grunddrag – ett koncept som har  framkommit under 
diskussionerna om agentskap och kausalitet, nämligen intentionalitet.  
 
Intentionalitet 
För  att något  ska kunna kvalificeras  som  social makt måste det  till mer  än  ett 
enkelt kausalt inflytande mellan agenter. Det måste till intentioner (Scott, 2001). 
När begreppet makt appliceras på mänskliga agenter kan  inte frågan om  inten‐
tionalitet undvikas eller  förnekas. Det skulle  innebära en ofullständig  förståelse 
av  makt  likväl  som  mänskligt  agentskap  (Wrong,  2002;  Wartenberg,  1990). 
Agentskap  innebär  följaktligen  en  syn  på  makt  som  innebär  att  vi  riktar 
uppmärksamheten mot  individuella  agenter  som  handlar  intentionellt  (Clegg, 
1989;1975). Makt  är  i detta  avseende  är  en  intentionell kausal  effekt: det  är  en 
effekt  som  realiserar ett  syfte  (Beetham, 1991). En maktrelation kan därför  inte 
identifieras  om  det  inte  finns  någon  referens  till  de  involverade  agenternas 
intentioner (Wartenberg, 1990). Idén om intention är därför av central betydelse i 
många  diskussioner  kring  makt.  När  intentioners  betydelse  i  förhållande  till 
makt  diskuteras  refererar  många  författare  till  filosofen  Bertrand  Russells 
definition: 
 

“Power may be defined as the production of intended effects” 

”Makt kan bestämmas såsom frambringandet av åsyftade verkningar.” 

Bertrand Russell (1938, sid. 25; 1939, sid. 31) 
 
Andra  refererar  till  Max  Webers  definition  av  makt  när  intentionalitetens 
betydelse vill understrykas. Ovan uppmärksammade  jag betydelsen av Webers 
definition av makt i förhållande maktens sociala och relationella dimension, men 
definitionen  visar  också  på  en  tydlig  intentionalitet  när  Weber  skriver  ”… 
sannolikheten att få igenom sin vilja i en social relation …”. Liksom Russell definierar 
Weber makt  i  termer av  intentionalitet. Denna  intention benämner Weber vilja. 
Ett antal av dagens författare följer Russell och Weber i spåren genom att  länka 
ihop makt  och  intention.  För  dessa  författare  kan  en  handling  anses  vara  en 
makthandling endast om den har något med att uppnå avsedda effekter av A vis 
a  vis B  att  göra  (Clegg,  1989). En  av dessa  författare  är Dennis Wrong  (2002). 
Wrong  framhåller  att  makt  är  en  form  av  kausal  påverkan  som  innefattar 
producerandet  av  avsiktliga  (intended)  effekter  (effects).  Ett  maktutövande, 
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säger  han,  innefattar  ett  avsiktligt  (intentional)  ingripande  (intervention)  i  en 
kedja  av  kausala  effekter. Wrong  säger  sig modifiera  Russells  definition  i  sin 
egen definition av makt. 
 

“Power  is  the  capacity  of  some  persons  to  produce  intended  and  foreseen 

effects on others.” 

Wrong (2002, sid. 2) 
 
Wrong argumenterar övertygande för betydelsen av intention när han skriver att 
människor  utövar  ett  ömsesidigt  inflytande  och  kontroll  över  varandras 
uppförande  i alla sociala  interaktioner, och att det därför är viktigt att särskilja 
mellan maktutövning  och  en  allmän  social  kontroll. Annars  är det  inte  någon 
mening  med  att  använd  begreppet  makt  som  ett  separat  koncept,  eller  att 
identifiera maktrelationer som en distinkt form av social relation. Wrong skriver 
vidare att social kontroll är inneboende i all social interaktion och att alla aktörer 
nästan  alltid  tillhör  en  grupp  eller  ”community”  som  delar  en  uppsättning 
normer  och  värderingar.  Med  detta  genomgår  en  individ  en  socialiserings‐
process  där  denne  internaliserar  gruppens  normer  och  värderingar,  och  som 
sedan  fungerar  som  en  social  kontroll. När  dessa  sociala  kontroller  har  inter‐
naliserats,  skriver Wrong,  blir  begreppet makt  som  en  social  relation  inte  till‐
ämpbart. Att  sedan  reducera  konceptet makt  till  det  av  social  kontroll  är  att 
förvränga allt behov av ett separat maktkoncept. Makt, enligt Wrong, är identiskt 
med intentionellt och effektivt inflytande.  
 
Wrong säger sig ha svårt att se hur vi kan undvika att avgränsa termen makt till 
intentionella  och  effektiva  handlingar  av  inflytande  av  några  personer  eller 
andra personer. Statsvetaren Peter Morriss  (2002)  skriver dock att medan vissa 
författare  definierar  makt  som  en  förmåga  att  påverka  andra  människor  i 
enlighet med  ens  intentioner  (som Wrong och Russell) har andra  förnekat alla 
förbindelse mellan makt och  intention, detta på grund av olika skäl. Ett skäl är 
att intentioner är ett svårt koncept och att vi klarar oss bättre utan det. Detta skäl, 
skriver  Morriss  föga  förvånande,  är  inte  ens  värt  att  ta  på  allvar.  Om  en 
maktanalys kräver ett inkluderande av intentioner måste vi göra det bästa av det. 
Detta  skäl  uppehåller  sig  också  Debnam  (1984)  vid  och  avfärdar  det  på  ett 
liknande  sätt. Debnam menar  också  att  vissa  har  övertygelsen  att  intentioner 
överbetonar  betydelsen  av  rationell  kalkylering,  och  att  information  för  att 
bestämma en subjektiv orientering hos en aktör i stort sett är omöjlig att uppnå, 
och  lätt  att  simulera.  Debnam  identifierar  intention  som  ett  grundläggande 
fundament  för  makt  och  menar  att  kritikernas  argument  baseras  på  en 
misstolkning  av  vad  det  egentligen  innebär  att  säga  att  något  är  avsiktligt 
(intended).  Hur  som  helst,  Morriss  går  vidare  med  ytterligare  ett  skäl  som 

60 



handlar  om  relationen  mellan  ett  samhällsvetenskapligt  och  ett  naturveten‐
skapligt synsätt på makt. Morriss menar att en förflyttning från: 
 

” … human power  to engine power  is not a generalization, but a change  in 

meaning.” 

Morriss (2002, sid. 27) 
 
Morriss  säger  att  begreppet  ”makt”  kan  referera  till  en  mångfald  olika 
dispositionella egenskaper, där varje egenskap har olika logiker. Ett stormigt hav 
har dispositionen att omvandla ett skepp till ett vrak, men kan inte välja att göra 
det eller  inte. Det  stormiga havet har  inte några  intentioner. Morriss menar att 
intentioner vanligtvis inte är relevanta vid ett synsätt på makt som inte handlar 
förmågor, men: 
 

” … an intention is usually part of the definition of any power that is an ability 

– for abilities are things we can do when we want.” 

Morriss (2002, sid. 27, kursivering i original) 
 
Morriss skriver att en person är mäktig om hon kan göra saker när hon vill. Med 
detta uppmärksammar Morriss, tillsammans med många andra författare, att ett 
ytterligare  grundläggande  fundament  i  maktbegreppet,  och  som  tydligt  har 
framkommit från denna utläggning om intention, är att makt är en disposition – 
det är ett dispositionellt begrepp.  
 
Disposition  
Vanligt  återkommande  i  litteraturen  är  att  makt  ses  som  ett  dispositionellt 
begrepp27. En disposition är en egenskap (property) som en sak har men som inte 
nödvändigtvis behöver manifesteras (Wartenberg, 1990). För att låna ett exempel 
från Dowding  (1996);  att  säga  att  jag  har  kraften  (power)  att  kasta  en  sten  50 
meter är att säga att  jag kan kasta denna sten 50 meter,  inte att  jag  faktiskt gör 
det. Det  är  samma  sak  som  att  säga  att  jag  har  kapaciteten  att  kasta  stenen  50 
meter.  Kapaciteten  hos  ett  objekt,  i  detta  fall  jag  själv,  är  en  dispositionell 
egenskap  hos  det  objektet.  Dowding  menar  med  detta  att  dispositionella 
egenskaper  i all väsentlighet motstridiga är, de  refererar  till vad  som kan vara 
och  inte  nödvändigtvis  till  vad  som  är  (Dowding,  1996). Detta  betyder,  enligt 
Dowding, att problemet med att studera makt är att vi kanske måste upptäcka 
aktörers makt utan att egentligen se dem utöva denna makt. Detta är delvis till 
följd av att aktörerna  inte alltid använder all deras makt. Men, även om de gör 

                                                 
27 Här är det nu möjligt att jag kanske gör våld på det svenska språket och hittar på ett alldeles nytt svenskt 
ord. Jag översätter detta från engelskans ”dispositional concept”. I väntan på ett bättre förslag till 
översättning låter jag denna översättning gälla.  
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det  så  innebär naturen av politiska processer och den  sociala världen att vissa 
aktörer också kanske försöker dölja sin maktutövning för utomstående. Dowding 
avslutar med att säga att dispositionella egenskaper är teoretiska till sin karaktär 
och att vi måste närma oss studier av makt teoretiskt.  
 
Kopplingen  till  kausalitet  blir  här  tydlig. Ovan  refererade  jag  till Clegg  (1989) 
som skriver att det ligger i vissa sakers dispositioner att vara eller att göra vissa 
saker.  Jag  skrev  att  vissa  ”saker”  är  sköra  och  att  de  uppvisar  egenskaper  av 
skörhet som är inneboende i dess struktur. Skörheten hos exempelvis ett glas är 
en disposition hos glaset som manifesterar sig i det observerbara förhållandet att 
glaset  förmodligen  går  sönder  (verkan)  om  det  utsätts  för  en  stöt  (orsak). 
Liknande  tankar  om maktens  dispositionella  karaktär  går  också  att  finna  hos 
många  författare.  Jag  vill  här  framhålla  speciellt  två,  Peter Morriss  (2002)  och 
Dennis Wrong (2002). Låt mig börja med Morriss, som skriver: 
 

”In  both  everyday  language  and  scientific  discourse  constant  reference  is 

made to events and happenings: things that put crudely, we can observe. We 

look to see whether it is raining, whether the window is open, or if the litmus 

paper  is  turning  red. But  this  is not all we  talk about; we  constantly  find  it 

necessary to ‘go behind’ the changing flux of events, by referring to relatively 

unchanging  underlying  conditions,  called  dispositional  properties  of  the 

world.”  

Morriss (2002, sid. 14) 
 
En dispositionell standardterm som ”upplösbar” är, skriver Wrong, olik en term 
som  ”upplösande”  som  beskriver  en  händelse  eftersom  en  beskrivning  av  en 
sockerbit  som  är  ”upplöslig”  i  vatten  inte  är  att  beskriva  en  episod  eller  en 
händelse  –  det  är  att  beskriva  ett  objekts  dispositionella  egenskap,  dvs.  vad 
Morriss menar med  att  vi  refererar  till  de  underliggande  villkoren. Mot  bak‐
grund  av  detta  framhåller Morriss  att  dispositionella  begrepp  skiljer  sig  från 
episodiska.  Episodiska  koncept  refererar  till  händelser,  medan  dispositioner 
refererar till relativt stabila kapaciteter hos objekt, och dessa två begrepp får inte 
förväxlas. Morriss menar att vi kan förstå dispositionella begrepp bättre genom 
att  framställa  två misstag  (fallacies)  som  ofta  görs  vid  tolkningar  av  disposi‐
tionella  begrepp. Dessa  involverar,  å  ena  sidan,  att  förväxla  existensen  av  en 
disposition med dess utövande (exercise fallacy), å andra sidan förväxla den med 
dess bärare/medium  (vehicle  fallacy). ”Exercise  fallacy”  innebär att makt  redu‐
ceras till dess utövande. Men det finns en skillnad mellan en disposition och dess 
utövande.  Dispositioner  går  bortom  våra  upplevelser  av  händelser.  Medan 
faktiska  förhållanden  (actualities)  kan  observeras  går  detta  inte  att  göra med 
möjliga  faktiska  förhållanden  (potentialities).  Dispositioner  kan  för  evigt  vara 
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icke‐manifesterade. Dispositionella egenskaper kan existera men likväl aldrig ge 
upphov till att något som faktiskt inträffar. Med ”vehicle fallacy” avser Morriss 
reducerandet  av  makt  till  resurser.  Morriss  exemplifierar  med  whiskey  och 
menar att ”vehicle” av whiskeyns kapacitet att berusa är dess alkohol som den 
innehåller, men att  reducera makt  till alkohol är att begå ”the vehicle  fallacy”. 
Morriss skriver: 
 

”So power, as a dispositional concept, is neither a thing (a resource or vehicle) 

nor an event (an exercise of power): it is a capacity.” 

 Morriss (2002, sid. 15, kursivering i original) 
 
Efter  att  ha  redogjort  för  innebörden  av  dispositionella  begrepp  går  sedan 
Morriss vidare och  frågar sig vad den dispositionella naturen av makt är. Efter 
ett  flertal  exempel konkluderar han att medan många händelser kan beskrivas 
som  en maktutövning  ska  vi  ändå  endast  använda  begreppet makt  om  vi  är 
intresserade i kapaciteten för att producera händelser. Men, Morriss gör också en 
distinktion mellan dels  vanemässiga  och  villkorade dispositioner,  och disposi‐
tioner och  förmågor. Med vanemässiga dispositioner avser Morriss exempelvis 
en  person  som  röker  –  det  är  en  vanemässig  disposition,  inte  villkorat  något 
annat. Med villkorad disposition  avses  att det måste  finnas några nödvändiga 
omständigheter  för  att  en  dispositionell  egenskap  ska  aktiveras. Makt,  skriver 
Morriss, indikerar en villkorad disposition, eftersom 
 

” … a person  is powerful  if she can do things when she wants to – not only  if 

she does do things frequently.” 

Morriss (2002, sid. 24, kursivering i original) 
 
Det är alltså min vilja, min  intention, som är denna nödvändiga omständighet. 
Mot bakgrund av detta kommer Morriss också  in på skillnaden mellan disposi‐
tionella egenskaper och förmågor (abilities), vilket han beskriver enligt följande: 
 

”It  seems,  then,  that  people  have  ordinary  dispositional  powers  and  also 

powers which can be exercised at will, and that these two are very different. I 

shall  call  the  latter  abilities.  The  difference  between  a  human  ability  and  a 

mere disposition  is  that  the  ability  involves,  in  some way,  an  act  of will,  a 

choice  or  a  decision. Abilities  refer  not  to  things which  happen  to  us,  but 

things which we do. So abilities are conditional dispositional properties  that 

depend  on  the  actor  activating  them:  one  of  the  necessary  conditions  for 

exercising an ability is that the actor must choose to do so.” 

Morriss (2002, sid. 25) 
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Morriss  gör  oss  också  uppmärksamma  på  att  dispositionella  uttalanden 
summerar observationer, inte förklarar dem. Om vi önskar en förklaring varför ett 
tappat glas gick  sönder brukar vi  inte  säga  att glaset var  skört, vi  säger  att vi 
tappade det i golvet. Alla dispositionella uttalanden är följaktligen summeringar 
av ett objekts egenskaper – användbara för förutsägelser, men erbjuder inte för‐
klaringar. Och detsamma gäller för förmågor och makt. Hur som helst, Morriss 
uppmärksammar alltså vad många andra författare också ställer sig bakom – att 
maktens  dispositionella  karaktär  leder  till  att makt  i  grund  och  botten  är  en 
kapacitet. Exempelvis Wrong  (2002) skriver att makt, otvetydigt, är ett disposi‐
tionellt  begrepp  som  refererar  till  en  kapacitet,  inte  ett  faktiskt  verkställande. 
Makten ligger latent hos aktören även när den inte utövas. Wrong skriver att: 
 

”Power is often defined as a capacity to control or influences others.” 

Wrong (2002, sid. 6)  
 
Med makt  som kapacitet kan det vara  lätt att  få uppfattningen  att makt är  ett 
attribut  som  tillskrivs  en  aktör.  Men,  Wrong  är  dock  noga  med  att  hävda 
betydelsen av makt  som en  social  relation och påpekar att det är viktigt att vi 
kvarhåller den dispositionella betydelsen av makt. Wrong går vidare med vad 
han kallar ”The  latency of power, or the Actual/Potential Problem”. Wrong refererar 
till Gilbert Ryles  inflytelserika arbete28. Wrong  skriver att Ryle kallar verb  som 
”att  veta”,  ”att  längta”  och  ”att  äga”  för  dispositionella  ord  som  refererar  till 
återkommande  tendenser  hos  mänskliga  varelser  att  bete  sig  på  vissa  sätt. 
Kontrasten  till  detta  är  episodiska  ord  som  vi  använder  för  ett  referera  till 
specifika  beteendemässig  händelser.  Med  detta  uppmärksammar  Wrong 
skillnaden mellan att ha makt och att utöva den. Han skriver: 
 

”The distinction between  ‘having power’ and  ‘exercising power’  reflects  the 

difference  between  viewing  power  as  a  dispositional  and  as  a  episodic 

power.” 

Wrong (2002, sid. 6)  
 
Wrong, som då förespråkar en dispositionell syn på makt, menar att det därför är 
meningsfullt  att  säga  att  en  kung  eller  president  alltjämt  har makt  även  om 
denne  ligger och  sover. Emellertid, betydelsen där makt är  latent eller disposi‐
tionell förväxlas ofta med en annan betydelse. Wrong skriver: 
 

”Power is sometimes said to be potential rather than actual, to be ‘possessed’ 

without being  ‘exercised’, when others carry out  the wishes or  intentions of 

                                                 
28 Ryle, G. (1949). ”The Concept of Mind”, New York: Barnes and Noble 
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the power holder without his ever actually having issued a command to them 

or even having interacted with them at all to communicate his aims.” 

Wrong (2002, sid.7)  
 
Wrong  refererar  här  Carl  Friedrich  som  har  kallat  dessa  fall  ”the  rule  of 
anticipated reactions”29. Kungen kan ligga och sova medan hans undersåtar inte 
endast sysselsätter sig med att utföra direktiv som han gav dem innan han gick 
till sängs, utan att de också fattar beslut och handlar baserat på de föreställningar 
de  har  om  vad  kungen  önskar  dem  att  göra  under  de  relevanta  omständlig‐
heterna. Wrong skriver att det är detta som ofta kallas ”latent” eller ”potentiell” 
makt,  som  distinkt  från  ”manifesterad”  eller  ”faktisk”  makt  där  observerbar 
kommunikation  vidarebefordras  och  ageras på. Makt,  skriver Wrong,  är  alltid 
potentiell: 
 

”When power is regarded as a capacity, therefore, and when it is understood 

to  include  B´s  acts  based  on  his  anticipation  of  A´s  reaction  to  them,  the 

distinction  between  latent  and manifest,  or  potential  and  actual,  power  is 

implicit in the very definition of power.” 

Wrong (2002, sid.8)  
 
Jag har här primärt lyft fram Morriss och Wrong i utläggningen om makt som ett 
dispositionellt begrepp, och visat att med disposition följer alltså en uppfattning 
om makt som en kapacitet. Andra författare uppehåller sig också vad makt som en 
kapacitet  utan  att  för  den  skulle  föra  ett  resonemang  om  makt  som  ett 
dispositionellt begrepp. Exempelvis  sociologen Barry Barnes  refererar  till makt 
som en kapacitet: 
 

”[Power] is always used to refer to a capacity, a maximum potential, and such 

a capacity is never clearly and obviously manifest.” 

Barnes (1988, sid. 2) 
 

“Social power is the capacity for action …” 

Barnes (1988, sid. 58) 
 
Exemplen kan mångfaldigas, men jag tror att jag har gjort min poäng här – makt 
som  ett  dispositionellt  begrepp  leder  till  uppfattningen  om  makt  som  en 
kapacitet att uträtta, uppnå, något. Men vad  syftar makt  som en kapacitet  till? 
Svaret är; Att uppnå effekter ‐ ett koncept som jag också har identifierat som ett 
grundläggande fundament för makt.  

                                                 
29 Friedrich, C. (1937). ”Constitutional Government and Politics”, New York: Harper and Brothers. 
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Effekter 
I  dess mest  grundläggande  form  handlar makt  om  att  uppnå  effekter,  vilket 
hittills bland annat har framgått från Russell (1938), “Power may be defined as the 
production of  intended  effects”, Scott  (2001), ”In  the most general  sense, power  is  the 
production of causal effects”, och Wrong (2002), “Power is the capacity of some persons 
to produce intended and foresees effects on others.”. Wrong uppehåller sig också vid 
dessa effekters natur. Han frågar; Om A inte producerar någon förändring i B´s 
faktiska beteende, utan endast en förändring i hans känslor, attityder eller över‐
tygelser, kan vi då rättfärdiga ett tillskrivande av makt till A? I Wrongs fall ges 
svaret av hans definition av makt. Om A´s intention är att påverka (affect) eller 
förändra B´s attityder istället för dennes beteende och A lyckas med att göra det i 
en önskvärd riktning, då har A makt över B  i den utsträckning som det rör sig 
om attityder som kan hänföras till en för B relevant räckvidd (scope). Om A inte 
hade  lyckats  med  sin  intention  hade  det,  enligt Wrong,  inte  handlat  om  en 
maktutövning över B. Med detta kommer också Wrong  in på  effektivitet. När 
försök görs att utöva makt över andra inte lyckas, dvs. när de avsedda effekterna 
inte  uppnås,  konfronteras  vi  med  en  frånvaro,  eller  misslyckande,  av  makt. 
Wrong skriver: 
 

”When an attempted exercise of power  fails, although similar attempts may 

have  been  successful  in  the  past, we witness  the  breakdown  of  the  power 

relation. The effectiveness of power would seem to be so obvious as criterion 

for its presence as to preclude any need for further discussion”. 

Wrong (2002, sid. 6) 
 
Även  Morriss  berör  de  effekter  som  produceras,  eller  uppnås.  Han  sätter 
begreppet ”effecting” i relation till begreppet ”affecting”. Morriss skriver: 
 

”The most common account of  ‘power’  in  the social science  literature  is one 

that involves somehow affecting others. [ …] Yet several writers have pointed 

out that simply affecting someone is not what we understand by power. [ …] 

Power  is not concerned at all with affecting  [ …]  ‘Power’  is concerned with 

effecting, which is a very different idea.” 

Morriss (2002, sid. 29) 
 
Att  ”affect”  något  är  att påverka  något på  något  sätt;  att  ”effect”  något  är  att 
frambringa  eller  åstadkomma  det. Det  följer  från  denna  innebördsskillnad  att 
verben ”affect” och ”effect” avser olika objekt: 
 

” … you can affect something  if you can alter  it  in some way; you can effect 

something  if you can accomplish  it.[ …] To affect  something  (or somebody) 
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but  not  effect  (accomplish)  anything  seems,  then,  not  to  be  an  exercise  of 

power” 

Morriss (2002, sid. 29‐30) 
 
Morriss argumenterar  för att någon kan vara mäktig  (powerful) när denne har 
kapaciteten  att  åstadkomma  något  (effect)  även  om  denna  inte  kan  påverka 
(affect)  någonting.  Morriss  gör  här  gällande  att  ”påverkan”  liknar  att  utöva 
inflytande och att ”åstadkomma något” liknar en maktutövning30. Denna distink‐
tion får konsekvenser för en del andra diskussioner som Morriss för. Han menar 
att det är viktigt att vi noggrant specificerar exakt vilken makt vi är intresserade 
av. Morriss tycks mena att det är skillnad mellan makt att påverka någon och makt 
att  åstadkomma  något.  Det  förstnämnda  har  bäring  på  ”makt  över”  och  det 
sistnämnda på ”makt att”.  
 
Tema 2: ”Makt över” och/eller ”makt att” 
Av  all  den  litteratur  som  jag  har  ägnat  uppmärksamhet  åt  framgår  att 
diskussionen mellan  ”makt  över”  respektive  ”makt  att”  kanske  är  den  mest 
centrala, och att det finns olika förhållningssätt till detta. ”Makt över” respektive 
”makt  att”  kan  sägas utgöra  en  varsin  ände på  ett  kontinuum, men det  finns 
också  uppfattningar  som  försöker  kombinera  dessa  två  (exempelvis  Wrong, 
2002). Andra  hävdar  att  ”makt  över”  är  ett  specialfall  av  ”makt  att”  eller  att 
”makt att” är mer fundamentalt än ”makt över” (se exempelvis Dowding, 1996; 
Wrong, 2002; Morriss, 2002). Dock är distinktionen mellan dem viktig eftersom 
en sammansmältning av dem ofta sägs vara källan till tvetydigheten som makt‐
begreppet bär med sig (Wrong, 2002).  
 
Enligt Wrong  (2002)  innebär  ”makt  över”  en  asymmetrisk  social  relation  där 
vissa  personer  äger  och  utövar  makt  över  andra,  och  antyder  en  potentiell 
fientlig  inställning, konflikt och förtryck  i mänskliga relationer. Med ”makt att” 
avser Wrong en individs kapacitet att tillgodose sina önskemål eller att realisera 
mål. ”Makt att” är  följaktligen ekvivalent med uppfattningen om makt som en 
kapacitet att handla (Wrong, 2002:xiii). Wrong förespråkar vare sig det ena eller 
det andra synsättet utan försöker istället kombinera dessa två genom att säga att 
makt är både en generaliserad kapacitet att uppnå syften/ändamål (ends), och en 
asymmetrisk social relation mellan människor som manifesteras direkt  i sociala 
interaktioner eller genom ”anticipated reactions”.  
 

                                                 
30 Morris skiljer mellan makt och inflytande. För Morris utgör inte dessa två begrepp synonymer även fast 
han anser dem vara relaterade. Inflytande definieras som att påverka, medan makt definieras som förmåga 
att uppnå effekter.  
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Morriss  (2002)  är  inne  på  samma  linje. Morriss  åsyftar  dominansförhållanden 
med ”makt över”, men när vi utvärderar makt i samhällen måste vi utnyttja båda 
koncepten där ”makt över” inte reduceras till ”makt att”. Morriss är kritisk mot 
de  författare som  försöker omformulera allt prat om ”makt att”  till en  form av 
”makt  över”,  och menar  att  det  är  två  distinkta  koncept  som  har  olika  inne‐
börder, men att ”makt att” dock är mer centralt än ”makt över”. Morriss skriver 
att uttrycket ”A har makt” är otillräckligt. Det enda uttrycket säger är att A har 
någon dispositionell egenskap eller kapacitet eller förmåga, men inte vilka. Alltså 
måste  makten  specificeras  på  något  sätt.  Detta,  skriver  Morriss,  är  vida 
uppmärksammat  i  litteraturen  och  de  flesta  författarna  har  känt  att  vi  genast 
måste specificera över vem A har makt.  
 

”If  ’power’  is  thought  of  as  involving  affecting,  then  a  full  statement  of  the 

power must state what is affected. When we are concerned with social power, it 

is natural to suppose that a person (rather than a thing) must be affected by the 

power. The only way that the English language [och det svenska] allows power 

to  be  followed  by  a word  for  a  person  is  by  talking  of  the  ‘power‘  over  the 

person. Ergo, it seems, all social power becomes power over someone” 

Morriss (2002, sid. 32) 
 
Morriss menar dock att detta blir något märkligt och skriver att det är långt mer 
vanligt att säga att någon har makt att göra något än det är att säga att någon har 
makt över någon annan. Uttrycket ”makt över”, skriver Morriss, har ett specifikt 
användningsområde, men det är  inte det huvudsakliga  sättet när vi pratar om 
makt. Morriss menar att frasen ”A har makt över B” ursprungligen betyder att B 
är objektet  (object)  för A´s makt, dvs. att B är den person varigenom A uppnår 
sina mål och resultat. Men en mer naturlig läsning av denna fras blir smalare där 
innebörden  blir  att  B  är målet  (objective)  för  A´s makt.  En  koncentration  på 
”makt över” har, skriver Morriss, den bedrövliga tendensen att betona det senare 
synsättet. Morriss  kritiserar  här Weber,  Dahl,  Lukes31  och många  andra  som 
definierar makt  i  termer av någons  förmåga att påverka andra på olika otäcka 
(nasty) sätt, men: 
 

” … our ability to kick others around (or to harm their interests, or get them to 

do  things  they  don’t  want  to  do)  can  scarcely  encompass  everything  we 

understand with power in social contexts” 

Morriss (2002, sid. 33) 
 

                                                 
31 Enligt Haugaard (2002) kan både Dahl och Lukes kan kategoriseras som förespråkare av makt som 
”makt över”. 
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Hur,  frågar  sig Morriss, har då socialteoretikerna  försvarat deras nästan exklu‐
siva  upptagenhet med makt  över människor? Morriss  uppmärksammar  då  en 
konfliktbaserad syn på makt och refererar Steven Lukes som skriver att uttrycket 
”makt att”: 
 

” …  indicates a capacity, a  facility, an ability, not a  relationship. Accordingly, 

the  conflictual  aspect  of  power  –  the  fact  that  it  is  exercised  over  people  – 

disappears altogether from the view.” 

Lukes (1974, sid. 31 i Morriss, 2002, sid. 33) 
 
För Lukes innebär ”makt över” en social relation, vilket ”makt att” nödvändigt‐
vis inte behöver göra. Men, skriver Morriss, om vi är intresserade av en konflikt‐
baserad syn på makt: 
 

” … we can very easily look at someone’s power to kick others around, or their 

power to win conflicts. Everything that needs to be said about power can be said 

using the idea of the capacity to effect outcomes …” 

Morriss (2002, sid. 34) 
 
Morriss  skriver att det  finns  fler  tvivelaktiga aspekter  i Lukes argument. Även 
om Lukes har rätt, säger Morriss, och om det är ett faktum att makt alltid utövas 
över människor,  är  detta  ändå  inte  ett  skäl  till  att  definiera makt  som  att  det 
endast utövas  över människor. Om konflikt  i  sanning  är  allestädes närvarande 
inom samhället kommer en neutral definition med säkerhet att avslöja det.  
 
Morriss  föredrar  följaktligen konceptet  ”makt  att”  även  om han  erkänner,  och 
ger ett visst utrymme för, ”makt över ” när hans skriver att vi kan vara intress‐
erade  antingen  i  vilken  utsträckning  en  person  har makten  att  tillgodose  sina 
egna mål,  eller  i  vilken  utsträckning  en  person  är  föremål  för  någon  annans 
makt. Filosofen Wartenberg (1990) utgör i mycket Morriss motsats och ger istället 
en  större  tyngd åt ”makt över”, även om han också erkänner, och ger ett visst 
utrymme  för  ”makt  att”. Wartenberg  (1990)  skriver  att  det  finns  två  funda‐
mentala  innebörder  av  begreppet makt  och  att  dessa  har  olika  användnings‐
områden inom socialteorin – ”makt att” och ”makt över”. Wartenberg menar att, 
trots kopplingen mellan dem, behöver de hållas  teoretiskt  separerade. Men, en 
teori om social makt har som en första prioritet konceptet ”makt över” eftersom 
socialteorin  använder  sig  av  detta  koncept  som  ett  primärt  medel  för  att 
konceptualisera  naturen  av  fundamentala  orättvisor  i  samhället. Wartenberg 
skriver att makt utövas över någon annan när denne inte är förmögen att agera 
på ett fritt sätt, dvs. med en full uppsättning möjligheter som är tillgängliga. För 
att fånga detta mer precist definierar Wartenberg makt enligt följande: 
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”A  social  agent  A  has  power  over  another  social  agent  B  if  and  only  if  A 

strategically constrains B´s action‐environment.” 

Wartenberg (1990, sid. 85) 
 
För att utveckla sina tankar kring vad Wartenberg kallar maktbegreppets funda‐
mentala dualitet ‐ ”makt att” och ”makt över” ‐ använder han sig av ”The Oxford 
English  Dictionary”  (OED).  Den  första  innebörden  som  OED  ger  ”power”  är 
”ability  to do or effect something or anything, or  to act upon a person or  thing”. Kort 
sagt ges makt innebörden en förmåga (ability) att göra något. Att använda sig av 
denna  innebörd  betyder  att  makt  inte  endast  är  ett  attribut  som  tillskrivs 
mänskliga varelser  ‐ alla  entiteter äger någon  form av makt32. Denna  innebörd 
har  blivit  vanlig  bland  socialteoretikerna  och  refererar  till  en  uppfattning  om 
makt  i  betydelsen  ”makt  att”.  En  annan  innebörd  som Wartenberg  uppmärk‐
sammar via OED är ”possession  of  control  or  command  over  others; dominion,  rule; 
government, domination,  sway,  command;  control,  influence,  authority”. Den grund‐
läggande idén bakom denna användning är att makt innehåller en specifik typ av 
relation mellan mänskliga varelser,  en  relation  som  är hierarkisk  i kraft  av  en 
persons  förmåga  att  påverka,  eller  kontrollera,  en  annan  persons  handlingar, 
värderingar m.m. utan att den senare är förmögen att besvara. Denna  innebörd 
refererar  till,  enligt Wartenberg,  en  uppfattning  om makt  i  betydelsen  ”makt 
över”. Med  utgångspunkt  i  denna  dualitet  i  maktbegreppet  gör Wartenberg 
(1990) anspråk på att begreppet makt har två fundamentalt olika innebörder och 
därmed olika  användningsområden. Trots detta,  skriver Wartenberg,  finns det 
inte någon anledning till att påstå att det  inte finns någon relation mellan dem. 
Att  tillskriva  en  agent  en  förmåga  innebär  samtidigt  att man  också  tillskriver 
agenten makt. Att då tillskriva en agent ”makt över” en annan agent innebär då, 
enligt Wartenberg,  samtidigt  ett  visst  tillskrivande  av  ”makt  att”. Men  likväl, 
konceptet ”makt över” fångar upp en annan del av verkligheten är ”makt att”.  
 
Wartenberg skriver att använda sig “makt över” respektive “makt att” leder till 
att man  helt  enkelt  gör  två  typer  av  anspråk.  Det  är misslyckandet med  att 
erkänna den dualistiska naturen av maktbegreppet, att det  finns  två olika sätta 
att teoretisera kring makt, som har resulterat i uppfattningen att det inte finns en 

                                                 
32 Jag vill kort kommentera ett ägande av makt. Kan makt ägas? Wartenberg påstår att så är fallet, liksom 
Wrong enligt ovan. Jag instämmer med detta. Argumentet är att oberoende om makt uppfattas som ”makt 
över” eller som ”makt att” hävdar både Wartenberg och Wrong att makt, generiskt sett, är en kapacitet att 
handla, vilket leder till ett synsätt att makt ägs av agenter. Men, för formens skull vill jag också 
uppmärksamma att det också finns andra synsätt. Exempelvis Latour (1998) skriver att makt inte är 
någonting man kan äga och samla på hög eftersom möjligheten att vägra lyda en maktinnehavare alltid 
finns. Därför finns makten hos andra som står för handlandet. Latour använder sig av en paradox. När man 
helt enkelt har makt händer ingenting och man är maktlös; när man utövar makt utför andra handlingen och 
inte du. Antingen har man således makt i praktiken, och då är det inte man själv som har det – utan andra – 
eller också har man det bara i teorin och då har man det inte heller.  
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gemensam  grund  från  vilken  man  inom  socialteorin  kan  döma  dispyterna. 
Beroende  på  vilken  sida  av  maktbegreppets  dualitet  man  väljer  vid  teoreti‐
serande av makt så kommer man att komma fram till olika modeller av den roll 
makten spelar  i samhället. Utöver detta uppmärksammar Wartenberg också att 
det  finns  en ”a  relational and non‐relational” betydelse av makt, och att dessa 
behöver  särskiljas  från  varandra.  Termen  ”makt  att”  respektive  ”makt  över” 
fångar  denna  distinktion.  Dessutom  avlägsnar  sig  Wartenberg  från  uppfatt‐
ningen  att  ”makt  över”  nödvändigtvis  måste  implicera  negativa  aspekter  av 
sociala maktrelationer  som  dominans,  kontroll. Wartenberg menar  istället  att 
makt kan spela en positiv roll när det används på ett transformativt sätt.  
 

”A transformative use of power  is one  in which an agent uses her power over 

another agent in order to help that other attain certain skills or abilities.” 

Wartenberg (1990, sid. 7) 
 
Utifrån ovanstående kan  sägas att Morriss och Wartenberg kan placeras på en 
varsin ände av ett kontinuum och Wrong däremellan. Dock har alla i grund och 
botten  ett  liknande  synsätt  beträffande  innebörderna  av  ”makt  att”  respektive 
”makt  över”33. Alla  erkänner  båda  synsättens  existens  och  betydelse, men  de 
lägger tonvikten på olika delar. Morriss ger ”makt att” företräde på bekostnad av 
”makt  över”, men  erkänner  att  båda  begreppen  är  betydelsefulla  vid  teoreti‐
serande av makt. Wartenberg kan sägas utgöra Morriss motsats. Wartenberg ger 
”makt över”  företräde på bekostnad av ”makt att”, men erkänner även han att 
båda begreppen är betydelsefulla vid  teoretiserande av makt. Wrong kan sägas 
ta en mellanväg och lämnar lika utrymme för både makt att och makt över, även 
om hans definition av makt  som  en kapacitet att producera  effekter kan  sägas 
placera honom närmre ”makt att” än ”makt över”.  
 
Budskapet med detta avsnitt är alltså att makt som fenomen har två betydelser, 
dels  ”makt  att”  göra  saker  i  största  allmänhet  och  dels  ”makt  över”  andra 
människor.  Den  kanske  vanligaste  uppfattningen  är  att  dessa  två  betydelser 
utgör en ömsesidigt uteslutande dikotomi där ”makt att” blir något önskvärt, en 
förmåga, medan ”makt över” blir något icke‐önskvärt, ett förtryck. Vad som är vad 

                                                 
33 Jag uppmärksammar i detta avsnitt främst Wrong, Morris och Wartenberg tankar kring ”makt över” och 
”makt att” då min uppfattning är att de speglar den generella debatten kring dessa synsätt på makt, men det 
finns även andra författare som redogör för liknande tankar utan att benämna dem som ”makt över” 
respektive ”makt att”.  Exempelvis Scott (2001) skriver om ”Mainstream and Second Stream”, där 
Mainstream-traditionen uppmärksammar den episodiska makten som en agent utövar över en annan (makt 
över), och där Second stream-traditionen fokuserar på makt som en dispositionell kapacitet att göra något 
(makt att). Hindess (1996) resonerar kring, å ena sidan, ”Power as a simple capacity” som fokuserar på en 
ojämlik relation där makt kan användas som ett verktyg för dominans (makt över), och å andra sidan 
”Power as a legitimate capacity” som förutsätter samtycke av dem över vilka makten utövas. Den senare 
kan dock inte omedelbart likställas med ”makt att”, även om det förvisso finns vissa likheter. 
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i denna dikotomisering och hur de skiljer sig åt kan tyckas oklart. Om ”makten 
att utöva makt över”  eller  ”förmåga  att  förtrycka”  existerar blir uppdelningen 
tämligen urvattnad och meningslös. Det ena reduceras till det andra. Men, med 
hjälp av Wartenberg kan denna dikotomi  följaktligen  lämnas  till  förmån  för att 
uppfatta dessa två betydelser som en dualitet, där ”makt att” och ”makt över” är 
två sidor av samma mynt och därmed kompletterar varandra, och där det senare 
också kan uppfattas  som något positivt. Dock  får  ”makt över”  en  accentuerad 
betydelse när det kommer  till den klassiska, men  i allra högsta grad  relevanta 
debatten om maktens tre ansikten, vilket utgör nästa tema.  
 
Tema 3: Maktens tre ansikten  
Debatten om maktens tre ansikten, eller vad sociologen Steven Lukes (1974, 2005) 
kallar  maktens  tre  dimensioner,  är  ett  ständigt  återkommande  tema  i 
maktlitteraturen. Det första ansiktet representeras främst av statsvetaren Robert 
Dahl, men även av hans kollega Nelson Polsby (1963). Det andra ansiktet repre‐
senteras  främst av Bachrach och Baratz  (1962, 1970/72), och det  tredje av Lukes 
(1975, 2005). Nu görs sig dock  inte en genomgång av maktens  tre ansikten helt 
lätt  utan  att  också  nämna  något  om  skillnaden  mellan  pluralister  (främst 
statsvetare)  och  elitister  (främst  sociologer).  Jag  börjar  med  några  skillnader 
mellan  pluralister  och  elitister  innan  jag  skildrar  debatten  om  maktens  tre 
ansikten.  
 
Dahl,  som  jag  nämnde  ovan,  har  en  lång  historia  bakom  sig  inom  den 
amerikanska  statskunskapen.  Han  har  i  ett  stort  antal  arbeten  behandlat  det 
demokratiska  styrelseskicket  och  det  kanske mest  refererade  projektet  i  detta 
avseende  är  studien  av  maktdistributionen  i  ett  amerikanskt  samhälle  (New 
Haven)  mellan  1957‐1959.  Studien  avrapporterades  1961  med  boken  ”Who 
Governs? Democracy and Power in an American City”. Innan dess hade Dahl gett sig 
in  i  maktdebatten  som  en  respons  på  den  tidens  arbeten  kring  amerikansk 
demokrati  som  utmärktes  av  analyser  av  makt  på  lokal  nivå  och  som  drog 
slutsatsen  att  makt  var  ojämnt  fördelad  i  dess  distribution34.  Metoden  som 
användes  i  dessa  studier  var  i  stort  ”ryktesmässig”. Man  frågade  helt  enkelt 
lokala  företrädare  om  de  kunde  göra  upp  lista  på  vilka  de  ansåg  styrde 
samhället. Namnet på dem som  förekom mest antogs utgöra en  lokal maktelit. 
Makten  ansågs  i  huvudsak  ta  formen  av  en  pyramid  omfattande  en  elit  som 
antingen  fattade  eller påverkade  ”stora” beslut. Detta  sätt  att  se på demokrati 
och makt stämde inte överens med Dahls syn.  
 

                                                 
34 Se också Dahl (1958), men även Dahl (1966) där kritik riktas mot framförallt Mills, C. Wright (1956) 
”The Power Elite”. 
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Som en respons utvecklade han i sin artikel från 1957, ”The Concept of Power”, ett 
eget synsätt på makt, som än i dag är inflytelserikt. Dahl definierar där makt som 
(efter egen översättning från ovan) att ”A har makt över B i den utsträckning han kan 
få B att göra något som B annars inte skulle ha gjort”. Med denna definition av makt 
tog sig Dahl också an sin studie i New Haven. Dahl analyserade vem som initi‐
erade beslut  inom vissa nyckelområden och vem som  la  in veton mot dem. På 
detta sätt försökte han fastställa vilka typer av personer som var mest inflytelse‐
rika  i  förhållande  till ett visst mått av  relativt  inflytande. Nyckelområdena var 
partistrukturer (political nominations), utbildning (public education) och urbani‐
sering (urban renewal). Dahl fann att det inte fanns en enskild elit som utövade 
makt inom alla tre områdena. Den enda person som hade makt i mer än ett om‐
råde var den valda borgmästaren. Från detta drog Dahl  slutsatsen  att det  inte 
endast  fanns en enskild elit men en mångfald av eliter  (pluralism). Dahl argu‐
menterade  för  att  det  inom  en  enskild  maktpyramid  fanns  ett  flertal  makt‐
pyramider  som  konkurrerade  med  varandra,  varav  ingen  var  dominerande. 
Dahl  benämnde  denna  form  ”government  polyarchi”,  vilket  innebär  att  besluts‐
processen styrs av krav  från några  få starka  intressen, och att dessa dominerar 
över  andra  gruppers  eller  individers  möjlighet  att  kunna  påverka  besluts‐
processen.  
 
Dahls syn på maktbegreppet utgår alltså från pluralisternas sätt att studera makt. 
Den  pluralistiska  föreställningen  om  makt  utgår  från  att  det  är  många  som 
bestämmer  (makten  är  utspridd)  där  förutsättningen  är  att  olika  makt‐
grupperingar  i  samhället  existerar  och  att det  råder balans mellan gruppernas 
makt.  Den  pluralistiska  föreställningen  är  en  respons  mot  den  elitistiska 
föreställningen om makt som utgår från att makten är koncentrerad till ett fåtal 
grupper  i  samhället  (makten  är  centraliserad),  vilket  bygger  på  att  samhället 
måste organiseras hierarkiskt och där  ledningen  i princip utgår  från  toppen av 
hierarkin. Det råder  inte en balans mellan dessa grupper utan de dominerande 
grupperna har  fördel  framför andra grupper genom att de har mer att säga  till 
om i beslutsprocesser eller rörande besluten per se. Enligt pluralister uppenbaras 
maktens  natur  och  konsekvenser  i  situationer  där makt  utövas.  Pluralisterna 
koncentrerar  sig  alltså  inte  på  källorna  till makt  utan  till  dess  utövande.  En 
konsekvens av detta blir att en empirisk studie av makt därför måste inriktas på 
analysen  av  faktiskt  deltagande  i  beslutfattande  i  politiska  frågor  för  att 
därigenom kunna studera specifika utfall som visar vem som faktiskt vinner i ett 
detta  beslutsfattande  (Polsby,  1963).  Således  uppenbarar  sig makt  i  konflikter 
som är beroende av sådana beslut. Elitisterna har följaktligen den grundläggande 
uppfattningen att det i varje mänsklig institution finns ett ordnat maktsystem, en 
form  av  maktstruktur,  medan  pluralisterna  hävdar  att  makten  kan  vara  av 
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övergående eller varaktig art, vilket får till följd att ingen, över tiden, helt stabil 
maktstruktur kan existera (Bachrach & Baratz, 1970/72) 
 
Dahls  syn  på  maktbegreppet  har  kommit  att  kallas  maktens  första  ansikte 
(Bachrach & Baratz, 1962, 1970/72) eller maktens första dimension (Lukes, 1974, 
2005)  och  utgår  alltså  från  pluralisternas  sätt  att  diskutera  makt.  Lukes 
sammanfattar  maktens  första  ansikte  som  ett  den  fokuserar  på  ett  konkret, 
faktiskt,  observerbart  beteende  i  ett  beslutsfattande  kring  nyckelfrågor  (key‐
issues), där det föreligger en observerbar och öppen (overt) konflikt kring olika 
preferenser och  subjektiva  intressen  (Lukes, 2005:29). Makt kan  förstås  som  en 
produkt av vilka intressegrupper vinner och vilka förlorar rörande nyckelfrågor i 
ett  relativt öppet politiskt system.   Maktens  första ansikte  fokuserar således på 
politiska  beslut  i  sådant  där man  kan  se  öppna  intressekonflikter,  där  dessa 
konflikter syns tydligast genom politiskt deltagande. Den grundläggande frågan 
blir; vem vinner öppna konflikter i ett politiskt beslutsfattande? 
 
Dahl  och  pluralisterna, men  även  elitisterna,  blev  kritiserade  av Bachrach  och 
Baratz  (1962, 1970/72). De menar att de resultat som produceras av elitister och 
pluralister  skiljer  sig  åt  på  grund  av  olikheter  i  både  deras  grundläggande 
antaganden  och  forskningsmetodik.  Statsvetarna  hävdar  att  dessa  olikheter  i 
resultat kan förklaras av en felaktig ansats och de antaganden som görs av socio‐
logerna.  Bachrach  och  Baratz  hävdar  dock  att  pluralisterna,  dvs.  statsvetarna, 
själva  inte heller har  fattat det hela  rätt,  trots  att de  anser  att deras kritik mot 
elitisterna är  sund. De anser att även pluralisterna,  såsom elitisterna, använder 
sig  av  en  ansats  och  antaganden  som  i  förväg  fastställer  resultaten  och  slut‐
satserna. Med  detta menar  Bachrach  och  Baratz  att makten  har  två  ansikten, 
varav sociologerna inte ser något och statsvetarna endast ser ett.  
 
Bachrach  och  Baratz  utvecklade  Dahls  ensidiga  maktmodell  och  menade  att 
makten  alltså  har  ett  andra,  dolt,  ansikte  (eller  vad  Lukes,  1974,  2005,  kallar 
dimension) som bland annat inkluderar förhandlingar bakom stängda dörrar och 
överenskommelser  som  inte  kommer  allmänheten  till  kännedom.  Medan 
Bachrach och Baratz riktar kritik mot Dahl (och Polsby) så accepterar de förvisso 
många av Dahls perspektiv, dels i avseendet att det är felaktigt att likställa makt 
med  ett  rykte  om  makt,  dels  i  avseendet  att  rikta  uppmärksamheten  mot 
utövandet av makt, istället för, som elitisterna, mot dess källor. Vidare accepterar 
de  Dahls  syn  att  hänsyn måste  tas  till  att makt måste  analyseras  genom  att 
uppmärksamma  faktiska  beteenden  eftersom makt  involverar  agenter  som  får 
saker att hända som inte annars skulle ha hänt. Bachrach och Baratz vänder sig 
mot  allt  detta  och  skriver  att man  inte  kan  göra  några  som  helst  kategoriska 
antaganden om makt och att pluralisterna därmed har avslöjat de huvudsakliga 
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svagheterna med den elitistiska modellen. Men, samtidigt skriver de att det finns 
svagheter  inbyggt  även  i  den  pluralistiska  modellen.  Makt  för  pluralisterna 
betyder  deltagande  i  beslutsfattande  och  kan  endast  analyseras  genom  en 
noggrann  undersökning  av  en  rad  konkreta  beslut.  Svagheten  handlar  om  att 
Dahl och pluralisterna misslyckas med att  ta hänsyn  till  institutionella partisk‐
heter  (institutional bias).  Institutioner är  inte neutrala, de är partiska. A utövar 
inte  endast makt  över  B  vid  ett  öppet  beslutsfattande,  utan A  kan  lika  gärna 
utöva  makt  över  B  genom  att  begränsa  räckvidden  (scope)  av  den  politiska 
processen till relativt säkra frågor.  
 

”Makt utövas också när A lägger ned energi på att skapa eller förstärka sociala 

och  politiska  värderingar  och  institutionella  sedvänjor  som  begränsar  den 

politiska processen  till en offentlig diskussion endast av sådana  frågor som är 

jämförelsevis ofarliga för A.” 

Bachrach och Baratz (1970/72, sid. 18) 
 
Bachrach och Baratz skriver att  i den mån A  lyckas med detta är B  i praktiken 
förhindrad att på beslutsarenan föra fram frågor som skulle kunna få en lösning 
som allvarligt skadar A´s gynnade ställning. Makt utövas således inte endast vid 
beslutsarenan utan utövas också genom att hindra  frågor att nå beslutsarenan. 
Slutsatsen av detta blir, enligt Bachrach och Baratz: 
 

” …  i  den  utsträckning  en  person  eller  grupp  – medvetet  eller  omedvetet  – 

skapar  eller  förstärker  hinder  mot  att  konflikter  dryftas  offentligt,  har  den 

personen eller gruppen makt.” 

Bachrach och Baratz (1970/72, sid. 18‐19) 
 
Att  skapa och  förstärka hinder  i  ett politiskt  system kan göras  antingen öppet 
eller dolt, vilket  leder  fram Bachrach och Baratz  till en diskussion kring vad de 
kallar ”mobilisering av partiskhet”, vilket de definierar som:  
 

”…  en  serie  förhärskande  värderingar,  åsikter,  ritualer  och  institutionella 

procedurer (spelregler), som systematiskt och konsekvent verkar till förmån för 

vissa personer eller grupper på andras bekostnad” 

Bachrach och Baratz (1970/72, sid. 54) 
 
Partiskheten gynnar de hävdvunna  intressena hos dem  som  så att  säga  tillhör 
den  inre kretsen och missgynnar de som är exkluderade. De som kan dra nytta 
av detta  sitter alltså  i en  fördelaktig  situation  för att  försvara och  främja dessa 
hävdvunna intressen. Bachrach och Baratz menar att den viktigaste metoden att 
vidmakthålla en  rådande mobilisering av partiskhet är ett  icke‐beslutsfattande, 

75 



dvs. ett beslut att inte fatta ett beslut. Ett icke‐beslutsfattande definierar de enligt 
följande: 
 

” … ett beslut som består i att man undertrycker eller motverkar en latent eller 

manifest  utmaning  mot  beslutsfattarens  värderingar  eller  intressen.  För  att 

uttrycka  det  klarare:  icke‐beslutsfattande  är  ett medel  att  kväva  krav  på  en 

förändring  i den rådande fördelningen av  förmåner och privilegier  i samhället 

innan de ens har kommit  till uttryck, att  förtiga eller  tysta ned dem  innan de 

vinner tillträde till den beslutsarena det gäller, eller – om allt detta misslyckas – 

stympa eller förinta den på den politiska processens beslutsfattande stadium.”  

Bachrach och Baratz (1970/72, sid. 55) 
 
Ett  icke‐beslutsfattande är följaktligen en handling som skapar, kvarhåller, eller 
mobiliserar partiskheten  för att undertrycka angelägenheter, meningsskiljaktig‐
heter eller missförhållanden som annars skulle nå fram till den formella besluts‐
arenan. Scott  (2001:59) menar att Bachrach och Baratz här  riktar uppmärksam‐
heten mot det välkända  faktum att politiska  ledare är  förmögna att  skapa den 
allmänna  opinionen.  Detta  icke‐beslutsfattade  kan  ta  sig många  former.  Den 
mest direkta och extrema formen menar Bachrach och Baratz är att man tillgriper 
tvång för att förhindra krav på förändringar i den etablerade ordningen från att 
komma in i den politiska processen. En indirekt form av icke‐beslutsfattande är 
det som drar fördel av rådande partiskhet i det politiska systemet – en norm, ett 
prejudikat eller en procedur –  för att kväva ett hotande krav som börjar bli en 
politisk  fråga.  Maktens  andra  ansikte  symboliserar  således  den  svårfångade 
maktrelationen som består i vem som formulerar dagordningen (agenda‐setting) 
och bestämmer vad som ska tas upp till diskussion. Bakom de synliga frågorna 
och besluten döljer sig processer som påverkar  i olika riktningar utan att dessa 
egentligen någonsin blir föremål för diskussion. 
 
En annan  svaghet med den pluralistiska modellen, enligt Bachrach och Baratz, 
handlar om modellen inte erbjuder några objektiva kriterier för att skilja mellan 
”viktiga” och ”oviktiga” frågor på den politiska arenan. Bachrach och Baratz går 
till  attack mot Dahl  som  argumenterar  för  att  ”hypotesen  av  existensen  av  en 
styrande elit kan endast testas om där finns en tillräckligt stor testgrupp av fall 
som  innefattar  politiska  nyckelbeslut  där  den  hypotetiskt  styrande  elitens 
önskemål  går  emot  dem  som  någon  annan  liknande  grupp  kan  ha  framlagt”. 
Mot detta vänder  sig Bachrach och Baratz på  två punkter. För det  första detta 
betyder att makt endast speglas  i konkreta beslut. Detta medför att Dahl exklu‐
derar möjligheten att det finns grupper som är kapabla att förhindra att stridig‐
heter uppstår rörande  frågor som är viktiga  för dem. För det andra att Dahl är 
oförmögen  att  adekvat differentiera mellan  ett politiskt  ”nyckelbeslut”  och  ett 
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politiskt ”rutinbeslut”. Dahl  (1958:465) menar att ett nödvändigt, om än kanske 
inte tillräckligt, villkor för att beslut ska kallas nyckelbeslut är att beslutet i fråga 
involverar  faktiska meningsskiljaktigheter  rörande preferenser mellan  två  eller 
fler grupper. Bachrach och Baratz  (1962:950) skriver att detta  inte är  tillräckligt 
eftersom grupper kan ha olika preferenser  i såväl viktiga som oviktiga frågor. I 
samband med detta menar Bachrach och Baratz att distinktionen mellan viktiga 
och oviktiga frågor inte kan göras på ett intelligent sätt i frånvaron av en analys 
”mobilisering  av  partiskhet”  i  samhället;  av  de  dominanta  värderingarna, 
politiska myter,  ritualer och  institutioner  som  tenderar  att  favorisera de hävd‐
vunna  intressena hos en eller  fler grupper,  relativt andra grupper. Detta skulle 
betyda att en utmaning mot de dominerande värderingarna eller de etablerade 
”spelreglerna”  skulle  utgöra  en  ”viktig”  fråga,  och  att  alla  andra  skulle  vara 
”oviktiga”. Bedömningar  av detta  slag  kan  inte  helt  och  hållet  vara  objektiva, 
skriver Bachrach och Baratz. Men, att  förbigå dem vid en studie av makt är att 
försumma en mycket betydelsefull aspekt av makt och därigenom underminera 
den  enda  sunda  basen  för  en  åtskillnad  mellan  ”nyckel‐”  och  ”rutinbeslut”. 
Bachrach och Baratz skriver att pluralisterna har gjort dessa misstag, dvs. de har 
begränsat  sig  till  att  studera  frågorna  istället  för de  värderingar  och  fördomar 
som är inbyggda i det politiska systemet. Som summering av kritiken mot Dahl 
skriver Bachrach och Baratz att Dahl  inte uppmärksammar att makten har  två 
ansikten. De menar att Dahl  inte är  i position att utvärdera det  relativa  inflyt‐
andet eller den relativa makt hos dem som initierar och fattar beslut, å ena sidan, 
och hos de personer, å andra sidan, som indirekt kan förhindra potentiellt farliga 
frågor att nå beslutsarenan. Detta får till följd att vid en analys av makt i maktens 
andra ansikte är det lika viktigt att studera icke‐beslut, som faktiska beslut.  
 
Lukes (2005:29) sammanfattar maktens andra ansikte som delvis en kritik av den 
behaviouristiska  ansatsen  i  det  första  ansiktet.  Vidare  att  det  handlar  om  ett 
fokus på beslut och icke‐beslut kring faktiska och potentiella frågor där en obser‐
verar  (öppen  eller dold)  konflikt  föreligger  kring  subjektiva  intressen  som  ses 
som preferenser kring olika policys eller missförhållanden. Avsaknad av beslut 
kan  alltså  ses  som  en  form  av beslutsfattande. Makt  är  följaktligen  inte  enbart 
aktiverat  i  samband med  en  beslutssituation,  utan  även  i  situationer  av  icke‐
beslutsfattande. Makt kan förstås som en produkt av vilka grupper som kontroll‐
erar dagordningen  och  vilka  frågor  som  inte upptas  i denna dagordning. Här 
undersöker man  följaktligen  hur  och  varför  beslut  inte  tas  i  vissa  frågor. Den 
grundläggande frågan blir; vem kontrollerar den politiska dagordningen? 
 
Trots att Bachrach och Baratz (1963) visade på en empirisk användbarhet av sin 
modell om beslut och icke‐beslut så har maktens andra ansikte, likväl som Dahls 
första ansikte, fått utstå en del kritik. Denna kritik står främst Steven Lukes för. 
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Lukes  skriver  i  inledningen  av  1974  års  bok  att  han  avser  att  presentera  en 
konceptuell analys av makt och att han ska argumentera för en syn på makt som 
är  radikal  både  ur  ett  teoretiskt  och  ur  ett  statsvetenskapligt  perspektiv. Han 
säger  att  argumentationen  i  boken  knyter  an  till  både  metodologiska  och 
teoretiska  frågor.  Bland  de  metodologiska  frågorna  finns  begräsningarna  i 
”behaviorismen”, den  roll som värderingar  får  i  förklaringar och metodologisk 
individualism.  Bland  de  teoretiska  frågorna  säger  han  sig  uppehålla  sig  vid 
begränsningar  i  pluralismens  partiskhet  (bias),  om  ”falsk  medvetenhet”  och 
faktiska  (real)  intressen. Övergripande kan sägas att han  i boken målar upp  tre 
konceptuella  kartor  som  ska  avslöja maktens  tre  ansikten35,  dvs.  pluralisterna 
synsätt  (första  ansiktet,  Dahl  m.fl.),  deras  kritiker  synsätt  (andra  ansiktet, 
Bachrach och Baratz) och hans egen syn (tredje ansiktet). Lukes inleder med att 
erkänna  att maktens  andra  ansikte  är  ett  stort  framsteg  i  jämförelse med  det 
första  ansiktet,  eftersom  detta  ansikte  införlivar  i  analysen  av maktrelationer 
frågan  om kontroll  över den politiska  agendan  och på de  sätt  som potentiella 
frågor hålls utanför den politiska processen. Men, Lukes menar att detta  ändå 
inte  är  adekvat på  tre punkter.  För det  första,  hävdar Lukes,  är Bachrach  och 
Baratz ändå alltför engagerade i ”behaviorismen”, dvs. att studera öppet faktiskt 
beteende där konkreta beslut i konfliktsituationer ses som paradigmatiskt. 
 

”In  the  first  place,  its  critique  of  behaviourism  is  too  qualified,  or,  to  put  it 

another way,  it  is still too committed to behaviourism – that  is, to the study of 

overt,  ‘actual behaviour’, of which  ‘concrete decisions’  in  situations of conflict 

are seen as paradigmatic.” 

Lukes (2005, sid. 25) 
 
Lukes menar att ett införlivande av alla fall (cases) av exkludering av potentiella 
frågor från den politiska agendan till ett paradigm om beslut ger en vilseledande 
bild av de sätt vari individer, grupper och institutioner lyckas med att exkludera 
potentiella  frågor  från  den  politiska  processen  eftersom  beslut  är  medvetna, 
intentionella  val mellan  alternativ,  gjorda  av  individer, medan  partiskheten  i 
systemet  kan  mobiliseras,  omskapas  och  förstärkas  på  sätt  som  är  varken 
medvetet  valt  eller  ett  avsett  resultat  av  särskilda  individers  ”val”.  Därtill 
kommer  att  partiskheten  i  systemet  inte  endast  upprätthålls  genom  en  serie 
individuellt  valda  handlingar,  utan  också  genom  ett  socialt  strukturerat  och 
kulturellt  mönstrat  beteende  hos  grupper,  och  institutioner,  vilka  kan  mani‐
festeras i individers overksamhet (inaction) (Lukes, 2005:26) 
 

                                                 
35 Lukes kallar dessa dimensioner, men jag väljer att fortsätta i Bachrach och Baratz spår och kalla alla tre 
synsätten på makt för ansikten.  
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Lukes skriver att Bachrach och Baratz följer en i allt för stor utsträckning plura‐
listernas metodologiskt individualistiska syn på makt, och att de med detta följer 
i spåren av Max Weber för vem makt är sannolikheten för en individ att realisera 
sina  intressen  trots  motstånd  från  andra.  Men  Lukes  skriver  att  makten  att 
kontrollera  den  politiska  dagordningen  och  exkludera  potentiella  frågor  inte 
adekvat  kan  analyseras  såvida makten  inte  ses  som  en  funktion  av  kollektiva 
krafter och sociala arrangemang. Lukes menar att det här finns två separata fall. 
Det ena är att fenomenet av kollektiv handling, där politik manifesteras, inte kan 
tillskrivas särskilda  individuella beslut eller beteenden. Det andra är fenomenet 
av  organisatoriska  effekter,  där  mobiliseringen  av  partiskhet  resulterar  från 
formen av organisationen. Självklart, skriver Lukes, sådana kollektiv, eller org‐
anisationer, byggs upp av individer, men makten de utövar kan inte konceptuali‐
seras i termer av individers beslut eller beteenden. I korthet, det räcker alltså inte, 
enligt Lukes, att studera det faktiska beteendet för att förstå hur vissa individer 
eller grupper begränsar räckvidden av den politiska processen till relativt säkra 
frågor.  
 
För det andra är maktens andra ansikte  (dimension)  inte adekvat på grund av 
dess upptagenhet med faktiska och observerbara konflikter. Lukes menar att det 
inte  är  tillfredsställande  att  anta  att makt  endast  utövas  vid  situationer  som 
innehåller sådana konflikter. Lukes menar att det också  finns en annan dimen‐
sion. A  kan  förvisso utöva makt  över B  genom  att  få B  att  göra  något  som B 
annars inte skulle ha gjort, men A utövar även makt över B genom att påverka, 
forma eller bestämma B´s önskemål, vilket kan liknas vid en slags tankekontroll.  
 

“Indeed, is it not the supreme exercise of power to get another or others to have 

the  desires  you want  them  to  have  –  that  is,  to  secure  their  compliance  by 

controlling their thoughts and desires?” 

Lukes (2005, sid. 27) 
 
Lukes menar att tankekontroll är möjligt genom högst vardagliga former, såsom 
exempelvis  kontroll  över  information,  massmedia  och  genom  socialiserings‐
processer. Det som här avses med makt är närmast förmågan att kunna påverka 
människors tankar och handlingar i en viss riktning oavsett om de själva önskar 
detta eller ej. Problemet, skriver Lukes, tycks vara att både Bachrach och Baratz 
och  pluralisterna  antar  att  bara  för  att makt,  såsom  de  uppfattar  det,  endast 
framträder  vid  faktisk  konflikt  leder  detta  till  att  faktisk  konflikt  är  ett  nöd‐
vändigt villkor  för makt, men detta är det samma som att  ignorera den viktiga 
poängen att det mest effektiva och lömska användandet av makt är att förhindra 
att sådana konflikter uppträder från första början (Lukes, 2005:27) 
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För det  tredje kritiserar Lukes maktens andra ansikte  (dimension) på grund av 
dess insisterande att ett icke‐beslutsfattande endast existerar där det finns klago‐
mål  och  missförhållanden  som  förnekas  inträde  till  den  politiska  processen. 
Lukes skriver att det grundläggande antagandet är om man  inte kan blottlägga 
några missförhållanden  så måste man  anta  att det  råder  en  genuin  konsensus 
kring rådande värderingar. Det antas här att om människor inte känner av några 
missförhållanden  så  har  de  heller  inte  några  intressen  som  kan  ta  skada  av 
användningen av makt. Men, detta är inte tillfredsställande, skriver Lukes: 
 

“ …  is  it  not  the  supreme  and most  insidious  exercise  of  power  to  prevent 

people,  to  whatever  degree,  from  having  grievances  by  shaping  their 

perceptions, cognitions and preferences in such a way that they accept their role 

in  the  existing  order  of  things,  either  because  the  can  see  or  imagine  no 

alternative to it, or because they see it as natural and unchangeable, or because 

they value it as divinely ordained and beneficial? To assume that the absence of 

grievance  equals  consensus  is  simply  to  rule  out  the  possibility  of  false  or 

manipulated consensus by definitional fiat.” 

Lukes (2005, sid. 28) 
 
Lukes  summerar maktens  tredje  ansikte  som  att  den  involverar  en  grundlig 
kritik av de första ansiktenas ”behavioural focus” som i stor utsträckning är för 
individualistisk. Dessutom, medan Dahl och Bachrach och Baratz  fokuserar på 
faktiska, observerbara konflikter framhåller Lukes (1974, 2005) följaktligen även 
möjligheten med  potentiella  konflikter.  Dessa  behöver  i  själva  verket  inte  bli 
faktiska. Lukes skriver att vad som här finns är en latent konflikt, som består i en 
motsägelse mellan  de  intressen  som  finns  hos  dem  som  utövar makt  och  de 
verkliga  intressen  (real  interests)  hos  dem  som  exkluderas.  Lukes  gör  oss 
medvetna om det  finns  ett  element av  falsk medvetenhet  (false  consciousness) 
varigenom det är fullt tänkbart att de mindre mäktiga inte är medvetna om sina 
verkliga  intressen, och därmed  inte kan uttrycka, eller manifestera, dem. A kan 
utöva makt över B genom att exempelvis få B att tro att något som är skadligt för 
B egentligen inte är det. Den grundläggande frågan i maktens tredje ansikte blir 
således: vem påverkar våra idéer om vad som är möjliga politiska konflikter, och 
möjliga dagordningar? 
 
Trots kritiken mot maktens  första och andra ansikte menar Lukes att det ändå 
finns en minsta gemensamma nämnare bland maktens tre ansikten som har sin 
källa i en underliggande föreställning om makt.  
 
 

80 



”The absolutely basic common core to, or primitive notion lying behind, all talk 

of power is the notion of that A in some way affects B.” 

Lukes (2005, sid. 30) 
 
Men att applicera denna primitiva, kausala,  föreställning om makt krävs något 
mer, nämligen förställningen om att A påverkar B på ett icke‐trivialt eller signi‐
fikant sätt. En föreställning om makt som kan vara användbart vid en analys av 
sociala relationer måste då innehålla ett svar på frågan: vad räknas som ett icke‐
trivialt eller signifikant sätt? Lukes fortsätter med att argumentera för att denna 
idé erbjuder en underliggande föreställning om makt: 
 

”… according to which A exercises power over B when A affects B in a manner 

contrary to B´s interests.” 

Lukes (2005, sid. 30) 
 
Det är denna uppfattning om makt  som,  enligt Lukes,  erbjuder  en  endräkt  till 
maktens  tre  ansikten. Maktens  tre  ansikten kan  ses  som  alternativa  tolkningar 
och appliceringar av en och samma underliggande föreställning av makt, där A 
utövar ”makt över” B när A påverkar B på ett sätt som strider mot B:s intressen. 
Makten  i  var  och  en  av  de  tre  ansiktena  analyseras  följaktligen med  hjälp  av 
denna  gemensamma  föreställning.  Lukes  ger  oss  alltså  en  föreställning,  eller 
definition, av makt där mänskliga varelser ses som agenter med intressen, och att 
dessa intressen är målet med maktutövning. Lukes menar att, generellt, när man 
pratar  om  intressen  erbjuder  detta  ett  tillstånd  att  utfärda  normativa  bedöm‐
ningar  av moralisk  och  politisk  karaktär. Olika  uppfattningar  om  intressen  är 
alltså associerade med olika moraliska och politiska positioner. Lukes  förklarar 
här vad han menar är radikalt med hans radikala synsätt på makt, nämligen att 
den radikale upprätthåller att människors önskemål kan vara en produkt av ett 
system  som  arbetar  mot  deras  intressen,  och,  i  sådana  fall,  relaterar  deras 
intressen  till vad de skulle  föredra, om de vara  förmögna att  fatta det beslutet. 
Detta uppmärksammar då frågan om faktiska och potentiella önskemål.  
 
Efter denna utläggning går Lukes vidare med att  jämföra maktens  tre ansikten. 
Han menar  att  problemet med maktens  första  ansikte  ligger  i  att  genom  att 
studera  beslutsfattande  kring  viktiga  frågor  i  en  ”community”  så  övertar 
pluralisterna, och reproducerar, partiskheten  i det system de studerar. Dock får 
man genom Dahl veta en del om mångfalden (diversity) av beslutsfattande. Dahl 
målar upp en bild av pluralistisk politik som både mångfaldig och öppen. Men, 
denna mångfald  och  öppenhet,  skriver  Lukes,  kan  bli  högst  vilseledande  om 
makt  utövas  inom  ett  system  som  begränsar  beslutsfattandet  till  acceptabla 
frågor. Att studera beslutsfattande såsom pluralisterna hindrar denna möjlighet 
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att  bli  övervägd. Dessutom,  skriver  Lukes,  kan Dahls  tes  att  väljarkåren  kan 
utöva ett indirekt inflytande över politiska ledare för att förhindra detta förhåll‐
ande  förkastas.  Indirekt  inflytande  kan  lika  gärna  fungera  för  att  förhindra 
politiker att resa frågor eller förslag som inte är acceptabla för en viss grupp eller 
institution.  I korthet, maktens  första ansikte kan  inte avslöja de mindre synliga 
sätt  vari  ett  pluralistiskt  system  kan  vara  partiskt  till  förmån  för  särskilda 
grupper  och mot  andra. Maktens  andra  ansikte  kommer  dock  en  viss  bit  på 
vägen  för att avslöja detta, men ansatsen begränsar sig själv genom att studera 
situationer där mobiliseringen av partiskhet kan tillskrivas individers beslut som 
har effekten att förhindra observerbara missnöjen från att bli en fråga inom den 
politiska processen. Därför blir Bachrach och Baratz studie tunn och otillräcklig. 
Analysen  förblir ytlig eftersom den  inskränker sig själv  till att  studera  individ‐
uella beslut fattade för att förhindra potentiellt hotfulla krav från att bli politiskt 
farliga  (Lukes, 2005:40). En djupare analys  skulle också  ta hänsyn  till de kom‐
plexa  och  subtila  sätt  vari  ledares  inaktivitet  håller  borta  viktiga  frågor  från 
beslutsarenan.  Maktens  tredje  ansikte  erbjuder  ett  sådant  sätt,  säger  Lukes. 
Maktens tredje ansikte erbjuder en sociologisk förklaring av hur politiska system 
hindrar  krav  från  att  bli  politiska  frågor,  eller  att  dessa  krav  överhuvudtaget 
kommer  till  stånd  (ibid.). Kritiken mot detta kan,  skriver Lukes,  förstås beröra 
frågan; hur kan vi studera, och förklara, vad som  inte händer? Lukes menar att 
bara  för att det är svårt, och kanske  till och med omöjligt, att visa att makt har 
utövats i en given situation, behöver detta inte betyda att makt inte har utövats. 
Dessutom  finns det problem med betydelsen av begreppet utöva. Lukes ställer 
frågorna; Vad är ett utövande av makt? Vad betyder det att utöva makt? För det 
första bär det med  sig,  i vardaglig mening, en olycklig dubbel bibetydelse: det 
antas ibland vara både individualistiskt och intentionellt, dvs.: 
 

” …  it  seems  to carry  the suggestion  that  the exercise of power  is a matter of 

individuals consciously acting to affect others.” 

Lukes (2005, sid. 41‐42) 
 
Lukes  vill  överge  dessa  antaganden  och  istället  prata  om  utövande  av makt 
oberoende av  individer eller av grupper,  institutioner m.m. och oberoende om 
det  är medvetet  eller  inte.  Sedan  vänder  sig  Lukes mot  analysen  av  vad  som 
exakt är involverat i att identifiera ett utövande av makt. Han använder sig här 
av Dahls  definition  av makt, men  anser  att  den  är  allt  för  enkel,  och  därför 
utvecklar den. Lukes menar att det är endast  i  fall där B ändrar sin handlings‐
gång så att den korresponderar med A:s önskemål, dvs. där A försäkrar sig om 
B:s tillmötesgående, som vi kan prata om ett lyckosamt utövande av makt. Lukes 
skriver vidare att  ett utövande av makt  involverar det dubbla anspråket att A 
agerar (eller misslyckas med att agera) på ett visst sätt och att B gör vad B annars 
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inte  skulle ha gjort. Härav  följer  att  ett utövande  av makt  alltid  implicerar  ett 
relevant motsatsförhållande, på så sätt att B skulle göra vad B annars skulle ha 
gjort,  exempelvis b. Detta  är  en  av  anledningarna  till  att många  tänkare kring 
makt gör misstaget att insistera på faktisk, observerbar konflikt som nödvändigt 
för makt, menar Lukes. Om A och B är i konflikt med varandra, A önskar a och B 
önskar b, och om A sedan segrar över B kan vi anta att B annars skulle ha gjort b. 
När det inte finns en observerbar konflikt mellan A och B måste vi alltså erbjuda 
andra grunder för att hävda det relevanta motsatsförhållandet. Vi måste erbjuda 
andra,  indirekta,  grunder  för  att hävda  att  om A  inte hade  agerat  (eller miss‐
lyckats med att agerat) på ett särskilt sätt så hade B tänkt och handlat olikt från 
det  sätt  som  han  faktiskt  tänker  och  handlar.  I  korthet,  vi  behöver  rättfärdiga 
våra  förväntningar  att B  skulle ha  tänkt och  agera olikt; och vi behöver också 
specificera de medel eller mekanismer genom vilka A har hindrat, eller annars 
agerat på ett sätt som är tillräckligt för att hindra B att göra så. 
 
Lukes  (2005)  avslutar  med  en  diskutera  svårigheter  som  medföljer  maktens 
tredje  ansikte;  hur  kan man  identifiera mekanismen  i  ett  påstått  utövande  av 
makt? Lukes menar att det finns några utmärkande drag som utgör problem för 
forskaren.  För  det  första  innehåller  en  sådan  övning  icke‐handling  istället  för 
(observerbar) handling. För det andra kan det vara omedvetet. Först det  första, 
icke‐handling. Hur kan en sådan situation identifieras empiriskt? Ett första steg i 
att besvara detta är att  se att  icke‐handling  inte behöver vara  en  formlös  icke‐
händelse. Misslyckandet med att agera på ett  särskilt  sätt,  i en given  situation, 
kan likväl ha specificerbara konsekvenser, där handling på detta sätt kan vara en 
hypotetisk möjlighet som bestämmer konsekvenser. För det andra, omedveten‐
het. Hur kan makt utövas utan att utövaren är medveten om vad han gör? Lukes 
menar att det finns ett antal sätt att vara omedveten om vad man gör. Man kan 
vara omedveten om vad man håller som ”verkligt” motiv eller mening  för ens 
handlande. Man kan också vara omedveten om hur andra tolkar ens handlingar. 
Man kan också vara omedveten om konsekvenserna  av  sitt handlande. Det  är 
detta tredje sätt som Lukes skriver är verkligt problematiskt. Kan A på ett riktigt 
sätt sägas utöva makt över B där kunskap om A:s effekter på B inte är tillgäng‐
liga  för A? Lukes menar att om A:s okunskap beror på ett misslyckande att  ta 
reda på, eller upptäcka, effekterna är svaret  ja. Kunskapen om konsekvenserna 
finns  och  är  tillgängliga. Men  om A  inte  skulle  kunna  ha  tagit  reda  på,  eller 
upptäcka, effekterna – att kunskapen helt enkelt  inte skulle vara  tillgänglig  ‐ är 
svaret nej. Detta leder till att där makt sägs utövas omedvetet är antagandet gjort 
att utövaren har förvissat sig om konsekvenserna.  
 
Sammantaget kan sägas att en läsning av Lukes ger för handen att han hävdar att 
maktrelationer  skapas  av  strukturellt  konstituerade  sociala  relationer, men  att 
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kalla detta makt aktualiserar också den svåra frågan kring att särskilja makt från 
vanliga  strukturella begränsningar. Detta  får nu bäring på kritisk  realism  som 
det övergripande metateoretiska angreppssätt som jag använder mig av i denna 
avhandling.  
 
Sammanfattande reflektioner 
Ovan har jag redogjort för makt som samhälleligt fenomen. I detta har jag använt 
mig av tre teman som alla säger något om makt. Det första temat handlade om 
maktens  fundamentala  grunddrag.  Det  andra  temat  berörde  debatten  kring 
”makt över” respektive ”makt att”. Det tredje temat berörde maktens tre ansik‐
ten, vilket handlar om en konceptuell analys av såväl maktbegreppet som makt‐
utövning. 
 
Vad som framgår är att makt är ett komplext begrepp och tillskrivs många olika 
innebörder. Trots detta tycks det ändå vara möjligt att identifiera ett mönster av 
relaterade  begrepp  som  används  för  att  beskriva  och  förklara  grunddragen  i 
makt som  fenomen. Det  första grunddraget  jag beskrev var att makt  innehåller 
ett agentskap som refererar till individers och gruppers intentioner och enhetliga 
sätt  att  handla. Med  agentskap  avses  då  att  agenter,  vare  sig  det  rör  sig  om 
individer eller grupper,  inte endast är passiva offer av socialt  tryck eller andra 
sociala  omständigheter.  Det  andra  grunddraget  som  jag  har  identifierat  i 
litteraturen  var  att  betrakta  makt  som  en  relation,  en  maktrelation  som  en 
distinkt  typ  av  social  relation mellan  två  eller  fler  aktörer,  oberoende  av  om 
dessa  aktörer  är  individer  eller  grupper. Med  utgångspunkt  i  makt  som  en 
distinkt  typ av  social  relation uppmärksammas  följaktligen att makt  inte är  en 
egenskap  hos  en  individ. Dessa  relationer  kan  också, men  behöver  inte,  vara 
asymmetriska, eller obalanserade  till  sin karaktär, där maktinnehavaren utövar 
en  större  kontroll  över  maktsubjektets  beteende  än  tvärtom.  Maktrelationers 
attribut  har  också  berörts,  som  utgör  beskrivande  karakteristika  vid  en makt‐
analys. Det  tredje  grunddraget  som  jag har uppmärksammat  är kausalitet. Ett 
mönster  bland  de  författare  som  jag  har  använt  mig  av  är  att  de  betraktar 
maktrelationen som en (social) kausal relation, där icke‐observerbara företeelser 
som mänskliga  skäl, övertygelser och  intentioner kan  tillskrivas kausalitet. Det 
fjärde grunddraget som  jag har uppmärksammat är  just intentionalitet. Min syn 
på  verkligheten  utifrån  makt  stämmer  i  hög  grad  överens  med  flera  av  de 
författare  som  jag  har  tagit  hjälp  av  när  de  förfäktar  att  vi  inte  kan  undvika 
frågan  om  intentionalitet  när  det  kommer  till  makt,  eftersom  kausala  makt‐
relationer utgörs av agenter som agerar med avsikt, oberoende om denna avsikt 
baseras på rationell kalkylering eller  inte. Att uppmärksamma  intentioner  i för‐
hållande till maktbegreppet innebär också att en aktörs kapacitet blir betydelse‐
full, en kapacitet som nödvändigtvis  inte behöver manifesteras. Men anledning 
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av detta har jag då identifierat ytterligare ett fundamentalt grunddrag, nämligen 
makt  som  en  disposition.  Detta  aktualiserar  ett  synsätt  på makt  som  just  en 
kapacitet att producera effekter och händelser. Att uppfatta makt som en disposi‐
tion  innebär  följaktligen att man accepterar att det är en skillnad mellan att ha, 
eller äga, makt och att utöva den. Ett sista fundamentalt grunddrag som jag har 
identifierat i litteraturen handlar om vad makt som kapacitet syftar till, nämligen 
att uppnå avsedda kausala effekter.  
 
Min syn på verkligheten utifrån makt, vilket  följaktligen utgör den ontologiska 
grunden  för makt  i  denna  avhandling,  baseras  på makt  som  en  kapacitet  att 
handla, vilket får en central betydelse för denna avhandling. Mitt synsätt baseras 
således på det mest grundläggande sättet att definiera makt som fenomen, vilket 
rör  sig  just om en aktörs kapacitet  att handla,  att agera,  att påverka,  att uppnå 
avsiktliga utfall, effekter eller mål (Barnes, 1988; Clegg, 1989; Wartenberg, 1990; 
Scott, 2001; Morris, 2002; Wrong, 2002). Som en  följd av detta synsätt betraktar 
jag makt  som  en  dispositionell  egenskap  hos  objektet,  och  därmed  som  inne‐
boende i objektets generiska karaktär. Och objektet i denna avhandling utgörs av 
den kommunala chefstjänstemannapositionen. Att jag nu betraktar makt som en 
inneboende kapacitet innebär dock inte att makt som en social relation utesluts. 
Av  betydelse  blir  också  att makt utgör  en  kausal,  och  intentionell, påverkans‐
relation mellan sociala agenter. För avhandlingens vidkommande rör det sig då 
om en påverkansrelation mellan ledande politiker och chefstjänstemän där båda 
parter har en kapacitet att uppnå avsiktliga effekter.  
 
Att betrakta verkligheten utifrån makt  som  en kapacitet  att handla korrespon‐
derar följaktligen med ett synsätt på makt som ”makt att”. Ett sådant betraktelse‐
sätt  innebär  nu  att  den Weberianska  idealmodellens  synsätt  på makt  kan  ut‐
manas, vilket jag menar bygger på ett synsätt på makt som ett ting och ett hierar‐
kiskt element, att några står över andra (Eriksen, 1997), dvs. ”makt över”. I dess 
renodlade former avses med ”makt över” just en asymmetrisk social relation där 
en agent äger och utövar makt över andra agenter medan ”makt att” avser en 
agents  kapacitet  att  tillgodose  sina  önskemål,  att  realisera  sina mål,  att uppnå 
effekter. Den Weberianska  idealmodellen  bygger  följaktligen på  en helt  annan 
syn på verkligheten vad avser makt än vad jag själv representerar. Makt som en 
kapacitet att handla, eller ”makt att”, tycks kunna öppna upp för analyser där de 
kommunala chefstjänstemännen kan studeras som avsiktligt handlande agenter, 
vilket  strider mot hur Weberianska  idealmodellen betraktar dessa  chefstjänste‐
män. Dock blir den teoretiska grunden bakom både ”makt över” och ”makt att” 
viktig.  Dessa  koncept  tycks  kunna  öppna  upp  för  att  chefstjänstemännens 
kapacitet att handla  (makt att) kan vara relaterat  till en hierarkisk asymmetrisk 
maktrelation  mellan  politiker  och  tjänstemän  (makt  över)  som  ges  av  den 
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dualistiska maktfördelningen mellan  politik  och  administration  i  den Weber‐
ianska idealmodellen. 
 
Av betydelse för avhandlingen blir också maktens tre ansikten i bemärkelsen att 
makt kan utövas genom att ta makten över beslut, eller över dagordningen, eller 
över  tanken. Det  första ansiktet handlar om den synliga makten dvs. vem eller 
vilka som fattar besluten, vilket enligt den Weberianska idealmodellen ska vara 
politiker. Maktens andra ansikte är mer osynligt och  syftar på dem  som avgör 
vad  som  ska  tas upp  till diskussion  och  bestämmer  ”dagordningen”. Det  är  i 
denna dimension som chefstjänstemännen kan se till att frågor som är viktiga för 
dem  lyfts  in bland de beslut som  fattas officiellt. Maktens  tredje ansikte är dolt 
och handlar om vem som har makt att påverka våra tankar och värderingar, t.ex. 
vilka och på vilket sätt frågor förs fram i vilka det ska fattas beslut. Att tala om 
makt över tanken innebär också att man erkänner strukturella maktförhållanden. 
 
Att  jag  i denna  avhandling betraktar den  ontologiska grunden  avseende makt 
som  en  kapacitet  får  följaktligen  en  central  betydelse. Chefstjänstemannaposi‐
tionen  tillskrivs  i  och med  detta  kausala  krafter  som  kan manifesteras  i  den 
utsträckning att  inte endast vissa  strukturella villkor  segrar utan också när det 
inte  finns  några  hinder  som  kan  hänföras  till  realiserandet  av  dessa  krafter. 
Under  vissa  stående  omständigheter  som  gör  det  möjligt  att  kausala  krafter 
realiseras  infinner sig kommer dessa kausala krafter också att utvecklas. Under 
andra  stående villkor,  som  är begränsande  istället  för möjliggörande, kommer 
dessa kausala krafter inte att utvecklas, eller med andra ord; Jag har kanske den 
inneboende kapaciteten att kasta  en  sten 50 meter, men om  jag har  en  skadad 
axel kanske den  landar  redan efter 20 meter, eller  inte ens  lämnar handen. Ett 
sådant  synsätt på makt korresponderar med den kritiska  realismen  synsätt på 
verkligheten, vilket jag i det följande ska utveckla. 
 
Kritisk realism 
En  avgörande  faktor  för  denna  avhandling  är min  verklighetsuppfattning  jag 
som  forskare  har.  Jag  ansluter mig  till  den  del  inom  socialvetenskapen  som 
betecknas  som  kritisk  realism.  Jag  vill  här,  förhoppningsvis  på  ett  rättvisande 
sätt, för läsaren presentera valda delar av den kritiska realismen – delar som har 
betydelse för avhandlingens vidkommande.  
 
Det är först på senare år som kritisk realism har fått ett fotfäste i svensk samhälls‐
forskning och förknippas främst med den engelske filosofen Roy Bhaskar36 som 
har gett den kritiska  realismen  en  sammanhängande  språkdräkt  och utvecklat 

                                                 
36 Den första genomarbetade beskrivningen utkom 1978 under titeln ”A Realist Theory of Science”, följt av 
”The Possibility of Naturalism”, 1979.  
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delar  av  tanketraditionen  (Stigendal,  2002; Danermark m.fl.,  2003)37. Under de 
senaste  15  åren  har  det  vuxit  fram  en  omfattande  anglosaxisk  litteratur  som 
behandlar den kritiska realismen. Här återfinns exempelvis Archer (1995), Collier 
(1994), Archer m.fl.  (1998) och, kanske  framförallt, Sayer  (1992, 2000).  I Sverige 
har  den  kritiska  realismen  främst  uppmärksammats  av  Djurfeldt  (1996), 
Stigendal (2002) och Danermark m.fl., (2003). Idéerna tycks också ha fått en viss 
spridning  inom managementlitteraturen.  Exempel  på  detta  är  Tsoukas  (1994), 
Reed  (1997)  samt  Ackroyd  och  Fleetwood  (2000).  Även  inom  mer  praktisk 
metodlitteratur  har  den  kritiska  realismen  fått  spridning.  Exempel  på  det  är 
Johnson och Duberley (2000) och Sayer (1992). För avhandlingens vidkommande 
tar  jag  främst  hjälp  av  Danermark  m.fl.  (2003)  och  Sayer  (1992,  2000)  som 
erbjuder en sammanfattad, men ändå utvecklad, bild av den kritiska realismen, 
baserad på, och influerad av, Bhaskars idéer.  
 
För  att  läsaren  ska  kunna  följa  kommande  analyser  och  själv  kunna  avgöra 
trovärdigheten i dem, vill jag uppehålla mig en stund vid en redogörelse för den 
kritiska  realismens  grundläggande  drag38.  Dessa  grundläggande  drag  kan 
diskuteras  utifrån  några  viktiga  beståndsdelar  inom  den  kritiska  realismen, 
nämligen att kunskap har en  transitiv och en  intransitiv dimension; att verklig‐
heten  kan  delas  in  i  tre  domäner;  att  det  existerar  en  stratifierad  värld med 
generativa mekanismer och krafter. Samt dess synsätt på kausalitet och sociala 
strukturer Låt mig börja med kunskapens transitiva och intransitiva dimension.  
 
Den transitiva och intransitiva dimensionen av kunskap 
Enligt Danermark m.fl. är den intransitiva dimensionen det som är föremålet för 
vetenskaplig kunskap, men kan utsträckas till att omfatta allt som existerar, dvs. 
den ontologiska sidan. För avhandlingens vidkommande utgör i vid bemärkelse 
makt den  intransitiva dimensionen då makt betraktas som  förklaringsfaktor  för 
att  förstå  chefstjänstemännens  politiska  agerande. Den  transitiva  dimensionen 
utgörs  av  våra  föreställningar  om det  som  existerar, dvs. den  epistemologiska 
sidan. Exempelvis utgör våra teorier om ”något” en transitiv dimension. Rivali‐
serande teorier och vetenskaper har dock olika transitiva objekt, dvs. teorier om 
verkligheten, men verkligheten som teorierna handlar om, dvs. den  intransitiva 
dimensionen, är den samma (Sayer, 2000). Och som framgår från ovan finns det 

                                                 
37 För en mer djupgående genomgång av den kritiska realismen rekommenderas Archer, Bhaskar, Collier, 
Lawson & Norrie (eds) (1998), Critical realism: Essential Readings. 
38 Jag vill här göra läsaren uppmärksam på att jag inte avser att göra någon slags 
vetenskapsfilosofisk/teoretisk insats inom ramen för den kritiska realismen. Danermark m.fl. (2003) menar 
att den kritiska realismen inte är en enhetlig tankebyggnad, utan innehåller istället många perspektiv och 
utvecklingslinjer. Vissa författare diskuterar den kritiska realismen utifrån en mer renodlad filosofisk ansats 
medan andra försöker tillämpa den i en praktisk samhällsvetenskaplig analys. Jag placerar mig själv inom 
det sistnämnda. Poängen är att avhandlingens övergripande analys sker i en specifik metateoretisk kontext, 
dvs. den kritiska realismens.   
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gott  om  rivaliserande  teorier  om  makt.  Teorierna  är  därmed  vetenskapens 
transitiva  objekt; de utgör den dimension  som  indirekt  förbinder  vetenskapen 
med verkligheten. Men, all kunskap, enligt den kritiska  realismen, är  felbar, så 
de  vetenskapliga  teorierna  kan  endast  betraktas  som  den  för  tillfället  bästa 
sanningen  om  verkligheten  vi  har.  Det  är  inte  någon  slutgiltig  kunskap 
(Danermark  m.fl.,  2003).  När  teorier  förändras  (den  transitiva  dimensionen; 
Maktteorier) betyder  inte detta att den verklighet de handlar om  (den  intransi‐
tiva  dimensionen;  Den  kommunala  chefstjänstemannapositionen)  förändras 
också. Utifrån dagens föreställningar om planeten jorden kan vi väl ändå säga att 
den trots allt var rund (eller oval) även på den tiden då man trodde, eller hade en 
teori  om,  att den var platt. Distinktionen mellan den  intransitiva dimensionen 
och den  transitiva dimensionen  implicerar  följaktligen att verkligheten  inte ska 
sammanflätas med våra erfarenheter av den. Enligt Sayer (2000) ska därför  inte 
kritisk realism blandas  ihop med empirisk  (eller naiv) realism  (dvs. positivism) 
där man anser att vi i princip kan få en korrekt och objektiv bild av verkligheten 
genom endast empiriska observationer. 
 
Det realistiska i den kritiska realismen innebär att den utgår från att det existerar 
en verklighet oberoende av våra begrepp om den, vilket utgör den  intransitiva 
dimensionen. Vår kunskap om verkligheten utgörs av våra teorier och föreställ‐
ningar  om  den,  dvs.  det  som  förbinder  oss  som  kunskapssubjekt  med  den 
objektiva verkligheten, vilket utgör den  transitiva dimensionen. Den  transitiva 
dimensionen kan därmed  sägas utgöra den vetenskapliga begreppsbildningen. 
Syftet med  vetenskapen  blir  att  komma  så  nära  som möjligt denna  verklighet 
med hjälp av de begrepp vi utvecklar.  
 
Sammantaget,  enligt Danermark m.fl.,  kan då  sägas  att den  kritiska  realismen 
gör  anspråk  på  att  omfatta  en  ontologisk  realism  (att  verkligheten  existerar 
utanför betraktaren), epistemologisk relativism  (att kunskap är  föränderlig) och 
bedömningsrationalitet  (det  går  på  ett  rationellt  sätt  avgöra  vilka  kunskaps‐
anspråk  som vid en viss  tidpunkt är mer giltiga än andra kunskapsanspråk).  I 
korthet, den  kritiska  realismen  säger  att  verkligheten  har  en  objektiv  existens, 
men att vår kunskap om den alltid är begreppsligt förmedlad och att vi därmed 
inte  kan  göra  neutrala  observationer  av  ”fakta”  om  verkligheten;  fakta  är 
teoriberoende, men  inte  teorideterminerade. Vad vi kan se, upptäcka eller kon‐
struera är alltså beroende av våra teorier (jfr Alvesson & Sköldberg, 1994). Detta 
innebär i sin tur att all kunskap är felbar och öppen för korrigering. Kunskap är 
därmed  en  socialt  betingad  begreppslig  konstruktion. Danermark m.fl.  skriver 
med  anledning  av  detta  att  den  metodologiska  innebörden  är  att  begrepps‐
bildning  framstår  som  den  centrala  samhällsvetenskapliga  verksamheten. Det 
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kritiska  i den  kritiska  realismen utgörs  följaktligen  av  kritiken mot den platta 
empirismen och universella sanningsanspråk.  
 
Verklighetens tre domäner 
Det  som  sägs vara kärnan  i den kritiska  realismens är att den  innebär ett byte 
från  epistemologi  till  ontologi,  och  inom  ontologin  ett  byte  från  händelser  till 
mekanismer  (Danermark  m.fl.,  2003).  Ett  byte  från  epistemologi  till  ontologi 
innebär  att  den  grundläggande  vetenskapsteoretiska  frågan  blir;  Hur  måste 
verkligheten  vara  beskaffad  för  att  vetenskapen  ska  kunna  finnas?  Eller med 
andra  ord;  Vad  är  de  nödvändiga  villkoren  för  att  vetenskapen  ska  kunna 
existera  och  vara  vad  den  är. Danermark m.fl.  skriver  att  det  är  denna  onto‐
logiska  fråga  som måste  vara  utgångspunkten  –  inte  som  oftast  tidigare  den 
epistemologiska  frågan  om hur  kunskap  är möjlig. Ett  byte  från händelser  till 
mekanismer  innebär  att  rikta  uppmärksamheten  mot  det  som  producerar 
händelserna –  inte bara mot händelserna  i sig. Med mekanismer avses det som 
kan få något att hända  i världen. För avhandlingens vidkommande  innebär det 
att  rikta  uppmärksamheten  mot  det  som  producerar  de  kommunala  chefs‐
tjänstemännens  politiska  agerande,  eller  vad  som  utgör  själva  grundvalen  för 
rollen, dvs. maktresurser39. Det är följaktligen maktresurser som utgör mekanis‐
merna, eller med den kritiska realismens språkbruk; Det är maktresurserna som 
har den inneboende kapaciteten att producera händelser.  
 
Men  var  finns  då  dessa maktresurser?  Sayer  (2000)  skriver  att  den  empiriska 
(naiva)  realismen  hanterar  världen  som  bestående  av  atomistiska  objekt, 
händelser och regulariteter mellan dem, som om objekt inte har egna krafter och 
kvaliteter. Den kritiska realismen särskiljer  inte endast mellan verkligheten och 
våra  erfarenheter  av  den  utan  uppmärksammar  också  verkligheten  som  inne‐
hållande en  icke direkt observerbar djupdimension vari mekanismerna huserar. 
Och det  är denna djupdimension  som  jag  har  för  avsikt  att  via  en  strukturell 
analys nå den  eller de maktresurser  som  jag  eftersöker, om de nu överhuvud‐
taget finns. Följaktligen tar mig alltså an den strukturella basen av de kommun‐
ala chefstjänstemännens politiska agerande. Utgångspunkten är att det dels exi‐
sterar  en verklighet oberoende  av våra begrepp och kunskap om den, dels att 
denna verklighet och dess  sätt att verka är otillgänglig  för omedelbar observa‐
tion. Följaktligen, skriver Danermark m.fl., är det en egenskap hos verkligheten 
att den  inte är  transparent. Med detta menas att vår kunskap  inte endast avser 

                                                 
39 Att maktresurser utgör maktmekanismer förefaller vara en vanlig föreställning. En framåtriktad blick till 
kapitel 5 ger för handen att exempelvis hos Dahl (1957, 1961) utgörs maktens mekanismer av människors 
resurser, och deras förmåga att använda dessa resurser i en förhandlingssituation. Se även Korpi (1985) 
samt Ekström och Danermark (1991) rörande resurser som kausala maktmekanismer. Jag söker alltså inte 
vad som utgör resurserna, utan istället hur de kan beskrivas i termer av maktresurser.  
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bara vad som sker, utan avser även de underliggande strukturer som orsakar eller 
möjliggör  händelserna  och  vars  varaktighet  är  längre. Verkligheten  innehåller 
följaktligen krafter och mekanismer som vi  inte kan observera, men som vi kan 
erfara  indirekt genom att de kan få saker att hända  i världen. Och dessa meka‐
nismer  kan  endast  utöva  sitt  inflytande  genom människors  handlingar. Makt‐
resurserna kan sålunda inte handla genom egen kraft, endast chefstjänstemännen 
som individer kan handla.  
 
Följaktligen kan  inte  chefstjänstemännens maktresurser direkt observeras, men 
de kan teoretiskt och empiriskt härledas från de underliggande strukturerna vari 
chefspositionen  är  en  del  av.  Teorier  kan  alltså  ge  oss  kunskap  om  det  icke‐
observerbara (jfr Godfrey & Hill, 1995). Detta sägs vara en grundläggande insikt 
för den kritiskt  realistiska vetenskapssynen  (Sayer,  2000). Härvidlag utgår den 
kritiska  realismen  från  att  verkligheten  antas  bestå  av  tre  s.k.  ontologiska 
domäner.; empirins (empirical), det faktiskas (actual) och verklighetens (real). De 
faktiskas  domän  avser  vad  som  händer  om  och  när  krafter  och mekanismer 
aktiveras i verklighetens domän. Vad de gör och vad som händer. När de erfars 
faller  det  inom  det  empiriskas  domän  och  blir  empiriska  faktum.  Alltså;  En 
domän  utgörs  av mekanismer,  dvs.  verklighetens  domän.  Dessa mekanismer 
genererar  ibland  en  händelse  i  vad  som  kallas  det  faktiskas  domän.  När 
händelserna erfars blir de ett empiriskt faktum och manifesteras i vad som kallas 
den empiriska domänen. För att jag ska nå fram till kunskap om kommunchefers 
maktresurser måste  jag  följaktligen  rikta  fokus mot  verklighetens  domän,  inte 
mot  de  empiriskt  iakttagbara  händelserna  som  kommuncheferna  kan  åstad‐
komma med hjälp av dessa maktresurser. Schematiskt kan detta visas i följande 
matrisform:  
 
 

Empirins domän      Det faktiskas domän  Verklighetens domän 

        

           Erfarenheter      √                   √                    √ 

           Händelser                           √                    √ 

           Mekanismer                         √ 
 
Figur 2 Realismens ontologiska domäner (Bhaskar, 1978, i Danermark m.fl., 2003, sid. 47) 
 
√‐tecknen  i  figuren  indikerar  i  vilken  domän  mekanismer,  händelser  och 
erfarenheter  huserar.  Vad  innebär  nu  detta?  Jo,  att  empiriska  erfarenheter 
förutsätter  händelser  som måste  genereras  av  kraft(er)  i  verklighetens domän. 
För det första, skriver Sayer (2000), är verklighetens domän (the real) vad än som 
existerar,  oavsett  om  det  är  ett  empiriskt  objekt  för  oss.  För  det  andra  utgör 
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verklighetens domän den  sfär  (realm) där objekten  finns, deras  strukturer och 
krafter. Oavsett om de är fysiska (som mineraler) eller sociala (som byråkratier a 
la Weber) har de vissa bestämda strukturer och kausala krafter, dvs. de innehar 
en kapacitet  att bete  sig på  ett  särskilt  sätt. Det  är  följaktligen  i denna domän 
chefstjänstemännens maktresurser kan identifieras – maktresurser som har egna 
inneboende  krafter  och  strukturer.  Medan  verklighetens  domän  i  denna 
definition refererar till strukturer och krafter hos objekt så refererar det  faktiskas 
domän (actual) till vad som händer om och när dessa krafter aktiveras, till vad de 
gör  och  till  vad  som  inträffar.  Den  empiriska  domänen  (empirical)  definierar 
Sayer som en domän av erfarenheter, och dessa erfarenheter uppstår oberoende 
om vi har vetskap om det  faktiskas domän eller verklighetens domän. Det är  i 
denna  domän  som  jag  då  har  hämtat  empiriskt  material  som  grund  för 
analyserna  i  kapitel  6‐8.  Sammantaget  kan  sägas  att  den  empiriska  domänen 
utgörs  av  det  vi  erfar  direkt  eller  indirekt,  och  är  åtskild  från  det  faktiskas 
domän,  i vilket händelser utspelas oavsett om vi  erfar dem  eller  ej. Viktigt att 
notera är att våra erfarenheter  inte är detsamma som de krafter vars effekter vi 
erfar. Danermark m.fl. (2003) menar att det som sker i världen inte är detsamma 
som det som observeras. Den kritiska realismen omfattar följaktligen observation 
av händelser, men  att den  som  följd  av verklighetens djupdimension  inte kan 
reduceras  till  observation  av  fenomen  på  empirins  nivå.  Men,  det  faktiskas 
domän  är  i  sin  tur  åtskild  från  verklighetens  domän,  där  det  som  förmår 
producera händelser i världen finns, dvs. mekanismer. Sayer (2000) skriver att en 
viktig  implikation av denna ontologi är erkännandet av möjligheten att krafter 
kan existera  trots att de  inte utövas. Återigen; maktresurserna kan  finnas även 
om  de  inte  aktiveras. Vad  som  faktiskt  har  hänt  i  en  viss  situation  uttömmer 
följaktligen  inte  alla möjligheter  kring  vad  som  kunde  ha  hänt. Den  generiska 
karaktären  av  verklighetens  objekt  möjliggör  vad  som  kan  hända,  men 
determinerar  inte  vad  som  kommer  att  hända.  För  analysens  vidkommande 
innebär det att  förstå att maktresurserna, om de nu kan  identifieras,  finns även 
om  inte  chefstjänstemännen  har  viljan,  färdigheterna  eller  kunskaperna  att 
aktivera dem, och de kan  få något att hända om de aktiveras, men oklart vad. 
Danermark m.fl.  (2003)  skriver  också  att  iakttagelsen  av  verklighetens domän, 
den djupdimension där de generativa mekanismerna  finns,  således är det  som 
skiljer kritisk realism från andra former av realism. 
 
Av verklighetens  tre domäner ges  följaktligen att den kritiska  realismen därför 
skiljer  sig  från den  s.k.  naiva  realismen  som  säger  att  våra  sinnesintryck  (den 
empiriska domänen) ger oss en säker bild av en yttre verklighet, något som den 
kritiska  realismen alltså kallar den  intransitiva dimensionen. Realistiska veten‐
skapsuppfattningar  har det  gemensamt,  enligt Danermark m.fl.,  att de hävdar 
verklighetens  och  tingens  objektiva  existens, men  att  där  råder  oenighet  om 
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verklighetens  beskaffenhet  och  därmed  också  om  hur  vi  når  kunskap  om 
verkligheten. Den kritiska realismen omfattar visserligen observation av händel‐
ser, men att den som följd av verklighetens djupdimension inte kan reduceras till 
observation av fenomen på empirins nivå. Danermark m.fl. menar att användbar 
kunskap  förutsätter att vi känner  till mekanismerna  som producerar de empir‐
iska  händelserna,  och dessa  är  sällan  observerbara. De maktresurser  jag  efter‐
söker är följaktligen inte observerbara, utan måste utifrån empiriska iakttagelser 
teoretiskt härledas. Enligt den kritiska realismen innehåller den naiva realismen 
följaktligen ett grundläggande fel. Verkligheten reduceras till det vi kan få kun‐
skap  om  genom  våra  sinnen,  ontologin  reduceras  till  epistemologin,  vilket 
Bhaskar kallar ”det epistemiska  felet”. Detta  innebär att vi endast når kunskap 
om ”ytan” och att tillvaron därmed blir ”platt”, vilket begränsar vår förståelse av 
världen. Danermark m.fl.  skriver att är det något  enskilt  inslag  som  ska  lyftas 
fram  i den kritiska realismen är det  just kritiken mot det epistemiska felet. Den 
kritiska  realismen menar  istället att våra  sinnesintryck ger  en  socialt påverkad 
kunskap,  vilket  alltså  kallas  den  transitiva  dimensionen.  Enligt  den  kritiska 
realismen kan då sägas att maktresurserna finns oberoende av oss själva, men att 
vår kunskap om dessa resurser är en socialt påverkad produkt. Denna dimension 
ligger då  till grund  för att vi ska kunna  tränga bakom den empiriska domänen 
till verklighetens domän. Enligt den kritiska  realismen  framgår  följaktligen  att 
det existerar både en av oss oberoende verklighet, en reellt existerande verklighet 
(den intransitiva dimensionen) och en historiskt och socialt bestämd kunskap om 
densamma (den transitiva dimensionen). Att nå kunskap är därmed en process, 
skriver Danermark m.fl., och för att nå bakom den empiriska domänen måste vi 
sätta det konkreta empiriska faktum vi studerar i relation till det som format det, 
det som genererat det studerade.  
 
För att jag ska nå användbar kunskap om chefstjänstemännen politiska agerande 
måste  jag  följaktligen  känna  till maktresurserna  som  producerar  de  empiriska 
händelserna. Därför måste  jag  tränga bakom den empiriska domänen  till verk‐
lighetens domän. För att nå bakom den empiriska domänen måste jag alltså sätta 
händelserna  i mitt  empiriska material  i  relation  till  det  som  har  format  dessa 
händelser, dvs. maktresurserna. Och  för detta krävs  en  strukturell analys med 
vars hjälp jag kan isolera dessa maktresurser som producerar händelserna.  
 
En stratifierad värld med emergenta krafter  
Verklighetens tre domäner uppmärksammar att verkligheten kan uppfattas som 
differentierad,  den  består  av  olika  objekt  med  kvalitativt  skilda  krafter  och 
mekanismer, som mycket ofta inte är direkt observerbara inom empirins domän. 
Men,  verkligheten  är  inte  bara  differentierad,  den  är  också  stratifierad.  Sayer 
(2000) och Danermark m.fl. (2003) skriver exempelvis att särskiljandet mellan de 
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tre domänerna  implicerar  en  stratifierad ontologi,  i kontrast  till  andra ”platta” 
ontologier som begränsas till antingen det empiriskas domän eller det faktiskas 
domän, eller en sammansmältning av de två. Danermark m.fl. exemplifierar med 
en  grov  indelning  i  fysikaliska,  kemiska,  biologiska,  psykologiska  och  sociala 
stratum. Dessa  strata  är  dessutom  hierarkiskt  ordnade,  vilket  betyder  att  den 
kritiska  realismens  syn  på  verkligheten  är  att  den  är  ordnad  i  nivåer,  dvs.  i 
ontologiska  lager. När vi rör oss ”upp” genom dessa strata, eller  lager, är varje 
nytt  stratum  sammansatt  av  krafter  och mekanismer  hos  de  strata  som  ligger 
under. För avhandlingens vidkommande kan  sägas att kommunchefers  sociala 
strukturer utgör ett stratum medan deras agentskap utgör ett annat stratum.  
 
Samtidigt  utgör  detta  nya  stratum  något  helt  nytt,  eget  och  kvalitativt  annor‐
lunda,  som  inte  kan  reduceras  till  underliggande  strata.  Kommunchefers 
politiska agerande kan alltså inte reduceras till de sociala strukturer vari ageran‐
det  ingår. Motivet  för  detta  är  att  när  underliggande  stratas  egenskaper  har 
bringats  samman  har  det  uppstått  kvalitativt  nya  objekt  som  har  sina  egna 
specifika strukturer, krafter och mekanismer. Uppkomsten av detta nya och egna 
kallas emergens, och man kan därmed tala om att objekt har emergenta krafter. 
Med  emergens  avses  således  att  något  kvalitativt  nytt  kan uppstå ur  en  lägre 
nivå. Med  anledning  av detta kan  sägas att  chefstjänstemännens  sociala  struk‐
turer  kan  uppfattas  ha  emergenta  krafter  som  tillåter  innehavaren  av  chefs‐
positionen  att handla på  ett  specifikt  sätt. Poängen med detta  är  att den  lägre 
nivån  följaktligen  skapar  villkoren  på  den  högre  nivån.  Vad  gäller  denna 
avhandling kan  sägas att de  sociala  strukturerna  således villkorar  chefstjänste‐
männens politiska agerande. Sayer  (2000) använder sig av ett standardexempel 
taget från fysiken. De emergenta egenskaperna hos vatten är helt olika från vad 
som konstituerar vatten, dvs. väte och  syre. På  samma  sätt är  sociala  fenomen 
emergenta från biologiska fenomen, vilka i sin tur är emergenta från kemiska och 
fysiska strata.  
  
Den kritiska realismens förståelse av verkligheten är följaktligen att den är upp‐
byggd av skilda strata, där varje stratum har sin egna emergenta krafter. Emeller‐
tid, som Sayer påpekar, måste man inte alltid gå tillbaka ända till bio‐logiska och 
kemiska strata  för att  förklara sociala  fenomen.  I den sociala världen är männi‐
skors roller och identiteter ofta internt relaterade, dvs. vad en person är eller kan 
göra är beroende av deras relation till andra människor. Sayer exemplifierar med 
relationen lärare‐student. En lärare kan inte förklaras på individnivå, utan endast 
genom dennes relation med studenter, och vise versa. De krafter de kan utnyttja 
beror på deras relation med varandra, delvis på relevanta aspekter av kontexten, 
såsom exempelvis utbildningsmässiga institutioner. Och som kommer att framgå 
av kapitel 6 så förklaras chefstjänstemannapositionen genom positionens relation 
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med positionerna  i den politiska överbyggnaden utifrån  en kontext  som  över‐
gripande karakteriseras av en maktfördelning mellan politik och förvaltning.  
 
Häri skiljer sig också, menar Sayer, den kritiska realismen från den naiva empir‐
ismen,  vilken  systematiskt  undviker  dessa  interna  relationer  och  istället  redu‐
cerar  samhället  till  oberoende  individer. Danermark m.fl.  (2003)  skriver  att de 
mekanismer  som  förklarar  en  viss  nivå  –  ett  visst  stratum  –  av  verkligheten 
befinner  sig  själva  på  en  annan  nivå,  i  ett  annat  stratum.  För  avhandlingens 
vidkommande  innebär  detta  att maktresurserna  är  ett  resultat  av  den  sociala 
strukturen  (ett  stratum), men  förklarar  kommunchefers handlande på  individ‐
nivå  (ett annat stratum). Följaktligen, enligt Danermark m.fl., är det  just meka‐
nismerna  (maktresurserna)  som är  stratifierade,  inte  företeelserna  (chefstjänste‐
männens handlingar) som sådana. Detta innebär också att även om varje stratum 
involverar mekanismerna hos de underliggande så går det aldrig när det gäller 
konkreta fenomen på förhand anta att mera grundläggande stratas mekanismer 
också  är mest  kausalt  effektiva. Diskussionen  om  att  verkligheten,  enligt  den 
kritiska realismen, kan betraktas som stratifierad, och att varje stratum innehåller 
generativa mekanismer,  aktualiserar  därmed  frågan  om  kontextens  betydelse. 
Både Sayer  (2000) och Danermark m.fl.  (2003) menar att alla händelser produ‐
ceras i en komplex kontext, och utfallet av en mekanism är därför alltid beroende 
av de begränsande och möjliggörande effekter av kontexten vari mekanismen är 
aktiv ‐ den emergenta processen är alltid kontextuellt determinerad.  
 
Kausalitet och tendenser 
Från  ovan  framgår  att  jag  identifierar  ett  av  maktbegreppets  fundamentala 
grunddrag  i termer av kausalitet. Från hittills förda beskrivning av den kritiska 
realismen framgår även här att ett av dess mest distinkta särdrag är dess syn på 
kausalitet,  vilket  förkastar  det  ”Humeanska”  synsättet  om  konstanta  regulari‐
teter mellan sekvenser av händelser (Sayer, 2000). Danermark m.fl. (2003) skriver 
att inom den kritiska realismen är kausalitet en fråga om objektens natur, vilken 
bestämmer vad ett objekt kan och inte kan göra, dvs. orsaka. För avhandlingens 
vidkommande  kan  sägas  att  det  är  chefstjänstemannapositionens  generiska 
karaktär,  i  termer  av maktresurser,  som  bestämmer  vad  innehavaren  av  posi‐
tionen kan och inte kan göra. Sayer skriver vidare att objekt är, eller är en del av, 
strukturer, och  strukturer  ser  Sayer  som  en uppsättning  internt  relaterade  ele‐
ment vars kausala krafter, när de är förenade, är emergenta från vad som konsti‐
tuerar dem. Sayer exemplifierar med hierarkiska strukturer som möjliggör dele‐
gering,  arbetsfördelning,  övervakning  och  effektivt  genomförande  av  arbete. 
Men,  huruvida  dessa  krafter  någonsin  utövas  eller  inte  är  beroende  av  andra 
villkor.  Sayer  exemplifierar med  arbetslösa  arbetare. Är  de  över  huvudtaget  i 
behov av den försörjning ett arbete skulle medföra? Eller finns det jobb att tillgå? 
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När  kausala  krafter  är  aktiverade  (som  när  arbetaren  arbetar)  beror  resultatet 
återigen på andra villkor (typen av kontext, arbetsverktyg m.m.). Som en konse‐
kvens av detta menar Sayer att kausalitet  inte  ska  förstås  som konstanta  regu‐
lariteter mellan sekvenser av händelser, och härav  följer att  förklaringar  inte är 
beroende av att hitta dem, eller att söka efter lagbundenheter. Som bäst, skriver 
Sayer, kan ett sådant  förfaringssätt  tjäna som  förslag  för var man kan  leta efter 
kandidater  för kausala mekanismer. Vad  som orsakar något att hända har  inte 
något  att  göra med hur många gånger  vi har  observerat något  att hända. Det 
räcker med att mekanismen har manifesterats empiriskt en (1) gång. Förklaring, 
menar Sayer, är  istället beroende av att  identifiera kausala mekanismer och hur 
de  fungerar, och upptäcka om de har blivit aktiverade och under vilka villkor. 
Att  förklara  varför  en  viss  mekanism  existerar  innehåller  att  upptäcka  den 
generiska  karaktören  av  själva  strukturen,  eller  objektet,  som  besitter  denna 
mekanism  eller  kraft.  Följaktligen,  enligt  Sayers  exempel;  en  lärares makt  att 
gradera studenters arbete är beroende av  lärarens kunskap och kvalifikationer, 
och  att  lärarens  rätt  att  undervisa  är  accepterat  som  legitimt. Med  andra  ord, 
skriver  Sayer,  istället  för  den  positivistiska modellen  av  orsak‐verkan  baseras 
den kritiska realismens synsätt på kausalitet enligt följande figur.  
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Figur 3 Den kritiska realismens syn på kausalitet (Sayer, 2000, sid. 15) 
 
Figuren  visar  att  strukturer  eller  objekt  har  kausala  krafter  som  verkar  via 
mekanismer  och  producerar  händelser. Min  översättning  av  detta  blir  att  den 
kommunala chefstjänstemannapositionen besitter kausala krafter som verkar via 
maktresurserna  (om  de  aktiveras)  och  producerar möjligheter  för  chefstjänste‐
männen att handla. Figuren visar också att kausalitet kan uppträda som tenden‐
ser, bland annat därför att andra villkor kan uppträda som kan upphäva kausali‐
teten,  vilket  innebär  att  förväntade  händelser  inte manifesteras  empiriskt  eller 
ens uppstår. Med  tendens menas  följaktligen den benägenhet en mekanism har 
att  aktualisera  sina krafter. Olika mekanismer kan  alltså generera  samma  eller 
olika  resultat,  eller  inga  resultat  alls, men  den  kausala  kapaciteten  finns  där 
likväl.  Tendenserna  existerar  även  om  händelserna  upphävs.  De  kausala 
krafterna  finns  följaktligen där,  latent, men vi kan  inte med  säkerhet  säga vad 
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som kommer  att hända. Maktresurserna  finns  alltså där, men vi kan  inte med 
säkerhet  säga  vilka  handlingar  de  genererar  hos  chefstjänstemännen.  Det  är 
alltså helt  avgörande  att  se  att maktresurserna  existerar  även när de  inte  akti‐
veras. Betraktat på detta sätt, skriver Danermark m.fl., handlar en kausal utsaga 
således inte om regelbundenheter mellan åtskilda ting och händelser (orsak och 
verkan), utan om vad ett objekt är och vad det kan göra i kraft av sin generiska 
karaktär. Mekanismer finns där inte bara när A leder till B, utan också när A inte 
leder till B. Kausala lagar måste därför analyseras som tendenser, inte empiriska 
lagbundenheter, och tendensen är relaterad till mekanismens egenskaper. Detta 
får  betydelse  för  en  förklaring  av  ett  visst  fenomen;  ett  antagande  om  en 
mekanism, och vilket utfall den producerar kan inte förkastas bara för att inte ett 
empiriskt  mönster  har  inträffat.  Sammantaget  kan  sägas  att  det  således  inte 
handlar  om  en  sträng deterministisk kausalitet, utan  en mildare, mer  tolerant, 
form som tillåter att betrakta kausalitet där, som enligt ovan, det räcker med att 
mekanismen har manifesterats empiriskt en  (1) gång. Händelser är  följaktligen 
inte  förutbestämda  innan de händer utan är beroende av de villkor  som  situa‐
tionen erbjuder – det är kontextbundet. Eller med Sayers egna  (men översatta) 
ord; Framtiden är öppen!  
 
Sociala strukturer 
Från ovan framgår att begreppet sociala strukturer utgör ett grundläggande drag 
i  den  kritiska  realismen.  Som  jag  skrev  kan  inte  chefstjänstemännens  makt‐
resurser direkt observeras, men de kan teoretiskt och empiriskt härledas från de 
underliggande strukturerna vari chefspositionen är en del av. Maktresurserna är 
följaktligen ett resultat av den sociala strukturen, och dessa strukturer huserar då 
enligt den kritiska realismen  i verklighetens domän och således villkorar chefs‐
tjänstemännens politiska agerande. Från ovan framgår att Sayer betraktar struk‐
turer som en uppsättning internt relaterade element vars kausala krafter, när de 
är förenade, är emergenta från vad som konstituerar dem. Vad mer kan då sägas 
om  detta?  Vad  innebär  egentligen  sociala  strukturer?  Danermark m.fl.  (2003) 
menar att den helt avgörande insikten inom samhällsvetenskapen är att objekt är 
relationella – de är vad de är i kraft av de relationer de ingår med andra objekt. 
Med  anledning  av  detta  diskuterar  Danermark  m.fl.  sociala  strukturer  med 
utgångspunkt i substantiella och formella relationer.  
 
Substantiella relationer  innebär att det existerar verkliga  förbindelser och  inter‐
aktion mellan objekten, formella relationer att det inte gör det, men att objekten 
kan  uppvisa  vissa  likheter  och  skillnader. Alla  relationer  som  kommunchefer 
ingår med  den  politiska  överbyggnaden  kan  sägas  vara  substantiella. Annars 
skulle  inte dessa relationer existera, eftersom varje relation har ett syfte. Vidare 
är det bland  substantiella  relationer viktigt att  skilja på  sådana  som är  interna 
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och nödvändiga, respektive externa och tillfälliga för det fenomen man studerar. 
Vid  interna  relationer betingar  objekten varandra. Även här kan  sägas  att  alla 
relationer som kommunchefer ingår med den politiska överbyggnaden är interna 
och nödvändiga eftersom relationen har ett syfte. För att upprätthålla den insti‐
tutionella maktfördelningen mellan  politiker  och  tjänstemän  krävs  en  relation 
mellan politiker och  tjänstemän. Politiker och  tjänstemän ömsesidigt  förutsätter 
varandra,  vilket  innebär  en  symmetrisk  nödvändig  relation.  En  relation  kan 
emellertid  också  vara  asymmetriskt  nödvändig,  vilken  innebär  att  det  ena 
objektet kan existera utan det andra, men inte tvärtom. I princip skulle exempel‐
vis  tjänstemännen  kunna  undvaras  eftersom  vi  rör  oss  i  en  politiskt  styrd 
organisation. Politikerna skulle emellertid då också tvingas verkställa sina egna 
beslut, med allt vad det innebär. Jag lämnar dock denna diskussion utan vidare 
hänsyn.   
 
Danermark m.fl.  skriver  vidare  att  i  varje  konkret  situation  finns  en  komplex 
kombination av formella och substantiella, externa och interna relationer, och att 
det är därför vi måste göra en analys av de strukturer som är  inblandade  i det 
sociala  fenomen  vi  studerar.  Det  hela  handlar  om  att  isolera  en  uppsättning 
internt relaterade sociala relationer – en viss struktur. Med utgångspunkt i detta 
definierar Danermark m.fl. social struktur som en uppsättning internt relaterade 
objekt, såsom exempelvis positionerna som politiker‐tjänsteman. Social struktur 
bildar då det samspelsmönster av inbördes förenade positioner och observerbara 
roller som reglerar beteendet vid en given tidpunkt i ett samhälle eller en grupp 
(Bengtsson & Hjern, 1973). Samtidigt ställer Danermark m.fl. frågan om vad som 
måste finnas för att sociala strukturer ska finnas, och deras svar blir människors 
handlingar – handlingar som är rutiniserade, regelstyrda och bundna till sociala 
positioner.  Dessa  regler,  praktiker  och  positioner  utgör  delar  av  en  social 
relation. Men  strukturerna kan också  stå  i  förbindelse med varandra,  relation‐
erna kan vara relaterade till varandra, och därmed bygga upp ett socialt system, 
(för avhandlingens vidkommande en politiskt styrd organisation) som fungerar 
som den ram där regler, sociala institutioner, roller, sociala praktiker, positioner 
och  relationer mellan  individer  och  grupper  reglerar  sociala  beteendemönster 
och tillförsäkrar det sociala systemet kontinuitet över tid (Danermark m.fl., 2003). 
Sammantaget  refererar  begreppet  social  struktur  följaktligen  till  ett  nät  av 
beteenden som sätter individer i relation med varandra. Social struktur bildar då 
det  samspelsmönster  av  inbördes  förenade  positioner  (exempelvis  kommun‐
chefspositionen  och positionen  som kommunstyrelseordförande)  och  observer‐
bara roller som reglerar beteendet vid en given  tidpunkt  i ett samhälle eller en 
grupp. Tillsammans bygger dessa  sociala  relationer upp  ett  system,  en organi‐
serad helhet (en politiskt styrd organisation). Det är följaktligen mönstret av kau‐
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sala  sammanlänkningar  i  ett  komplext  nätverk  av  sociala  relationer  som  ger 
systemet dess sociala struktur.  
 
Vidare  menar  Danermark  m.fl.  (2003)  att  om  vi  önskar  avtäcka  ett  objekts 
struktur  kan  detta  praktiskt  ske  genom  att  ställa  ett  antal  enkla, men  grund‐
läggande  frågor.  Vad  förutsätter  detta  objekt  för  sin  existens?  Kan  det  som 
sådant existera av sig självt? Om  inte, vad mer måste vara närvarande? Vad är 
det  hos  detta  objekt  som medför  att  det  kan  göra  si  eller  så?  En  nyckelfråga, 
enligt Danermark m.fl., är; Vad är det man inte kan ta bort utan att objektet också 
upphör  att  finnas  till  i  sin  nuvarande  form?  De  sociala  relationer,  dvs.  den 
struktur vi söker, är konstitutiv för det fenomen vi intresserar oss för. De gör att 
fenomenet  finns.  De  sociala  relationerna  är  följaktligen  bestämmande  för  de 
maktresurser  jag intresserar mig för. De sociala relationerna gör att maktresurs‐
erna existerar.  I detta sammanhang påpekar Danermark m.fl. betydelsen av att 
hålla  isär  den  sociala  strukturen  från  de människor  som  vid  ett  visst  tillfälle 
”fyller”  dess  olika  positioner  och  specifika  praktiker. Danermark m.fl.  skriver 
dock att en  strukturell analys  inte  räcker om vi vill  förklara  samhälleliga  feno‐
men eftersom en  sådan analys  endast  refererar  till dess konstituerande  interna 
relationer.  Samhällsvetenskaplig  förklaring  kräver  också  att  vi  går  vidare  från 
strukturell  analys  till  kausal  analys.  Dock  är  den  strukturella  analysen  nöd‐
vändig för att möjliggöra en realistisk kausal analys – den kausala analysen för‐
utsätter en strukturell analys. 
 
Sociala strukturer och kausalitet  
Vad  betyder  nu  den  kritiska  realismens  synsätt  på  sociala  strukturer  och 
kausalitet för avhandlingens fortsatta vidkommande? Jo, för mig handlar det om 
att  analytiskt  skilja  mellan  sociala  strukturer  och  mänskligt  handlande.  Som 
motiv  för  detta  uttalande  vill  jag  ta  hjälp  av  Bhaskars  (1998)  transforma‐
tionsmodell  så  som  den  beskrivs  i Danermark m.fl.  (2003). Utgångspunkten  i 
modellen är att agenter (chefstjänstemännen i mitt fall) handlar inom ramen för 
lösare och  fastare strukturer  (chefspositionens sociala strukturer som beskrivs  i 
den strukturella analysen), och att agenter och strukturer inte är två moment av 
samma process. Det handlar  istället om  två olika  fenomen som samspelar över 
tid och rum.  
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Figur  4  Social  struktur  och  agentskap  enligt  Bhaskars  transformationsmodell  (Bhaskar,  1998  i 

Danermark m.fl., 2003) 
 
I Bhaskars originalmodell benämns dock social struktur för ”Society”, agentskap 
för  ”Individuals”  och  begränsning/möjlighet  för  ”Socialization”. Men,  Bhaskar 
skriver också att ”society” och ”individuals” korresponderar med sociala struk‐
turer  respektive  agentskap.  Jag  följer  dock  här  Danermark  m.fl.  tolkning  av 
modellen. Utgångspunkten i modellen är således att sociala strukturer och agen‐
ter är åtskilda, men samtidigt sammanbundna fenomen. Strukturerna innebär en 
viss  uppsättning  av  möjligheter  och  begränsningar  för  agenterna.  De  sociala 
strukturerna  erbjuder  agentskapet  nödvändiga  villkor  för  intentionellt  hand‐
lande, samtidigt som det  intentionella handlandet är ett nödvändigt villkor  för 
de  sociala  strukturerna. Danermark m.fl.  (2003) menar  att modellen  säger  att 
struktur och agentskap är två olika strata med skilda krafter och egenskaper, att 
strukturer  både  begränsar  och möjliggör  agenters  handlingar,  och  att  agenter 
reproducerar  och  transformerar  sociala  strukturer  över  tid. Den  sociala  struk‐
turen utgör  följaktligen vad Sayer  (2000) och Danermark m.fl.  (2003) beskriver 
som verklighetens domän, vari det huserar mekanismer (maktresurser) som kan 
utöva ett inflytande på agentskapet (chefstjänstemännens handlingar). En analys 
av agenter respektive sociala strukturer ser följaktligen olika ut. Medan den förra 
betonar handlingar, fokuserar den senare på interna relationer.  
 
Sammanfattning 
Jag har  i detta kapitel redogjort  för avhandlingens ontologiska utgångspunkter. 
En  utgångspunkt  rör  makt  som  samhälleligt  fenomen.  I  denna  avhandling 
använder jag mig av makt som en kapacitet att handla – en kapacitet som kan ses 
som inneboende i chefstjänstemannapositionens generiska karaktär. Att betrakta 
makt  på  detta  sätt  korresponderar med  den  kritiska  realismen  som  ett meta‐
teoretiskt förhållningssätt. Jag menar att fördelen med den kritiska realismen är 
att detta  angreppssätt  tillåter  att makt  betraktas  som  en  kapacitet  som  ägs  av 
agenter  samtidigt  som  makten  betraktas  som  en  social  relation.  Enligt  den 
kritiska  realismen  betraktas makt  som  en  kapacitet  att  handla,  vilken  ägs  av 
sociala agenter i kraft av agenters varaktiga relationer med underliggande sociala 
strukturer.  I  och  med  detta  erbjuder  den  kritiska  realismen  ett  kontextuellt 
synsätt  på  makt  som  uppmärksammar  behovet  av  att  studera  såväl  makt‐

99 



förhållanden  förbundna med  chefstjänstemannapositionen  i  sig  som maktrela‐
tionen mellan politiker och chefstjänstemän för att skapa en utvidgad förståelse 
av  chefstjänstemännens  politiska  agerande.  Dessa  två  ontologiska  utgångs‐
punkter utgör nu grunden för den analysmodell som jag utvecklar i kapitel 5.  
 
Från  den  kritiska  realismen  framgår  att  begreppsbildning  utgör  den  centrala 
samhällsvetenskapliga verksamheten. Denna begreppsbildning  rör bland annat 
maktresurserna, och sker med hjälp av en strukturell analys. Via en strukturell 
analys  kan  jag  följaktligen  identifiera  maktresurser  förbundna  med  den 
kommunala chefstjänstemannapositionen. Men, maktresurserna  i  sig  själva kan 
inte uppnå någonting, de är passiva och måste aktiveras för att några effekter ska 
kunna  uppnås. Maktresurserna  säger  följaktligen  inte  något  om  processer  och 
förändring.  Därför  räcker  en  strukturell  analys  inte  till  för  att  hantera  av‐
handlingens  frågeställning  beträffande  vad  och  hur  maktresurserna  tillåter 
innehavaren av chefstjänstemannapositionen att påverka  för att uppnå effekter. 
Danermark m.fl. gör då gällande att om vi vill  förstå verklighetens dynamiska 
dimension måste  den  abstrakta  och  strukturella  analysen  därför  kompletteras 
med analys av orsaksförhållanden, dvs. en kausal analys. Och en kausal analys 
handlar om att förklara hur det kommer sig att det som händer faktiskt gör det. 
Den kausala analysen förutsätter följaktligen en strukturell analys.  
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Metod för datainsamling 
 
 
 
Inledning 
I föregående kapitel diskuteras avhandlingens vetenskapsteoretiska förhållnings‐
sätt  i  termer av ontologiska utgångspunkter. Detta kapitel kommer att ägnas åt 
det mer handfasta och tekniska avseende själva datainsamlingen. I kapitlet redo‐
gör  jag  följaktligen  för mina  ställningstaganden  som  har  präglat mina  tankar 
kring hur jag har gått till väga för att studera avhandlingens forskningstema.  
 
Enligt  Holme  &  Solvang  (1997)  handlar  samhällsvetenskaplig  forskning  om 
något som är nära relaterat till empiri och som förutsätter någon form av samspel 
mellan  forskare och  forskningsobjekt. Förenklat uttryckt kan  sägas  att metod  i 
förhållande  till  empiriska  studier  rör  principerna  för  hur  två  frågor  ska  lösas. 
Den ena  frågan rör vilket empiriskt material som ska samlas och hur detta ska 
göras. Den andra frågan handlar om hur det empiriska materialet som samlas in 
ska bearbetas och analyseras. Dock kan detta  inte ske utan att också sätta det  i 
relation  till  studiens  syfte.  Utifrån  detta  kan  förstås  att  ett  medvetet,  och 
förhoppningsvis  rätt, val av metod  får en central betydelse  i en samhällsveten‐
skaplig studie. Olika förhållanden kan studeras på olika sätt, vilket medför att ett 
felaktigt  metodval  helt  enkelt  skapar  felaktig  information.  Jag  skall  nedan 
diskutera något kring dessa förutsättningar för att redogöra för vad som karak‐
täriserar denna studie i dessa avseenden i relation till fallet kommunchefer som 
presenterades i kapitel 1.  
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Om syfte 
Från kapitel 1  framgår att  jag ska söka  förståelse  för chefstjänstemännens polit‐
iska  agerande.  Grunden  i  alla  vetenskaplig  verksamhet  påstås  vara  att  man 
strävar efter ett uppnå vissa speciella former av förståelse (Allwood & Eriksson, 
1999). Man  kan urskilja  två  typer  av  ansatser  varigenom  förståelse  tycks  vara 
möjlig  att  uppnå,  antingen  via  förklaring  eller  via  beskrivning.  Allwood  och 
Eriksson visar detta samband med följande figur: 
 
  Förståelse 

 
Förklaring  Beskrivning  

Orsaks- 
förklaring 

Funktionella 
förklaringar 

Ändamåls-
förklaringar 

Upplevelse 
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innehåll 

Annat menings- 
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Figur 5 Olika förståelseformer (Allwood & Eriksson, 1999, sid. 18) 
 
Utifrån figuren vill jag ansluta mig till både en beskrivande förståelseform och en 
förklarande  förståelseform. Med hjälp av den  strukturella analysen uppnår  jag 
den beskrivande förståelseformen, och med hjälp av den kausala analysen upp‐
når jag den förklarande förståelseformen.  
 
Beskrivningar redogör för hur något framstår (ibid.). Genom den datainsamling 
som har genomförts når  jag en beskrivning av hur kommunchefer själva, andra 
kommunala  chefstjänstemän  och  ledande  kommunpolitiker upplever de makt‐
förhållanden som kan anses som förbundna med kommunchefspositionen, samt 
deras beteenden i relationen med andra aktörer. Sammantaget når jag med hjälp 
av  den  strukturella  analysen  en  beskrivning  av  kommunchefers  sociala  struk‐
turer och vad som karakteriserar de sociala relationer de ingår med den politiska 
överbyggnaden. När en  sådan beskrivning är genomförd kan  jag  sedan  identi‐
fiera de maktresurser som jag eftersöker. 
 
Den strukturella, beskrivande, analysen är  i denna avhandling en  förutsättning 
för att kunna genomföra den kausala, förklarande, analysen.40 En förklaring ger 
ett svar på frågan varför, exempelvis varför en människa utför en viss handling 
(ibid.).  Orsaksförklaringar  innebär  att man  förklarar  en  händelse  i  termer  av 

                                                 
40 I kapitel 5 kommer jag att utveckla en analysmodell med utgångspunkt i dessa båda analyser, och 
integrera dem med det maktteoretiska perspektivet.  
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orsak‐verkan, men  som  redogjordes ovan  lämnas det Humeanska  synsättet på 
kausalitet  i denna avhandling,  till  förmån  för ett kritiskt realistiskt synsätt kau‐
salitet där kausaliteten kan uppträda  som  tendenser,  inte  lagbundenheter. Den 
förklarande  förståelseformen  som  jag här  företräder kan också  sägas ha karak‐
tären av ändamålsförklaring, där en handling förklaras genom att den som hand‐
lar har en avsikt med handlingen.  
 
Metoden som jag valt för denna studie karaktäriseras också av att den passar för 
forskningsfrågor  och  syften  av  både  beskrivande  och  förklarande  karaktär. 
Metoden tillåter dels att flera olika typer av data kan samlas in, dels att  jag kan 
samla in relativt mycket data och studera detta i detalj med fokus på sociala rela‐
tioner och processer. 
 
Om fallstudie 
Vald  metod  för  föreliggande  studie  karaktäriseras  således  av  att  en  under‐
sökningsenhet, dvs. kommunchefspositionen fokuseras och studeras i sin natur‐
liga miljö på  ett omfattande  sätt, att  teoretiserande blir  en  integrerande del av 
forskningsprocessen,  att  grundläggande  förutsättningar  för  sociala  relationer, 
mänskligt  handlande,  tänkande  och  vetande  blir  centrala,  att  den  passar  för 
forskningsfrågor och syften av både beskrivande och  förklarande karaktär, och 
att jämförelser är möjliga mellan olika forskningsobjekt. Dessa karakteristika ger 
vid  handen  att  studien  kan  liknas  vid  en  fallstudie  (jfr Yin,  1981; Danermark 
m.fl., 2003). Det utmärkande  för  fallmetoden är alltså att sökarljuset  inriktas på 
en undersökningsenhet  som kan  studeras  i detalj på djupet  i  en naturlig miljö 
med  avseende  på  relationer  och  processer  där  relationernas  och  processernas 
struktur  och  dynamik  är mindre  känd  (Denscombe,  1998).  En  av  fallstudien 
starka sidor är också att den tillåter forskaren att använda en rad olika källor, en 
rad  olika  typer  av data  och  en  rad  olika  typer  av  forskningsmetoder  i under‐
sökningen (ibid.).  
 
Denna rad av källor, typer av data och forskningsmetoder har jag hämtat från två 
olika  studier.  Den  ena  studien  utgörs  av  datainsamlingen  som  utfördes  i 
samband med min  licentiatuppsats  (Högberg, 2002). Licentiatuppsatsen var  ett 
resultat  av  ett  samverkansprojekt mellan  ett  antal  kommunchefer,  från Öster‐
götland,  Södermanland  och  Småland,  och  forskare  från Linköpings universitet 
och Arbetslivsinstitutet  i Norrköping.  Jag  var  en  dessa  forskare.  Samverkans‐
projektet  startade våren  1999 och pågår  fortfarande  i denna  stund då  avhand‐
lingen skrivs. Dock är min aktiva del avslutad. Syftet med samverkansprojektets 
dåvarande  inriktning var att utveckla begrepp med vars hjälp kommunchefers 
ledningsarbete kunde diskuteras och analyseras.  I  licentiatuppsatsen  studerade 
jag kommunchefers  ledningsarbete genom att kartlägga hur de allokerar sin tid 
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mellan olika aktiviteter. På detta sätt kunde  jag nå kunskap om vad de gör och 
vad som karakteriserar deras arbete. Vad de gör beskrev jag med hjälp av roller 
och funktioner. I det  följande kommer denna studie att benämnas ”tidsanvänd‐
ningsstudien”. 
 
Den  andra  studien  kallar  jag  ”samspelsstudien”.  Datainsamlingen  utfördes 
under 2003‐2004. Ursprunget är ett forskningsprojekt som initierades vid Arbets‐
livsinstitutet, vars syfte var att belysa och problematisera hur kommuner organi‐
serar sin  ledning,  inklusive både den politiska som den administrativa  ledning‐
en.  I  detta  forskningsprojekt  gavs möjlighet  att  studera  samspelet  i  relationen 
mellan kommunchef och kommuners politiska  ledning  samt  ledande politikers 
och  chefstjänstemäns  föreställningar  om makt‐  och påverkansförhållanden  för‐
bundna med kommunchefspositionen.  
 
Till mitt förfogande har jag följaktligen sammantaget ett empiriskt material som 
baseras  dels  på  det  material  som  inhämtades  i  anslutning  till  min  licentiat‐
uppsats, dels på  en  studie om organisering  av  samspel mellan kommunchefer 
och  ledande politiker  i  två  större  svenska kommuner. För  att hantera  avhand‐
lingens frågeställningar kommer  jag att använda dessa två studier som ett fall  i 
vilket olika aspekter  rörande maktförhållanden  förbundna med kommunchefs‐
positionen och relationen mellan kommunchefer och  ledande kommunpolitiker 
behandlas.  Låt  mig  börja  med  projektdesignen  avseende  tidsanvändnings‐
studien.  
 
Tidsanvändningsstudien  
För  datainsamling  föreföll  en  kombination  av  dagbok  och  öppen  direkt‐
observation  vara  lämplig.  Kombinationen  av  dagbok  och  direktobservation 
ansåg  jag  skulle möjliggöra dels att  ta del av  tidsanvändningen över en  längre 
tidsperiod och dels att kunna  registrera genuina händelser  i kommunchefernas 
arbete,  exempelvis mötesdialoger.  För  att  kunna  ta  del  av  kommunchefernas 
tankar diskuterade  jag också resultaten av dagboksanteckningarna och observa‐
tionerna  tillsammans med  kommuncheferna  genom  enskilda  samtal  och  semi‐
narier. För mig  föreföll denna datainsamlingsmetod vara  lämplig  för  att  fånga 
upp bilder av hur kommunchefer spenderar sin tid.  
 
I  tidsanvändningsstudien  deltog  sammanlagt  13  kommunchefer.  Antalet 
kommunchefer  varierade  dock  vid  olika  datainsamlingsmetoder,  från  9  till  13 
stycken  (se  förklaring  nedan).  Endast  en  av  kommuncheferna  var  kvinna. 
Kommuncheferna i denna studie representerade också kommuner av varierande 
storlek. Kommunstorleken varierade mellan 4300 till 132 000 invånare. Kommun‐
storlek  har  ett  positivt  samband med  storleken  på  den  kommunala  organisa‐
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tionen. Utifrån  detta  ansåg  jag mig  kunna  framställa  en  rimligt  genomsnittlig 
bild över en kommunchefs vardag.  
 
Det skall också framhävas att genom den samverkan som skedde i utvecklings‐
programmet var kommuncheferna väl förtrogna med den begreppsapparat som 
använts i denna tidsanvändningsundersökning. Dessutom diskuterades studiens 
genomförande vid  ett  internat  i utvecklingsprogrammet där också, vid  samma 
tillfälle,  formen  och  innehållet  i  dagbokskonstruktionen  utvecklades  i  samråd 
mellan  mig  och  kommuncheferna.  Genom  ovan  beskrivna  tillvägagångssätt 
kunde olika typer av sammanställningar göras, vilka skildras nedan. 
 
Genom Dagbok 
Genom dagboksmetoden gjordes sammanställningar av kommunchefernas tids‐
användning. Genom dagboksmetoden är det möjligt  att kunna  studera  chefers 
karaktäristiska,  dvs.  hur  chefer  spenderar  sin  tid  (Mintzberg,  1973).  Enligt 
Ellergård  m.fl.  (1999)  kan  dagboksmetoden  användas  för  att  illustrera  vilka 
aktiviteter som genomförs, aktiviteternas sekventiella ordning, tidsanvändning i 
timmar och minuter  för olika aktiviteter, aktiviteternas varaktighet  (ett mått på 
dagens splittring), vilka och hur många andra människor man umgåtts med, när 
man var tillsammans med andra och när man var ensam, tillsammans med vem 
man genomförde olika aktiviteter, vilka och hur många platser som man vistats 
på,  var man  befann  sig  när man  genomförde  olika  aktiviteter  samt  vem man 
bevistade olika plaster  tillsammans med och vilka aktiviteter man genomförde 
på  dessa  platser.  För  att  fånga  denna  information  operationaliserade  jag  den 
begreppsapparat som hade utvecklats där vi beskrev kommunchefers arbete som 
att  de  befinner  sig  i  fyra  olika  typer  av  sammanhang,  och  att  de  inom  dessa 
sammanhang agerar på olika arenor. 
 
 Politiska  sammanhang  som  kännetecknas  av  att  där  sker  övergripande 
politiska beslutsprocesser 

 Förvaltningssammanhang i vilka kommunal verksamhet äger rum 
 Omgivande utåtriktade sammanhang 
 Personliga sammanhang 

 
I politiska sammanhang kan kommunchefer verka på följande arenor: 
 kommunfullmäktigearenan, 
 kommunstyrelsearenan, 
 arenor där grupper av politiker samlas och 
 arenor i form av möten med enskilda politiker. 

 
I förvaltningssammanhang kan två olika typer av arenor identifieras: 
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 En övergripande förvaltningsarena 
 En ”egen” förvaltningsarena 

 
I omgivande sammanhang kan följande typer av arenor urskiljas: 
 enskilda medborgare 
 grupper av medborgare/intressegrupper 
 massmedia 
 näringsliv  
 samhälleliga institutioner (statliga, landsting o dyl.) 

 
Kommunchefers arbete i personliga sammanhang kan sägas äga rum på: 
 Arenor där eget arbete sker 
 Arenor för yrkesmässig utveckling med kommunal anknytning 
 Arenor för personliga utveckling 
 Familjearena 

 
I licentiatuppsatsen undersökte jag följaktligen primärt hur tiden fördelades över 
en genomsnittlig arbetsdag mellan olika sammanhang och arenor. Utöver detta 
kartlade  jag  också  vilka  aktiviteter  de  fördelade  tid  till  och  vilka  kommun‐
ikationsformer de använde.  
 
Sammanhang/Arenor  kan  ses  som  själva  omgivningen  där  arbetet  utförs. 
Kommunikationsformer berättar hur kommuncheferna kommunicerar med olika 
arenor  och  sammanhang. Under  denna  rubrik  beskrev  således  hur  kommun‐
cheferna förmedlade och  inhämtade  information och vilka metoder de använde 
för att komma i kontakt med andra. För att förstå hur kommunchefers arbete ser 
ut  i  praktiken  ansåg  jag  att  kunskap  om  deras  kommunikationsmönster  var 
viktig. Kommunikationsformer var dock  inte  föremål  för  intresse  i utvecklings‐
programmet. De baserades istället på en studie kring chefers ledningsarbete som 
utförts av Tengblad  (1999). Aktiviteter  förtäljde vad  tiden ägnades åt, och vad 
man gjorde, inom de olika sammanhangen och arenorna.  
 
Under dagboksperioden, som varade mellan 990502‐990526 deltog nio kommun‐
chefer. Dagboksbladet konstruerades  i samverkan mellan kommuncheferna och 
mig, och baserades på de sammanhang, arenor och aktiviteter som diskuterades 
ovan (se bilaga 1, dagboksbladet). Dessutom infogades även ”Kommunikations‐
form”  som  en  hjälp  för  att  undersöka  hur  kommuncheferna  i  sina  roller 
kommunicerade med de olika sammanhangen och arenorna. Dagboksbladet var 
även konstruerat  så att kommuncheferna kunde  fylla  i max  tre aktiviteter  i  ett 
och samma dagboksblad. Anledningen till detta var att en aktivitet definierades 
som ett möte, och under ett och samma möte kunde kommuncheferna engagera 
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sig  i  ett  flertal  uppgifter.  Den minsta  tid  som  skulle  registreras  fastställdes  i 
samråd med kommuncheferna  till 5 minuter. Aktiviteterna  skulle också priori‐
teras för att visa vad mötet primärt syftade till. Tiden som registrerades viktades 
sedan  olika  beroende  på  prioritet. Vid möten  där  tre  aktiviteter  registrerades 
gavs prioritet 1 viktningen 50 % av tiden, prioritet 2 gavs 30 % och prioritet 3 20 
%. Vid möten där  två aktiviteter registrerades viktades prioritet 1  till 70 % och 
prioritet 2  till 30 %. Möten med en aktivitet registrerad prioriterades  till 100 %. 
Viktningsprocenten  var  en  bedömning  och  diskuterades  fram mellan mig  och 
kommuncheferna. Innan dagboksperioden började testades dagboksbladet av tre 
kommunchefer  i  tre dagar, varefter vi gjorde marginella modifieringar av dag‐
boksbladet. Dessutom  fick var  och  en  av kommuncheferna  ett dokument med 
anvisningar om hur dagboksbladet skulle fyllas i.  
 
Efter  studiens  genomförande  samlade  jag  in  allt dagboksmaterial. Under dag‐
boksförandet  registrerades  sammanlagt  1835  dagboksblad  från  samtliga 
kommunchefer. På dessa dagboksblad registrerades sammanlagt 3532 aktiviteter. 
Tiden  som  registrerades uppgick  till  1935  timmar  fördelat på  sammanlagt  193 
dagar.  All  information  fördes  sedan  över  till  en  databas  –  kommunchef  för 
kommunchef, minut  för minut,  aktivitet  fört  aktivitet.  Varefter  jag  upptäckte 
diverse problem  i kommunchefernas dagboksförande antecknade  jag ned detta. 
Problem kunde exempelvis vara att det  fanns vissa  tidsluckor  i dagboksanteck‐
ningarna. När detta var nedtecknat kontaktade  jag respektive kommunchef per 
telefon för att diskutera problemen ifråga. Jag frågade dem om de kunde erinra 
sig  vad  som  hade  hänt  vid  de  tillfällen  som  utgjorde  ett  problem  i  dagboks‐
anteckningarna. På detta sätt kunde jag eliminera merparten problem och därav 
komplettera och validera materialet. Genom detta förfaringssätt kunde jag sedan 
upprätta  individuella bilder över  respektive kommunchefs  tidsanvändning. De 
individuella  bilderna  låg  sedan  som underlag  för de  samtal  jag  avsåg  att  föra 
med respektive kommunchef (se nedan).  
 
Genom öppen observation 
Dagboksmetoden  ansåg  jag  kunde  fånga  en  översiktlig  bild  över  kommun‐
chefernas  tidsanvändning, men  för att  fånga en ännu rikare och detaljerad bild 
av  kommunchefers  vardag  kompletterade  jag  dagboksanteckningarna  med 
öppen  observation. Med  öppen  observation  avses  undersökningar  där  deltag‐
arna vet om och har accepterat att det  finns  en observatör  (Holme & Solvang, 
1997). Så var  fallet med  tidsanvändningsstudien. Kommuncheferna accepterade 
att jag observerade dem i deras vardag. Alla hade också underrättat den närmsta 
omgivningen om att  jag  s.a.s.  skulle ”förfölja” kommunchefen  i  fråga. På detta 
sätt  kunde  jag  studera  beteenden  och  skeenden  i  ett  naturligt  sammanhang  i 
samma  stund  som  de  inträffade.  Under  de  dagar  jag  observerade  kommun‐
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cheferna fick jag tillgång till deras vardag fullt ut förutom vid två möten som res‐
pektive  kommunchef  förklarade  som  känsliga.  Det  ena  mötet,  mellan  en 
kommunchef  och  en  enskild  tjänsteman,  handlade  om  tjänstemannens  arbets‐
situation. Det andra mötet var ett nämndmöte där en kommunchef deltog.  Jag 
satt med  vid  detta möte men  fick  utgå  under  en  tid  då  ett  specifikt  ärende 
behandlade en enskild medborgare i kommunen.  
 
Ytterligare en kommunchef deltog i observationsförfarandet, dvs. sammanlagt 10 
personer.  Anledningen  att  denna  kommunchef  inte  deltog  under  dagboks‐
perioden var en pressad arbetssituation. Personen  i  fråga var nyligen  tillsatt på 
tjänsten som kommunchef, vilket skedde under viss turbulens då den föregående 
kommunchefen hade fått lämna sin tjänst under uppmärksammade former. Nio 
av kommuncheferna observerades under en dag vardera, och en kommunchef i 
två dagar. Den  sammanlagda  observationstiden uppgick  till  cirka  100  timmar. 
Jag var också medveten om att observationer kunde  innebära att  informations‐
mängden nästan kunde bli omänsklig att hantera. Därför behövdes någon slags 
sorteringsmekanism för att filtrera informationen. Lösningen blev att  jag använ‐
de dagboksbladet som ett underlag att utgå från. På detta sätt kan då viss del av 
observationerna betraktas  som  strukturerade där  forskaren  registrerar observa‐
tioner utifrån ett på  förhand uppgjort schema och kvantifierar den  information 
som kommer fram (Mintzberg, 1973; Bryman, 1997). Dock fanns också inslag av 
ostrukturerade  observationer,  vilket  betyder  att man  registrerar  observationer 
som  förefaller  vara  av  intresse  (Mintzberg,  1973).  Exempelvis  registrerade  jag 
kommunchefernas  ageranden  i möten med  olika  aktörer,  eller  hur  de,  genom 
sina  kommentarer,  hade upplevt  olika möten. Detta  gav mig  alltså  tillfälle  att 
registrera beteenden hos kommuncheferna som  inte kunde  fångas upp av dag‐
bokskonstruktionen  samtidigt  som  jag  hade möjlighet  att  fånga  den  dynamik 
som kommuncheferna hade att arbeta under.  
 
Observationerna utfördes också under samma tidsperiod som dagboksperioden 
för att jag efter datainsamlingen skulle kunna verifiera mina egna observationer 
med  hur  kommuncheferna  själva  tolkat  samma  situation.  Jag  jämförde  alltså 
observationsmaterialet med kommunchefernas egna dagboksanteckningar för de 
dagar  då  observationerna  hade  utförts.  I  de  få  fall  då  det  förelåg  en  brist  på 
överensstämmelse mellan mina observationsanteckningar och kommunchefernas 
dagboksanteckningar  diskuterade  jag  detta med  respektive  kommunchef  över 
telefon  för  att  därav  kunna  komplettera  materialet.  Observationsmaterialet 
kunde  följaktligen  användas  för  att  dels  skapa  en  fylligare  bild  av  kommun‐
chefernas tidsanvändning jämfört med om endast dagboksmetoden använts, dels 
för  att  skapa  en  för  mig  ökad  förståelse  av  vad  det  innebar  att  arbeta  som 
kommunchef och hur deras vardag ser ut.  
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Genom samtal och seminarier 
De individuella sammanställningar som gjordes utifrån dagboksmaterialet ansåg 
jag  kunde  behöva  diskuteras  tillsammans  med  respektive  kommunchef.  För 
detta ändamål fördes enskilda samtal med dem. Genom dessa samtal kunde jag 
också komplettera dagboksanteckningarna. Jag träffade också kommuncheferna i 
ett  seminarium  för  att diskutera  de  gruppvisa  sammanställningarna med  hela 
gruppen. Motivet  för detta  förfaringssätt är  två. För det  första ansåg  jag att det 
skulle ge en mer komplett bild av kommunchefens vardag både avseende bredd 
och djup.  För det  andra  ansåg  jag  att det  var  en del  av  verifieringsprocessen. 
Genom de  enskilda  samtalen  och  seminariet kunde  jag  återföra de bilder  som 
sammanställts genom kartläggningen varvid kommuncheferna kunde göra  jäm‐
förelser av och med varandra. Detta  förfaringssätt möjliggjorde  för mig att  jag 
kunde medverka till kunskapsbildning kring kommunchefers arbete i interaktiv 
samverkan med kommuncheferna. 
 
Samtalen  präglades  av  en  interaktiv  samverkan  mellan  mig  och  kommun‐
cheferna, och delades  in  i  två  faser.  I  fas 1 återfördes de  individuella dagboks‐
resultaten  till  respektive  kommunchef  varvid  resultaten  diskuterades.  Utifrån 
dessa samtal kunde  jag sedan göra kompletterade sammanställningar av enskil‐
da kommunchefers tidsanvändning. Samtalen var enbart ett samspel mellan mig 
och kommunchefen  för att gemensamt skapa en ökad  förståelse  för  innehållet  i 
sammanställningarna. Resultaten från de enskilda samtalen var följaktligen bara 
av  intresse  för den  kommunchef  som  samtalet  berörde  samt mig  själv.  I  fas  1 
deltog de 9 kommunchefer som deltog vid dagboksförandet. Vid fas 2 samman‐
fördes  samtliga kompletterade  sammanställningar  av  enskilda kommunchefers 
tidsanvändning till en gruppvis bild och presenterades och diskuterades vid ett 
seminarium. Denna presentation ägde rum vid ett internat där 13 kommunchefer 
hade  samlats  ‐  alla  de  10  kommunchefer  som  deltagit  i  undersökningen  samt 
ytterligare 3 stycken, vars kommentarer var värdefulla då de tillförde ett utifrån‐
perspektiv  på  datamaterialet.  Utifrån  dessa  diskussioner  kunde  jag  sedan 
komplettera sammanställningarna av kommunchefers tidsanvändning på aggre‐
gerad  nivå.  Varje  enskild  kommunchef  kunde  då  också  jämföra  sin  egen 
situation med den aggregerade sammanställningen. I detta jämförande perspek‐
tiv skapades ytterligare möjligheter för kommuncheferna att förstå och utveckla 
sin egen situation. Resultaten av de gruppvisa diskussionerna var följaktligen av 
intresse för studiens kommunchefer både individuellt och som grupp.  
 
Tidsanvändningsstudiens urval 
Om  tidsanvändningsstudiens urval har det  från ovan  framgått några aspekter, 
men  jag vill komplettera detta något. Urvalet hade  sitt ursprung  i utvecklings‐
programmet  för kommuncheferna  som ovan har beskrivits. Utan detta utveck‐
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lingsprogram  hade  det  förmodligen  varit  nästintill  omöjligt  att  engagera  alla 
dessa kommunchefer  i en studie av detta slag. Även uttalanden  från kommun‐
cheferna  själva  stödjer  detta.  Det  är  en  upptagen  skara  människor  och  utan 
utvecklingsprogrammet  hade  det  varit  svårt  att  få  tillgång  till  dem.  I  detta 
program deltog 13 kommunchefer. Det var dessa som jag hade tillgång till. 10 av 
dessa var villiga att delta även  i tidsanvändningsstudien. Dock föll en bort från 
själva dagboksförandet men var  tillgänglig  för en observationsdag. De  tre  som 
inte deltog hänvisade till att deras arbetssituationer var så pass pressade så att de 
kände att de inte kunde delta fullt ut. En av kommuncheferna hänvisade till att 
denne var nyligen  tillsatt och gav uttryck  för att denne  inte kunde delta på ett 
rättvist sätt. Dessa tre deltog dock i det avslutande seminariet där resultaten av 
studien diskuterades.  
 
Jag  kunde  följaktligen  inte  välja  deltagare  där man  kan  anta  att  det  aktuella 
fenomenet man vill studera  förekommer  (Johansson Lindfors, 1993).   Även om 
jag nu  inte hade möjlighet att välja kommunchefer  själv ansåg  jag dock att de 
representerade en mångfald och en variation och endast i mindre grad en likhet. 
De representerade kommuner från 4300 till 132 000 invånare. Detta medför att de 
arbetade  i olika  typer av kommunala organisationer som  lever under olika  för‐
hållanden och villkor. Kommuncheferna  representerade  således olika  förutsätt‐
ningar och  sammanhang  som  föreföll kunna ge en variation och  innehållsrike‐
dom i det empiriska materialet.  
 
Samspelsstudien  
Tidsanvändningsstudien var ett omfattande arbete där jag kunde inhämta en rik 
och poängfull  empiri  beträffande  kommunchefers  arbete. Den  empiriska data‐
insamlingen samt valda delar av resultaten från denna studie kan jag med fördel 
använda mig av  i kapitel 6  för att belysa  innehållet  i de sociala strukturer som 
där identifieras. Detta presenteras emellertid på ett anpassat sätt i förhållande till 
avhandlingens  frågeställningar  och  syfte. Trots denna  omfångsrika datainsam‐
ling  som  genomfördes  i  anslutning  till  tidsanvändningsstudien  omfattas  inte 
studien  av maktförhållanden  förbundna med  kommunchefspositionen.  För  att 
komma till rätta med detta har  jag kompletterat licentiatuppsatsen med vad  jag 
har valt att kalla samspelsstudien.  
 
Syftet med  samspelsstudien  var  att,  utifrån  strukturella  och  processuella  per‐
spektiv,  belysa  och  problematisera  hur  kommuner  organiserar  sin  ledning. 
Studien inriktade sig på att utveckla kunskap om vad två större kommuner gjort 
avseende  organisering  av  kommunens  ledning. Motivet  för  att  välja dessa  två 
kommuner var att de antingen var  i  färd med, eller nyss avslutat ett organisa‐
toriskt  förändringsarbete  avseende  organisering  av  kommunens  politiska  och 
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administrativa  ledning.  Studien  innebar  dels  att  uppmärksamma  frågor  om 
organiseringsarbete,  dvs.  hur  man  hade  valt  att  koordinera  och  gruppera 
ledande funktioner i kommunala sammanhang, dels uppmärksamma frågor om 
organiseringsprocesser,  dvs.  hur  det  hade  gått  till  att  organisera  kommunens 
ledning. Avsikten  var  också  att  identifiera  kontextuella  kommunspecifika  om‐
ständligheter  av  vikt.  Vår  intention  var  att  uppmärksamma  dessa  frågeställ‐
ningar genom att studera samspelet mellan olika delar  i den kommunala orga‐
nisationen,  nämligen  samspel mellan  kommunchef  och  chefer  för  kommunala 
verksamheter,  samspel  mellan  kommuners  politiska  ledningsinstanser  samt 
samspel mellan kommunchef och kommuners politiska ledning. Det är alltså det 
sistnämnda samspelet som är föremål för intresse i denna avhandling. Med detta 
samspel  fästes  uppmärksamheten  på  hur  politisk  ledning  och  tjänstemanna‐
mässig  ledning  möts  och  samverkar  i  makt‐  och  arbetsfördelningsmässiga 
hänseenden.  I dessa  samspel var vår avsikt att  fokusera på aspekter kring hur 
samspelet organiserades och hur samarbetet kunde karakteriseras. Denna studie 
gav  mig  följaktligen  möjligheten  att  även  uppmärk‐samma  kommunchefs‐
positionen  och  relationen  mellan  kommunchef  och  den  politiska  ledningen 
utifrån ett maktteoretiskt perspektiv. 
 
Samspelsstudien bygger på  två empiriska datainsamlingar, dels en genomgång 
av  ett  stort  antal  formella  dokument  som  har  tagits  fram  i  de  två  utvalda 
kommunerna, dels på intervjuer med ledande kommunpolitiker och kommunala 
chefstjänstemän  i  båda  kommunerna.  Låt  mig  börja  med  att  säga  något  om 
dokumentstudien. 
 
Dokument 
Den  ena  delen  av  samspelsstudien  utgörs  följaktligen  av  en  dokumentstudie, 
eller snarare två eftersom det rör sig om två kommuner (se bilaga 3, förteckning 
över  studerade dokument). Det  rör  sig om  formellt material  i de ärenden  som 
behandlats i politiska församlingar eller som beslutats av tjänstemän i delegation, 
som de arbetsmaterial som ansågs vara  intressanta för kunskapsbildningen. Jag 
fick  därmed  tillgång  till  såväl  de  formella  besluten  som  utredningar,  prome‐
morior m.m.  i  aktuella  ärenden om de  två kommunernas organisering  av den 
politiska  och  den  administrativa  ledningsorganisationen. Materialet  tillhanda‐
hölls av kommunernas egen personal, och samtliga dokument var diarieförda.  
 
Syftet med dokumentstudien var att  få en översiktlig och sammanfattande bild 
av  vad  som  hade  hänt  avseende  kommunernas  organisering  av  sin  ledning 
under  2001  och  2002,  dvs.  innan  intervjuerna  utfördes.  Dokumentstudierna 
utgjorde på så sätt en förstudie och användes som bakgrundsmaterial för  inter‐
vjuerna. Dokumenten granskades med utgångspunkt  i det huvudsakliga  syftet 
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med samspelsstudien. Granskningen skedde också  i kronologisk ordning så att 
vi kunde studera hur organiseringsprocessen hade hanterats politiskt och tjänste‐
mannamässigt över tiden.  
 
Dokumentstudien  säger  dock  inget  om  bakomliggande  tankar  hos  enskilda 
aktörer. Dessutom ville jag få information om dels vad det som genomförts eller 
beslutats under närmast  föregående år hade resulterat  i, dels vad kommunerna 
gjorde för tillfället. Därför utfördes också en intervjustudie under 2003‐2004.  
 
Intervjuer  
För att nå en uppfattning om hur de aktörer som var inblandade i de två organi‐
seringsprocesserna  föreställde  sig  dem  användes  intervjuer  (se  bilaga  2,  inter‐
vjuguide). Urvalet av respondenter baserades följaktligen på aktörer som på ett 
eller  annat  sätt  hade  varit  engagerade  i  organiseringsprocesserna  och  därmed 
ansågs vara aktörer vars uppfattningar var av  intresse. Graden av engagemang 
varierade dock. Vissa av dem hade varit, och var, djupt  involverade  i process‐
erna, medan andra var mer perifert engagerade. Vad som förenade dem var dock 
att samtliga hade varit delaktiga  i den övergripande beslutsprocessen.  Intervju‐
erna  utfördes  under  sen  vår  och  tidig  sommar  2003  och  omfattade  totalt  36 
stycken för båda kommunerna. Vi var två personer som utförde dessa intervjuer.  
 
I kommun A utförde jag samtliga intervjuer själv. Dessa intervjuer fördelades på 
5  (3  män,  2  kvinnor)  styck  kommunala  chefstjänstemän  inklusive  kommun‐
chefen, och 11  (5 män, 6 kvinnor)  styck  ledande politiker.  6 av dessa politiker 
tillhörde  den  politiska majoriteten,  inklusive  kommunfullmäktiges  ordförande 
och  kommunstyrelsens  ordförande.  Intervjuerna  varade mellan  1‐1,5  timmar. 
Bandspelare användes med godkännande från samtliga intervjuade. Anonymitet 
önskades och utlovades. Efteråt skrevs intervjuerna ut ordagrant, och som en del 
i verifieringsprocessen delgavs respektive respondent utskrifterna för eventuella 
kommentarer. Inga kommentarer inkom. Vid utskrifterna har jag använt mig av 
punkter för att markera korta uppehåll. Om den intervjuade också hade skrattat, 
hostat,  suckat  eller  haft  något  annat  för  sig  har  jag  även  markerat  detta  i 
utskriften för att försöka åskådliggöra visuella aspekter av intervjusituationen. 
 
I  kommun  B  var  vi  två  stycken  personer  som  utförde  intervjuerna.  I  denna 
kommun  intervjuades 10  tjänstemän  (7 män, 3 kvinnor)  inklusive kommunchef 
och  biträdande  kommunchef41,  samt  10  (7 män,  3  kvinnor)  politiker  varav  5 
tillhörde  den  politiska majoriteten,  inklusive  kommunfullmäktiges  ordförande 
och kommunstyrelsens ordförande.  I kommun B utfördes dessutom  två grupp‐

                                                 
41 I kommun A fanns inte positionen som biträdande kommunchef.  
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intervjuer  tillsammans med dels  3  stycken  tjänstemän  inom kommunlednings‐
kontoret,  dels  2  stycken  fackliga  företrädare.  Själv  intervjuade  jag  4  av  dessa 
tjänstemän  och  2  av  politikerna,  samt  tillsammans med  min  kollega  utförde 
gruppintervjuerna. Intervjuerna varade mellan 1‐1,5 timmar. Bandspelare använ‐
des  med  godkännande  från  samtliga  intervjuade.  Anonymitet  önskades  och 
utlovades. Efteråt skrevs intervjuerna ut ordagrant, och som en del i verifierings‐
processen  delgavs  respektive  respondent  utskrifterna  för  eventuella  kommen‐
tarer. Inte heller från kommun B inkom några kommentarer. För övriga respon‐
denter som min kollega intervjuade tog jag del av dennes minnesanteckningar.  
 
Jag  använde mig  av  vad  som  kallas  ostrukturerade  intervjuer  (se Denscombe, 
2000). Motivet  för detta är att  sådana  intervjuer betonar  respondentens  tankar. 
Min avsikt var att  ingripa så  lite som möjligt. Efter en  inledande handskakning 
och  presentation  av  projektet  och  syftet med  intervjun  satte  jag  igång  inter‐
vjuerna genom att presentera två teman varefter respondenten fick utveckla sina 
idéer och  fullfölja  sina  tankegångar  för  respektive  tema. Dock avhandlades  ett 
tema  i taget. Det första temat berörde förändring av kommunens  ledningsorga‐
nisation avseende vad man hade gjort, dels hur det hade gått till vid omorgani‐
seringen av kommunens  ledningsorganisation. Till min hjälp hade  jag också en 
egen intervjuguide med mer detaljerade frågor som berörde de olika samspelen 
som jag ovan har beskrivit. Denna guide fick respondenten inte ta del av.  
 
Jag avslutade det första temat med att be respondenten att utveckla sina tankar 
om samspelet mellan kommunchef och den politiska  ledningen. Detta utgjorde 
då  en naturlig övergång  till det  andra  temat, vilket var kommunchefers makt‐ 
och påverkanssituation. Flertalet av respondenterna hade redan vid sina  tankar 
kring  samspelet mellan kommunchef och den politiska  ledningen  redan berört 
denna  aspekt.  Även  för  detta  tema  hade  jag  en  egen  intervjuguide  för  upp‐
följande frågor om jag ansåg det nödvändigt (se bilaga 1 om intervjuguider).  
 
Vid samtliga intervjuer avbröt jag emellanåt respondenten för att ställa tolkande 
frågor  för  att  försäkra mig  om  att  jag  hade uppfatta denne  korrekt,  vilket  jag 
anser vara en viktig del  i verifieringsprocessen.  I  själva  intervjuförfarandet har 
också samtliga respondenter  tillfrågats om samma förhållanden.  I den utsträck‐
ning som respondenternas utsagor uppvisar samstämmighet  finns skäl att utgå 
från att de också har en gemensam uppfattning beträffande de teman som inter‐
vjuerna syftade att skaffa  information om.  Jag  försäkrade mig också om att det 
var OK  att  följa  upp  intervjuerna med  telefonsamtal  för  att  ställa  kompletter‐
ande frågor om oklarheter förekom.  
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Andra kontakter 
Beträffande  samspelsstudien  avrapporterades  detta  till  respektive  kommun  i 
rapportform. I rapporten gjordes en empirinära analys av dokumentstudien och 
det  första  temat  från  intervjuerna.  En  analys  gjordes  med  utgångspunkt  i 
strukturella aspekter, dvs. hur kommunernas  ledningsorganisation var ordnad. 
Detta  gjordes  med  avseende  på  hur  samarbete  och  samspel  var  tänkta  att 
fungera. En analys gjordes med utgångspunkt  i processuella aspekter på vad  i 
organiseringsprocessen som hade påverkat samspelsstrukturer. I detta uppmärk‐
sammades samspel mellan politiska ledningsinstanser, samspel mellan kommun‐
chef och den politiska ledningen och slutligen samspel mellan kommunchef och 
andra kommunala chefer. Som en del av verifieringsprocessen sändes rapporten 
ut  för granskning  till de  respondenter som deltagit  i  intervjuerna. Detta  följdes 
sedan  upp med  ett  seminarium  där  vi  bjöd  in  representanter  från  respektive 
kommunen att delta. På detta sätt kunde vi återföra de bilder som sammanställts, 
verifiera  dem  och  erhålla  ytterligare  kommentarer  som  kunde  berika  vår 
empiriska datainsamling.  
 
Beträffande det andra temat, dvs. makt och påverkan, sammanställde jag detta i 
ett dokument som fördelades på vad politiker hade sagt och vad politiker hade 
sagt. Detta dokument presenterade  jag sedan vid ett  flertal  tillfällen  för aktörer 
som inte var inblandade i samspelsstudien. I mitten av juni 2003 träffade jag vid 
ett  internat  ett  antal  förvaltningschefer  från  olika  kommuner  som  deltog  i  ett 
chefsutvecklingsprogram. Detta program kan beskrivas som  förvaltningschefer‐
nas motsvarighet  till det  samverkansprojekt  som  avsåg  kommuncheferna. Vid 
detta  tillfälle  fick  jag  möjlighet  att  presentera  och  diskutera  den  empiriska 
sammanställningen av  intervjuerna med denna grupp. Motivet  för detta var att 
jag ansåg att detta kunde ge  en mer varierad och  fördjupad bild av kommun‐
chefers makt‐ och påverkansmöjligheter. I december 2003 besökte jag ytterligare 
en  uppsättning  förvaltningschefer  i  ett  chefsutvecklingsprogram  med  samma 
uppgift och samma motiv, med samma resultat. De empiriska bilder  jag samm‐
anställde från intervjuerna kunde jag alltså via samtal och seminarier presentera 
och diskutera två gånger med sammanlagt ett tjugofemtal förvaltningschefer.  
 
Dessutom  fick  jag möjlighet  att  besöka  ett  kommunchefsinternat  i  november 
2003. Denna samling kommunchefer, 13 stycken,  ingår alltså  i det samverkans‐
projekt, mellan  ett  antal kommunchefer,  från Östergötland,  Södermanland och 
Småland,  och  forskare  från  Linköpings  universitet  och  Arbetslivsinstitutet  i 
Norrköping. I detta projekt ingår även de två kommunchefer som intervjuades i 
samband med samspelsstudien. Syftet var även här att presentera och diskutera 
de empiriska bilder som jag sammanställt. Motivet för detta var även här att jag 
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ansåg att detta kunde ge en mer varierad och fördjupad bild av kommunchefers 
makt‐ och påverkansmöjligheter. 
 
Men,  det  räcker  inte  med  detta.  Jag  fick  även  tillfälle  att  besöka  ett  antal 
kommunstyrelseordföranden. Det  finns även  en motsvarighet  till det  samverk‐
ansprojekt  som  ovan  har  beskrivits  där  istället  12  stycken  kommunstyrelse‐
ordföranden och deras arbete är föremål  för kunskapsbildning. Deltagarna  från 
Linköpings universitet och Arbetslivsinstitutet är de samma. I detta samverkans‐
projekt  används  samma  förfaringssätt  som  för  kommuncheferna,  dvs.  man 
träffas  i  internat med gruppträffar däremellan. I april 2003 var  jag den  forskare 
som  ledde  en  gruppträff  där  6  stycken  kommunstyrelseordföranden  ingick  – 
ordföranden  som  inte  berörde  de  kommuner  som  ingick  i  samspelsstudien. 
Under denna  tid var  jag emellertid  i  full  färd med ovanstående  intervjuer.  Jag 
hade alltså  inte empiriska bilder  i dokumentform att presentera och diskutera. 
Dock presenterade  jag muntligt de  tentativa resultat  jag ansåg mig ha  fått  fram 
från  intervjuerna med avseende på det andra temat varefter en diskussion kom 
till stånd. Jag fick alltså även här möjlighet att nå en mer varierad och fördjupad 
bild av kommunchefers makt‐ och påverkansmöjligheter.  
 
Genom  detta  förfaringssätt  har  jag  följaktligen  även  i  kontakt med  kommun‐
chefer, politiker och förvaltningschefer som inte ingick i samspelsstudien. 
 
Om triangulering  
Det finns inte i fallstudien några speciella metoder för insamlandet av data eller 
för  dess  analys.  Det  finns  knappt  några  begränsningar  eller  råd  för  hur  en 
fallstudie skall gå till, vilket gör att alla metoder blir användbara även om vissa 
metoder är mer vanliga än andra  (Merriam, 1994). Beträffande ovan beskrivna 
samspelsstudie  och  tidsanvändningsstudie  användes  vad  som  i  metodlittera‐
turen kallas triangulering (se Johansson Lindfors, 1993; Silverman, 1995; Bryman, 
1997). Ett  sådant  förfaringssätt möjliggör  att  jag  som  forskare kan  få  en  större 
tilltro till mina resultat och därmed kan göra större anspråk på att slutsatserna är 
rimligt  säkra,  eftersom  de  bekräftas  på  ett  antal  olika  sätt  (Bryman,  1997; 
Denscombe, 1997). Detta bevisar förvisso inte att jag har ”rätt”, men ger ändå en 
fingervisning  om  att  innebörden  i  data  i  viss  mån  överensstämmer  mellan 
metoderna, och att resultaten inte är alltför hårt knutna till en speciell metod för 
datainsamlingen.  
 
Det finns ett antal olika typer av triangulering såsom metodtriangulering, data‐
triangulering,  undersökningstriangulering  och  teoritriangulering  (Johansson 
Lindfors, 1993). Som framgår från beskrivningarna av de bägge studierna har jag 
använt mig av metodtriangulering och datatriangulering. Den förstnämnda inne‐
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bär  att  olika  datainsamlingsmetoder  används  i  samma  forskningsprojekt. Det 
sistnämnda  innebär  att  olika  respondenter  hörs  om  samma  problem.  I  tids‐
användningsstudien användes datainsamlingsmetoder som dagbok, observation 
och samtal och seminarier.  I samspelsstudien användes datainsamlingsmetoder 
som dokument, intervjuer samt även här samtal och seminarier, även om jag inte 
i designen av samspelsstudien har accentuerat det senare. Men tack vare att  jag 
fick  möjlighet  att  presentera  och  diskutera  mina  empiriska  iakttagelser  med 
kommunchefer, politiker och  förvaltningschefer vid olika  tillfällen vill  jag ändå 
hävda att samtal och seminarier har  fungerat som datainsamlingsmetod även  i 
samspelsstudien.  
 
Beträffande datatriangulering kan detta  enligt min mening  tolkas på olika  sätt 
avseende  på  vad  som menas med  att  ”olika  respondenter”  hörs  om  samma 
problem.  I  tidsanvändningsstudien  utgjordes  samtliga  respondenter  av 
kommunchefer. Men, tack vare det internat jag fick möjlighet att besöka kom jag 
även i kontakt med kommunchefer som hade valt att avstå från ett deltagande i 
observations‐ och dagboksförfarandet. Om en tolkning görs att dessa kommun‐
chefer  då  utgör  ett  exempel  på  ”olika  respondenter”  kan  sägas  att  tids‐
användningsstudien kan karakteriseras av datatriangulering. En annan tolkning 
kan göras där  innebörden av ”olika  respondenter” är att dessa utgörs av  icke‐
kommunchefer, dvs. respondenter som  inte utgör själva undersökningsobjektet. 
Om  en  sådan  tolkning väljs kan  tidsanvändningsstudien  inte karakteriseras av 
datatriangulering. Dock utgör då  samspelsstudien  ett  tydligt  exempel på data‐
triangulering  då  även  politiker  och  andra  förvaltningschefer  som  inte  är 
kommunchefer har hörts om samma problem. Jag väljer dock att använda mig av 
den första tolkningen som även inkluderar kommunchefer som inte ingår i själva 
huvudstudien, men  som ändå, genom deras position  som kommunchef,  skulle 
kunna kategoriseras som undersökningsobjekt. Motivet  för detta är att  jag  från 
metodlitteraturen  inte  kan  utläsa  om  ”olika  respondenter”  inte  får  utgöras  av 
samma  kategori  respondenter  som  utgör  själva  undersökningsobjektet,  vilket 
därmed gör att jag rimligtvis inte kan utesluta dem som ”olika respondenter”.  
 
Om generalisering 
Inom vetenskapen  förekommer  i grunden  två  i grunden olika sätt att definiera 
och  använda begreppet generalitet, nämligen vad  som Danermark m.fl.  (2003) 
kallar ett empiristiskt generalitetsbegrepp och ett realistiskt generalitetsbegrepp 
Enligt  det  första  är  generalitet  en  fråga  om  hur  stor  grupp  av  händelser  eller 
fenomen som en empirisk observation kan generaliseras till, vilket rör frågan om 
extrapolering. Kunskapen om ett begränsat antal händelser extrapoleras till, och 
antas vara giltig, för en större population. Danermark m.fl. (2003) menar att den 
empiristiska  extrapoleringen  är  begränsad  till  vad  som  tidigare  beskrevs  som 
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den  empiriska domänen  och utesluter den domän  som  omfattar  verklighetens 
djupstrukturer.  Enligt  det  realistiska  generalitetsbegreppet  refererar  veten‐
skapliga generaliseringar  till de mer  eller mindre universella  förutsättningarna 
för att ett objekt ska vara vad det är. Följaktligen handlar det om att något kan 
vara generellt  i  två olika betydelser – antingen  i betydelsen vanligt  förekomm‐
ande  empiriskt  fenomen,  eller  i  betydelsen  grundläggande/konstituerande  egen‐
skaper.  
 
Som  framgått  tidigare  använder  jag  mig  i  denna  avhandling  av  en  specifik 
kategori av kommunala chefstjänstemän som fall, nämligen kommunchefer. Kan 
resultaten som baseras på dessa kommunchefer generaliseras till att gälla alla de 
kommunala chefstjänstemän som kan betraktas som  förvaltningschefer, dvs. de 
kommunala chefer  som  inte har någon ytterligare  tjänstemannanivå mellan  sig 
och  en  politisk  nämnd?  Vad  som  kan  sägas  är  att  specifika  beteenden  som 
förknippas med  kommunchefens  politiska  agerande  inte  kan  generaliseras  då 
sådana beteenden  identifieras  i den empiriska domänen, vilket  skulle  innebära 
en extrapolering. Det som kan generaliseras är det som konstituerar det politiska 
agerandet, dvs. maktresurserna, eftersom de  identifieras  i verklighetens domän 
och därmed utgör de grundläggande villkoren för att det politiska agerandet ska 
vara vad den är. 
 
Sammantaget kan sägas att den metod som  jag  i denna studie  tillämpar  tillåter 
generalisering,  men  dock  inte  endast  en  generalisering  som  bygger  på  en 
traditionell  empiristisk  extrapolering,  utan  som  också  bygger  på  kunskap  om 
grundläggande  sociala  strukturer  och dess  kausala  förmåga,  villkor  och  förut‐
sättningar  för att något ska vara vad det är  (jfr Tsoukas, 1989; Danermark m.fl. 
2003). Metoden tillåter att jag, med utgångspunkt i det konkreta, kan abstrahera, 
dvs.  renodla,  något  som  är  universellt  i  meningen  konstituerande,  och  som 
uttrycks i abstrakta begrepp (ibid.). En sådan generalisering bygger på ett veten‐
skapligt synsätt som tar hänsyn till verklighetens djupstrukturer, dvs. ett kritiskt 
realistiskt synsätt. 
 
Om abduktion  
Föreliggande  fallstudie  karaktäriseras  av  ett  abduktivt  angreppssätt.  Jag  har 
induktivt börjat  i empirin och utfört datainsamlingen och  först därefter har det 
teoretiska arbetet tagit vid. Dock hade jag en viss teoretisk förförståelse eftersom 
jag  under  en  längre  tid  hade  fördjupat mig  i  organisations‐  och  ledarskaps‐
litteraturen  för att komma  till  insikt med hur  jag skulle hantera de  iakttagelser 
som jag gjorde i licentiatuppsatsen.  
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De  empiriska  kartläggningar  som  gjorts med  hjälp  av  tidsanvändningsstudien 
och samspelsstudien kan ses som ett induktivt skapat mönster eller ytstrukturer 
(Alvesson &  Sköldberg,  1994). Detta  betyder  att min  koppling  till  empirin  är 
stark.  Dock  har  min  avsikt  också  varit  att  ge  något  mer  än  endast  några 
empiriska summeringar och regelbundenheter. Jag har också sökt efter de under‐
liggande  djupstrukturerna  för  att  förstå  de  kommunala  chefstjänstemännens 
politiska agerandet, vilket då medfört att jag också har arbetat med ett abduktivt 
angreppssätt. Den  rent  induktiva  ansatsen når  aldrig de  bakomliggande djup‐
strukturerna  i  verklighetens  domän  utan  förklarar  endast  ytstrukturer  i  den 
empiriska domänen. Trots att jag har en rent induktiv ansats i min datainsamling 
har jag i mitt analysarbete således arbetat omväxlande med både empiri och teori 
som  då  har  befruktat  varandra,  vilket  har  fört  mig  vidare  mot  en  djupare 
förståelse om de kommunala chefstjänstemännens politiska agerande. 
 
Alvesson och Sköldberg (1994) menar också att en abduktiv ansats går ut på att, 
med  utnyttjande  av  existerande  kunskap  och  referensramar,  finna  teoretiska 
mönster,  eller djupstrukturer,  som begripliggör de  empiriskt  induktiva mönst‐
ren,  eller  ytstrukturerna.  Detta  aktualiserar  då  frågan  om  förförståelse. 
Gummesson  (1985)  påstår  att  förförståelsen  innebär  ett  förhållningssätt  hos 
forskaren och att det  fästs allt  för  liten vikt vid  förförståelsen när denne väljer 
angreppssätt och metod. En svag förförståelse kan leda till att forskarens arbete 
blir  bristfälligt  och  ibland  till  och  med  helt  vilseledande.  Resultatet  av  svag 
förförståelse kan leda till att det blir svårt att avgöra vilka faktorer och samband 
som  är  relevanta.  Dessutom  riskerar  forskaren  att  välja  fel  metod  för  att  få 
tillgång till den information som är nödvändig. Vad betyder då förförståelse för 
mitt  arbete?  Jag  hade  från  början  en  viss  förkunskap  om  kommunchefernas 
maktsituation eftersom jag hade deltagit i utvecklingsprogrammet sedan över ett 
år  tillbaka, och  i och med arbetets  fortskridande kom denna  förförståelse också 
successivt öka. Jag hade således en relativt stor kännedom om kommunchefernas 
arbete  i generella  termer, vilket medförde att  jag hade en ganska god empirisk 
förförståelse. Denna  förförståelse har också påverkat mitt  sätt  att  se och  förstå 
kommunchefers  maktsituation.  Dock  hade  jag  en  något  lägre  teoretisk  för‐
förståelse. Förvisso hade jag för avsikt att studera kommuncheferna ur ett ledar‐
skapsperspektiv, men detta område är oerhört brett. Det var inte förrän jag hade 
bearbetat  de  empiriska  resultaten  som maktteorier  växte  fram  som  lämpliga. 
Varefter  jag  studerade  litteratur  inom  området  utvidgades  min  teoretiska 
förståelsehorisont. Den växelverkan som skett mellan empiri och teori börjar i en 
förförståelse  som  jag  har  burit med mig  och  har  påverkat  hur  jag  har  tolkat 
empirin.  Jag  ser  alltså  en  ökad  förförståelse  som  ett  successivt  kunskaps‐
genererande. Min  förhoppning  är  att  den  förförståelse  jag  införskaffat  under 
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denna process har varit  tillräcklig  för att analysera min problemställning på ett 
tillfredsställande sätt.  
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Makt, struktur och agentskap – en analysmodell 
 
 
 
Inledning 
I  kapitel  3  redogjorde  jag  för  avhandlingens  ontologiska utgångspunkter, dels 
makt  som  fenomen,  dels  kritisk  realism  som  avhandlingens  metateoretiska 
angreppssätt. Dessa  två ontologiska utgångspunkter utgör nu grunden  för den 
analysmodell  som  jag  kommer  att  utveckla  i  detta  kapitel.  Från  den  kritiska 
realismen  framgår  att  begreppsbildning  utgör  den  centrala  samhällsveten‐
skapliga  verksamheten. Denna  begreppsbildning  rör  bland  annat maktresurs‐
erna, och sker med hjälp av en strukturell analys. Via en strukturell analys kan 
jag  följaktligen  identifiera maktresurser  förbundna med den kommunala chefs‐
tjänstemannapositionen. Men, maktresurserna i sig själva kan inte uppnå någon‐
ting, de är passiva och måste aktiveras för att några effekter ska kunna uppnås. 
Maktresurserna säger följaktligen inte något om processer och förändring. Därför 
räcker en strukturell analys inte till för att hantera avhandlingens frågeställning 
beträffande  vad  och  hur  maktresurserna  tillåter  innehavaren  av  chefstjänste‐
mannapositionen  att  påverka  för  att  uppnå  effekter.  Danermark m.fl.  gör  då 
gällande  att  om  vi  vill  förstå  verklighetens  dynamiska  dimension måste  den 
abstrakta och  strukturella analysen därför kompletteras med analys av orsaks‐
förhållanden, dvs. en kausal analys. Och en kausal analys handlar om att förklara 
hur det kommer sig att det som händer  faktiskt gör det. Den kausala analysen 
förutsätter följaktligen en strukturell analys.  
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I  denna  avhandling  tar  jag  följaktligen mig  an  den  strukturella  basen  av  de 
kommunala chefstjänstemännens politiska agerande. I det följande ska jag därför 
fortsätta  att  diskutera makt, men  inte  som  fenomen, utan maktbegreppet  i  en 
särskild form för ett speciellt ändamål, dvs. som analysverktyg. För detta ända‐
mål blir maktens relation med struktur och agentskap betydelsefull.  
 
Struktur och agentskap – och kritiken mot maktens tre ansikten 
Innan  jag går vidare med  ett  strukturellt  tänkande om makt kanske något bör 
sägas om Michel Foucault –  ett av de  stora namnen  inom  strukturalismen och 
poststrukturalismen vad gäller maktstrukturer. Dock  får  inte Foucault  särdeles 
mycket  utrymme  i  denna  avhandling,  vilket  kanske  kan  uppfattas  som 
besynnerligt vid en studie om makt. Jag har läst en del av, men kanske mer om, 
Foucault. Jag har länge känt att det finns ”något” i Foucaults hanterande av makt 
som inte stämmer överens med mina ändamål och mitt synsätt på makt, och som 
jag har haft svårt att sätta ord på. Men så en dag läste jag Morriss (2002), och då 
gick det upp ett  ljus  för mig – Foucault skriver  inte om makt! Morriss refererar 
Raymond Aron42  som  i en artikel  skrev att det  franska  språket har  två ord  för 
makt: pouvoir och puissance43. Dessa två ord, härlett från samma latinska rot, har 
olika användningsområden. Pouvoir betecknar handling medan puissance beteck‐
nar något bestående och permanent. Aron skriver att man har puissance att göra 
något och att man utövar pouvoir för att göra det. I detta finns då en distinktion 
mellan kapacitet (puissance) och handling (pouvoir). Morriss skriver att Foucault 
nästan uteslutande skriver om pouvoir och använder puissance endast sällan, om 
än alls. Då Foucault skriver att ”power exists only when  it  is put  into action”44 
menar  Morriss  att  detta  är  ett  grovt  exempel  på  vad  han  kallar  ”exercise 
fallacy”45. Morriss avslutar sitt ställningstagande mot Foucault med följande ord. 
 

”Hence  I  claim  that  the widespread  belief  that  Foucault  has  anything  to  say 

about power (i.e. puissance, or something quite close to it) is simply based on a 

lax translation.” 

Morriss (2002, sid. xvii) 
 
Då  jag själv,  i  likhet med Morriss, och många andra  författare som  jag har stött 
på, förespråkar ett synsätt på makt som en kapacitet att handla, att uppnå effekter 

                                                 
42 Aron, R. (1964). “Macht, power, puissance: prose démocratique ou poésie démoniaque?”, European 
Journal of Sociology, 5: sid. 27-51. 
43 Kanske överflödig information för maktintresserade forskare, men Michel Foucault (1926-1984) var 
fransk idéhistoriker och filosof. 
44 I ”Övervakning och straff” hävdar Foucault att makten som utövas inte ska uppfattas som en egenskap 
eller en egendom utan som en strategi och att man inte ska utgå från att det herravälde den leder till är 
något man lägger beslag på utan är ett resultat av mått och steg, manövrer och taktiska grepp, tekniker och 
mekanismer. Makt är något man utövar snarare än besitter (sid. 36). 
45 Se tidigare för en utveckling av Morris två typer av “fallacy”.  
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och utfall, att makt inte kan reduceras, som Foucault gör, till dess utövande (dvs. 
exercise  fallacy)  blir  följaktligen  Foucault  inte  särdeles  användbar  för  mina 
ändamål, även om han självklart är intressant på många andra sätt. En läsning av 
Foucaults  (2001) ”Övervakning och  straff” aktualiserar exempelvis den  intress‐
anta  frågan  om  disciplinering  av människor  och  varför  fängelset  intar  en  så 
dominerande plats i dagens straffsystem. Men handlar det om makt i betydelsen 
kapacitet att handla? Nej. 
 
För att då återgå till struktur och agentskap förefaller det vara lämpligt att ta sin 
utgångspunkt  i Lukes modell av makt och  struktur. Mycket av debatten kring 
relationen  mellan makt  och  struktur  utgår  just  från  en  omfattande  kritik  av 
Lukes. Han menar att socialt liv endast kan förstås som ett samspel mellan makt 
och  struktur  som  skapar  ett nät av möjligheter  för agenter, vars natur är både 
aktiv  och  strukturerad  (Lukes,  2005).  Lukes  formulerar  en  frågeställning med 
anledning  av  detta;  När  kan  social  kausalitet  karakteriseras  som  ett  makt‐
utövande, eller, hur och var går gränsen mellan strukturell determination, å ena 
sidan, och ett maktutövande, å andra sidan? Lukes menar att det handlar om en 
diskussion  om determinism  och  voluntarism. Lukes  använder  sig  av debatten 
mellan Nicos Poulantzas och Ralph Miliband. Lukes  tolkar Poulantzas  som ett 
exempel  på  en  strukturalistisk  position, medan Miliband  tolkas  som metodo‐
logisk individualist. Men, Lukes menar att denna debatt är vilseledande eftersom 
dessa inte är de två enda möjligheterna. Det är inte en fråga om sociologisk forsk‐
ning  som  leder  antingen  till  begränsande  strukturer  eller  till motiven  för  en 
individuell aktörs handlande. Sådan forskning måste istället undersöka de kom‐
plexa relationerna mellan de två, och tillåta det uppenbara faktum att individer 
agerar tillsammans, och mot varandra inom grupper och organisationer, och att 
en  förklaring  av beteenden och  interaktion osannolikt  är  reducerbart  till deras 
motiv (Lukes, 2005).  
 
Det andra som kan sägas om debatten mellan Poulantzas och Miliband handlar 
om viktiga konceptuella distinktioner – som språket kring makt försöker märka 
ut. Att använda språkbruket kring makt  i kontexten av sociala  relationer är att 
prata  om mänskliga  agenter,  separata  eller  tillsammans,  i  grupper  eller  orga‐
nisationer,  genom  handling  eller  icke‐handling,  signifikant påverkande  andras 
tankar och handlingar. Att således prata om att agenter verkar inom strukturellt 
determinerade gränser, skriver Lukes, har de ändå en viss relativ autonomi och 
skulle kunna ha agerat annorlunda. I korthet, inom ett system som karakteriseras 
av  total strukturell determinism skulle det  inte  finns  rum  för makt – makt och 
struktur  är  följaktligen  ömsesidigt  uteslutande.  Lukes  skriver  att makt  inte  är 
lokaliserad  i  strukturernas  nivåer,  utan  är  en  effekt  av  den  sammanbyggda 
helheten  av  dessa  nivåer. Men,  denna  konceptuella  assimilering  av makt  till 
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strukturell determinism försätter en viktig distinktion i dunkel som är teoretiskt 
nödvändig  att  göra,  och  som  vokabulären  av makt  artikulerar. Lukes  anspråk 
därmed: 
 

” … is that to identify a given process as an ‘exercise of power’, rather than as a 

case  of  structural  determination,  is  to  assume  that  it  is  in  the  exerciser’s  or 

exercisers´ power to act differently.” 

Lukes (2005, sid. 57) 
 
I  fallet av ett kollektiv utövande av makt  implicerar detta att medlemmarna av 
en grupp eller en  institution skulle ha kunnat ha kombinerats eller organiserats 
för att agera på ett annat sätt. Rättfärdigandet av detta anspråk, skriver Lukes, 
ligger i relationen mellan makt och ansvarsfullhet (responsibility) ‐ att ta ansvar 
för konsekvenser  som härstammar  från handling  eller  icke‐handling  från vissa 
specificerade  agenter.  I  centrum  av  Lukes  analys  av  makt  ligger  alltså  en 
förbindelse  mellan  makt  och  en  ansvarsfull  individualism.  Ansvarsfulla 
individer  är  själva  agentskapet  som  brukar  valmöjligheter  i  hjärtat  av makt‐
strukturer.  
 
Lukes argumenterar väl, och övertygande, för sin syn på relationen mellan makt 
och struktur, men den har också  fått utstå en omfattande kritik  för att vara  för 
inriktad mot agentskapet. En av kritikerna är Stewart Clegg  (1989). Grunden  i 
kritiken  handlar  om  olika  föreställningar  om  voluntarism,  strukturalism, 
determinism och begränsningar  (constraints). Men,  låt mig börja med vad  som 
karakteriserar  den  tredimensionella  uppfattningen  om  makt  ‐  dess  fokus  på 
intressen.  Från  Lukes  radikala  perspektiv  erbjuder  intresse  ett  sätt  att  utfärda 
normativa  bedömningar  av moralisk  och politisk  karaktär.  I  centrum  av detta 
finns  en  spänning  i  Lukes  analys  beträffande uppfattningen  av  verkliga  (real) 
intressen  och  möjligheten  kring  vår  kunskap  om  dessa  intressen.  Grund‐
problemet med Lukes är att i centrum av hans tredimensionella modell finns en, 
vad Clegg kallar, moralisk relativistisk uppfattning kring intresse. Det är denna 
moraliska  relativism  som kritiken kretsar kring  eftersom den kvarhåller Lukes 
uppfattning  om  makt  vid  ett  agentskap  på  bekostnad  av  makt  som  kan 
återfinnas i strukturer. Clegg skriver att: 
 

“The argument of Lukes’ book remorselessly drives to a conclusion in which the 

analysis of the relationship between power and structure remains residual to the 

central  conception  of  agency.  Agency,  conceptualized  in  terms  of  moral 

responsibility,  is  the  locus  of  individuals  who  choose  their  actions  under 

conditions  or  more  or  less  relative  autonomy  […]  Their  responsibility  is  to 
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choose whether to act in terms of their own selfish interests or some conception 

of the real interests of broad segments of society as a whole (Lukes, 1974:56).” 

Clegg (1989, sid. 98) 
 
Clegg  menar  att  anledningen  till  fokuset  på  agentskap  och  en  moralisk 
ansvarsfullhet istället för struktur och determinism är uppenbar: 
 

”What  is being avoided  is any  ‘conceptual assimilation of power  to  structural 

determination’  (Lukes  1974:55),  because,  in  Lukes´  view  structural 

determination  precludes  moral  responsibility,  such  that  ‘within  a  system 

characterized  by  total  structural  determinism,  there  would  be  no  place  for 

power’ (Lukes 1975:54‐5).” 

Clegg (1989, sid. 99) 
 
För Lukes  erfordrar makt  agentskap där  själva  essensen  av  agentskapet  är  att 
vara  förmögen  att  välja. Val  innehåller  ansvar. Clegg  gör  gällande  att  utifrån 
Lukes bok dras slutsatsen att makt utövas av strukturella agenter, men utan en 
föreställning om makt som en strukturell egenskap (Clegg, 1989). Detta, skriver 
Clegg, är ett resultat av att Lukes tar sin grundläggande A‐B‐episodiska föreställ‐
ning  om makt  som  den  fundamentala  grunden  i  konstruktionen  av  den  tre‐
dimensionella modellen. Clegg anser att detta  fortfarande  riktar  fokus mot A´s 
och B´s engagemang i ett konkret utövande av social handling (ibid.) 
 
Lukes  fokuserar  alltså  sin  argumentation  kring  relationen mellan  struktur  och 
agentskap, och dialektiken däremellan. Utgångspunkten i struktur‐agentskap är 
att  alla  aktörer  handlar  inom  ramen  för  lösare  och  fastare  strukturer.  Struk‐
turerna  innebär  en  viss  uppsättning  av  möjligheter  och  begränsningar  för 
aktörerna.  Samma  typ  av  struktur  kan  påverka  aktörer  på  olika  sätt:  somliga 
aktörer  kan  ha  stort  handlingsutrymme,  medan  andra  aktörers  handlings‐
utrymme kan vara mycket begränsat. Aktörernas handlingsutrymme gör dock 
att de på längre sikt kan påverka och förändra strukturer, och därmed bryta ned 
de  begränsningar  som  strukturerna  på  kort  sikt  innebär  (Lukes,  1977). Men, 
Lukes  sätt  att  formulera  relationen mellan makt  och  struktur  görs  utifrån  ett 
antagande  om makt  som  i  stor  utsträckning  förblir  förbundet med mänskligt 
agentskap Clegg citerar Lukes (1977).  
 

”… power … presupposes human agency. To use the vocabulary of power (and 

its cognates)  in application  to social  relationships  is  to speak of human agents 

separately or  together,  in groups or organizations,  through action or  inaction, 

significantly  affecting  the  thoughts  or  action  of  others.  In  speaking  thus,  one 
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assumes  that  although  agents  operate  within  structurally  determined  limits, 

they none the less have a relatively autonomy and could have acted differently.” 

Lukes (1977, sid. 6‐7, i Clegg, 1989, sid. 100) 
 
Makt existerar alltså när mänskliga agenter kan visas vara aktörer som kunde ha 
agerat  på  annat  sätt.  Clegg  refererar  till  Lukes  och  skriver  att  det  finns  tre 
positioner  som  strider mot  att  detta  skulle  vara  fallet.  För  det  första  finns  en 
voluntaristisk antistrukturell position. För det andra en strukturalistiskt position 
som reducerar mänskliga agenter till att vara bärare av strukturer. För det tredje 
finns en relativistisk position som endast säger att det finns olika uppfattningar 
och att där  inte  finns ett sätt att välja mellan dem. Lukes skriver att den  första 
positionen  förnekar  att  det  finns  strukturer,  den  andra  förnekar  att  det  finns 
mänskliga  agenter,  och den  tredje vägrar  att  relatera dem  till varandra. Clegg 
frågar sig vad Lukes gör för att undvika dessa förnekanden. Inte överraskande, 
skriver han, om extremer ska undvikas kommer konstlade (synthetic)  lösningar 
att  föredras, vilket också Lukes  föreslår. Clegg menar att Lukes centrala  tankar 
om  agenter  som  väljer  (agents´  choosing)  hämtas  från  ett  voluntaristiskt  per‐
spektiv, idén om strukturella begränsningar som inskränker deras relativa auto‐
nomi hämtas från strukturalism, och från relativism hämtas Lukes acceptans att 
attraktion till bevis (evidence) och argument alltid kommer att vara indirekta och 
ofullständiga (inconclusive) även om de är mer eller mindre rimliga (plausible). 
Clegg menar  att den  sistnämnda positionen  vilar på  den moraliska  relativism 
som är så central för Lukes.  
 
Kritiker hävdar  att Lukes dels  förblir mer voluntaristisk  än dialektisk, dels  att 
Lukes  voluntarism  är  moraliskt  överdeterminerat  (Barbalet,  1987).  Barbalet 
skriver exempelvis att vad Lukes har att erbjuda inte är en sociologisk förklaring 
av makt, utan en moralisk förklaring, och en som är baserad på fundamental för‐
virring  (Barbalet, 1987:5). Barbalet menar att Lukes  felar  i att anta att makt och 
struktur är ömsesidigt uteslutande, att det i strukturer inte finns någon makt. Det 
ligger i sakens natur att makt upplevs som en strukturell determination av dem 
som utsätts  för det. Men Lukes ser  inte makt klart  från den mottagande delen. 
Barbalet skriver: 
 

”Although  it  is not a definitive basis  for  the distinction between power‐based 

structures and non‐power‐based structures,  the response of actors subjected  to 

determination is instructive.” 

Barbalet (1987, sid. 6) 
 
Barbalet hävdar att ha makt är att vara  fri  från determinism och att vara utsatt 
för makt är att vara strukturellt determinerad. Barbalet gör oss med detta upp‐
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märksamma på  att makt  och  strukturell determinism  är  förbundna. Makt  och 
struktur utgör  inte  en motsats,  som  hos Lukes. Kontentan  av Barbalet  blir  att 
Lukes helt enkelt förblir mer voluntaristisk än dialektisk. 
 
Liknande kritik mot Lukes  antagande om  att makt  och  struktur  är ömsesidigt 
uteslutande går att finna hos Derek Layder (1985) som skriver att Lukes därmed 
gör en otillfredsställande distinktion mellan  strukturell determinism och  struk‐
turella begränsningar  (constraints)46. Strukturella begränsningar medför gränser 
för  möjligheter  medan  strukturell  determinism  utplånar  dessa  möjligheter. 
Layder skriver att Lukes misslyckas med att uppmärksamma att det kan finnas 
grader  av  determinism  som motsats  till  hans monolitiska  totala  determinism 
(Layder, 1985:378). Strukturella begräsningar utgör  inte en motsats till struktur‐
ella determinismen utan ska istället ses som en grad av determinism. Detta aktu‐
aliserar  frågan,  enligt Layder,  som Lukes  inte har något  svar på; Hur mycket, 
eller  i vilken utsträckning, kan agentskap och handling  inskränkas av struktur‐
ella begräsningar innan strukturella begränsningar övergår i strukturell determi‐
nism? Lukes gör det inte klart var strukturell determinism slutar och strukturella 
begräsningar börjar. Layder menar att Lukes håller sig fast vid en svag betydelse 
av  termen  ”constraint”.  Som  en  konsekvens  av  detta  upprätthålls  konflikten 
mellan  struktur  och makt. Agentskapet  förblir  dominerande  och  struktur  blir 
marginaliserat. Lukes analys  faller  tillbaka  i en voluntaristisk position  (Layder, 
1985).  I  korthet,  Lukes  uppnår  inte  en  tillfredsställande  lösning  av  relationen 
mellan makt och struktur (Clegg, 1989).  
 
Hur kan då en lösning se ut? Sociologen Anthony Giddens har försökt lösa detta 
genom  sin  struktureringsteori  beskriven  i  The  Constitution  of  Society  (1984). 
Struktureringsteorin utvecklades  i respons mot dualismen, eller delningen, som 
existerar  mellan  subjektcentrerade  och  objektcentrerade  socialteorier.  Den 
förstnämnda refererar till socialteorier som primärt placerar betoningen på indi‐
vider som skapare av samhället, medan den senare fokuserar samhället självt och 
konceptualiserar  agenter  som  effekten  av  social  ordning  (Haugaard,  2002:146). 
Struktureringsteorin avser att  lösa struktur‐agentskapsproblematiken genom att 
framhärda  att människan  å  ena  sidan  tycks  kunna  handla  fritt,  å  andra  sidan 
vara determinerad av yttre sociala strukturer. Låt mig utveckla detta något, för‐
enklat, men på  ett  sätt  som  förhoppningsvis ändå gör Giddens  strukturerings‐
teori  rättvisa.  Först,  Giddens  gav  sig  in  i maktdebatten med  ett  konfliktper‐
spektiv och med en kritik mot Parsons konsensusbaserade synsätt på makt. Men, 
istället för att utveckla sin kritik mot Parsons omfamnande han istället några av 
de  aspekter  han  initialt  hade  kritiserat  hos  Parsons  (Clegg,  1989:138).  För  det 

                                                 
46 Se även Ward (1987) för en utveckling av detta.  

127 



första  refererar Giddens  till Marx  som  associerar makt med  intressekonflikter 
mellan  klasser  och  potentialiteten  av  underkuvande. Men Giddens menar  att 
makt inte nödvändigtvis är länkat med konflikt eller någon slags aktiv kamp, och 
makt är inte i sig förtryckande (Giddens i Haugaard, 2002:159). Giddens skriver 
också  att  kritiken mot  Parsons  analys  av makt  inte  ska  behöva  betyda  att  vi 
måste  ignorera de  framsteg  som Parsons  synsätt medförde. Giddens definierar 
då makt enligt följande: 
 

”Power is the capacity to achieve outcomes.” 

Giddens (i Haugaard, 2002, sid. 159) 
 
Giddens fortsätter med att framhäva att makt, som sådant, inte är ett hinder för 
frihet eller frigörelse utan är dess medium, samtidigt som det skulle vara dumt 
att förneka att makten även har begränsande egenskaper då existensen av makt 
förutsätter dominansstrukturer (ibid.). Giddens definition av makt är följaktligen 
utvecklad  inom hans  struktureringsteori där  fokus  ligger på  relationen mellan 
struktur  och  agentskap.  För  Giddens  existerar  sociala  strukturer  i  samma 
moment som de reproduceras av agenter, medan, simultant, sociala agenter kon‐
stituerar dem själva som sådana genom strukturerad handling (Haugaard, 2002). 
I själva struktureringsmomentet reproduceras alla strukturer  i  tid‐rum. Existen‐
sen av strukturer i struktureringsmomentet är endast en virtuell eller momentan 
existens  i  tid‐rum.  Strukturer  har  inte  en  permanent  existens  utanför  själva 
struktureringsakten.  I momentet  av  strukturell  reproduktion  –  strukturering  – 
binder individer ihop tid‐rum. Härav följer att struktur och agentskap inte går att 
separera, agentskap och  struktur konstituerar  således en dualitet  istället  för en 
dualism (ibid) 
 
Giddens kritiserar Lukes  för att upprepa dualismen av agentskap och struktur. 
Medan Lukes betraktar  relationen mellan makt och struktur som dialektisk, en 
dualism, vill Giddens skära av relationen såsom varande två distinkta saker och 
istället  se det  som  en dualitet, där makt  och  struktur  genomtränger  varandra, 
dvs.  en  syntes  där  det  ena  inte  kan  existera  utan  det  andra. Detta  ska  enligt 
Giddens vara lösningen. Men, detta har emellertid inte heller undgått kritik. Här 
framstår  återigen Clegg  (1989)  som  den  främste  bland  kritikerna. Han menar 
exempelvis  att  ett  ständigt  tema  att  komma  bortom  denna  dualism  är  att 
överkomma problemet med antingen ett allt för stort fokus på voluntarism eller 
allt  för  stort  fokus  på  determinism. Att  fokusera  på  voluntarism  handlar  om 
uppmärksamma  individers meningsskapande  aktiviteter,  på  produktionen  av 
någon slags verklighet genom agentskap, medan fokus för determinism handlar 
om  reproduktionen  genom  strukturella  former  vilka  själva  formar  mänskligt 
agentskap. Giddens struktureringsteori omfattar båda aspekterna av produktion 
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och reproduktion (Clegg, 1989). Mänskligt agentskap producerar strukturer som 
simultant  tjänar som villkoren  för  reproduktionen av mänskligt agentskap  i en 
ständig  process. Mänskligt  agentskap  är  sammanväxt  med  makt.  Utan  makt 
finns där inte något mänskligt agentskap (ibid.). Giddens skriver: 
 

”To be an agent  is to be able to deploy (chronically,  in the flow of daily  life) a 

range of causal powers, including that of influencing those deployed of others. 

Action depends upon the capability of the individual to ‘make a difference’ to a 

pre‐existing state of affairs or course of events. An agent ceases to be such if he 

or she loses the capability to ‘make a difference’, that is to exercise some sort of 

power.” 

Giddens (i Haugaard, 2002, sid. 159) 
 
Clegg (1989) kommenterar detta stycke hos Giddens: makt definieras i termer av 
agentskap,  som definieras  i  termer av handling, vilket  i  sin  tur definieras  som 
makt.  Det  blir  en  cirkel.  Problemet  blir  maktdefinitionen  i  termer  av  en 
obegränsad  (unconstrained)  individuell  kapacitet.  Clegg  skriver  att  det  finns 
kritiker  som  inte  är  övertygade  av  denna  syntes  som  struktureringsteorin 
försöker sig på. Merparten av dessa kritiker kommer till slutsatsen att det är en 
subjektivistisk  teori. Det är en dualitet som  förblir  tätt  förknippat med en  indi‐
vidualistisk och voluntaristisk sida av dualismen. I korthet, Giddens  lösning av 
problematiken med struktur‐agentskap är hans uppfattning om makt där agent‐
skapet förblir dominant. Clegg (1989:147) sammanfattar det hela som att varken 
Lukes eller Giddens löser problematiken med struktur‐agentskap på ett tillfreds‐
ställande  sätt.  För  båda  två  förblir  agentskapsperspektivet  dominerande  på 
bekostnad av strukturperspektivet.  
 
Om  nu  varken Lukes  eller Giddens,  enligt många  kritiker,  tycks  ha  nått  fram 
med  en  tillfredsställande  lösning  är  det  kanske  dags  att  upprepa  frågan  igen; 
Hur kan då en lösning se ut? Den lösning som jag själv vill framhålla kan sägas 
ligga  mer  hos  Lukes  dualism  istället  för  Giddens  dualitet,  men  med 
uppfattningen att agentskap och struktur ges samma vikt. Det är här som kritisk 
realism  träder  in  i diskussionen  genom  främst Layder,  (1985), Barbalet  (1987), 
Isaac (1992) och Marsden (1993). Alla fyra uppehåller sig i grunden vid liknande 
tankar, men  jag kommer dock här  främst  ta hjälp av Isaac, och Marsden  för att 
komplettera  Isaac,  för att åskådliggöra  realismens  synsätt på  relationen mellan 
makt  och  struktur.  I  grunden  ligger  emellertid  Bhaskars  (1989)  synsätt  på 
relationen  mellan  agentskap  och  struktur  som  handlar  om  att  agenter  och 
strukturer  inte är  två moment av samma process, dvs. en dualitet, utan att det 
istället handlar om  två olika  fenomen som samspelar över  tid och rum, dvs. en 
dualism. Utgångspunkten i modellen är således att sociala strukturer och agenter 
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är åtskilda, men samtidigt sammanbundna fenomen. Modellen säger följaktligen 
att struktur och agentskap är två olika strata med skilda krafter och egenskaper, 
att  strukturer  begränsar  och  möjliggör  agenters  handlingar,  och  att  agenter 
reproducerar och transformerar strukturer. Detta kan kanske i viss utsträckning 
likna Giddens tankar men skillnaden ligger i att agentskap och struktur existerar 
oberoende av, men påverkar varandra  i en  simultan  interaktion  som  sker över 
tid (se även Archer, 1995; Reed, 1997).  
 
Statsvetaren  Jeffrey  Isaac  (1992) menar  att  Lukes  har  uppfattningen  om makt 
som  ett  kausalt  begrepp  som  betecknar  empiriska  regelbundenheter.  Isaac 
refererar  till maktens  två  ansikten  som  han  anser  handlar  om  existensen  av 
empiriska  konflikter mellan  uppdagade  preferenser. Dock,  enligt  Isaac,  skiljer 
Lukes sig från detta genom att insistera att preferenserna själva kan vara effekten 
av  ett maktutövande. Lukes  framhärdar  således med  att vad B  skulle ha gjort 
annorlunda  inte  kan  bedömas  genom  B´s  preferenser,  utan  istället  genom  B´s 
intressen. Makt kan  följaktligen referera  till relationer mellan A och B även vid 
frånvaron  av  konflikt. Lukes  förfäktar  att denna  syn  fångar  essensen  av makt 
som en empirisk relation mellan A och B. Isaac skriver att utan hänsyn till Lukes 
förståelse av intresse så är dess betydelse av begreppet grundat i hans åtagande 
att  se  makt  som  en  empirisk  regelbundenhet.  Även  fast  Lukes  har  lyckats 
klargöra relationen mellan makt och struktur, dvs. att sociala strukturer erbjuder 
begräsningar  för ett maktutövande,  lämnar detta vissa  frågor obesvarade kring 
makt i strukturella termer, exempelvis vad som är naturen av dessa strukturella 
determinanter  av  makt  (Isaac,  1992).  Isaac  instämmer  med  mycket  av  den 
kritiken som jag med hjälp av olika referenser har redogjort för ovan och menar 
att  Lukes  inte  tycks  vara  förmögen  att  artikulera  den  strukturella  naturen  av 
social makt. Lukes  ser på makt  i  termer av beteendemässiga  regelbundenheter 
istället  för  strukturella  determinanter. Han  sammanflätar  därmed  ägandet  av 
makt med dess utövande  och  framhärdar  att makt handlar  om  agentskap  och 
inte struktur.  Isaac påminner oss också om att Lukes  förkastar uttrycket ”makt 
att”  och  lägger  istället  all  betoning  på  ”makt  över”.  För  Lukes  är  makt 
följaktligen en fråga om interaktion mellan A och B, ett synsätt som inte lämnar 
något utrymme för ett synsätt på makt som en varaktig kapacitet att handla, som 
ägs  av  A  och  B  och  som  har  bäring  på  interaktionen mellan A  och  B.  Isaac 
förkastar Lukes  synsätt  och menar  att  en  adekvat  formulering  av makt måste 
erkänna  att  den  makt  som  en  agent  utövar  en  annan  agent  i  interaktion  är 
parasitisk på makten att handla som agenter äger (Isaac, 1992).  
 
Isaac  skriver  att  det  i  grunden  finns  likheter mellan  deltagarna  i maktens  tre 
ansikten och att debatten har utförts  inom ganska smala parametrar.  Inte desto 
mindre, inom dessa parametrar finns fortfarande viktiga problem som är olösta. 
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Debatten måste, enligt Isaac, göras fri från dess behavioristiska arv. Den största 
olösta  svårigheten  i  debatten  berör  således  problemet med  de  inskränkningar 
inom var  interaktionen  inträffar, eller vad  Isaac kallar den strukturella naturen 
av  makt.  Deltagarna  i  debatten  kring  maktens  tre  ansikten  har  helt  enkelt 
misslyckats med att utveckla den strukturella dimensionen av makt.  I debatten 
finns  en  oförmåga  att  konceptualisera  på  det  sätt makt  är  inblandad  i  själva 
villkoren för interaktion. Isaac menar att en lösning på problemet innebär att vi 
måste komma bortom kontroverserna som debatten kring maktens  tre ansikten 
erbjuder,  vilket  kräver  att  förkasta  empirismen  som  är  debattens  fundament. 
Isaac  menar  att  realismen  erbjuder  en  lösning  på  detta.  Han  skriver  att 
empirismen som är roten i debatten är primärt en ontologisk doktrin om naturen 
kring kausalitet och målet med vetenskapliga  förklaringar.  Isaac beskriver den 
realistiska vetenskapsfilosofin  som  innehållande kritik  av denna ontologi. Han 
menar  att  realister,  som han  själv,  förkastar  förståelsen  av naturliga  lagar  som 
beroende  av  empiriska  regelbundenheter  och  av  kausalitet  som  regelmässiga 
sekvenser  av  händelser.  De  försvarar  konceptet  av  naturlig  nödvändighet 
(natural necessity), att vetenskapliga  lagar  förklarar de egenskaper  (properties) 
och dispositioner hos saker som inte är reducerbara till empiriska fakta. Utifrån 
ett  realistiskt synsätt är världen  inte konstituerad som att den kan  förklaras av 
inordnade  händelser  under  heltäckande  lagar  (covering  laws)  i  formen  av 
”närhelst  A  så  B”.  Istället  är  den  komponerad  av  kausala  mekanismer  som 
opererar  i oförutbestämda, men  inte odeterminerade  sätt. Kausala mekanismer 
blir  den  teoretiska  stöttepelaren  i  en  realistisk  ontologi.  Denna  förståelse  av 
vetenskap undflyr  inte  empiriska  bevis  (evidence) utan  tyder  (construe) dessa 
bevis  som  medel  genom  vilka  forskare  förklarar  underliggande  orsaker. 
Realismen antar på så sätt att världen existerar oberoende av mänskliga erfaren‐
heter,  att  världen  har  vissa  varaktiga  egenskaper  som  vi  kan  komma  att  ha 
kunskap om. Isaac skriver att i det realistiska synsättet, i likhet med empirismen, 
är socialvetenskapen engagerad i att konstruera modeller av den sociala världen 
och  dess  lagenliga  struktur.  Men,  det  primära  målet  för  en  analys  är  inte 
beteendemässiga  regelbundenheter, utan  istället de varaktiga  sociala  relationer 
som strukturerar dem.  
 
Med  realismen  i bagaget går  Isaac  sedan vidare och  tar  sig an maktbegreppet. 
Han  menar  att  realismen  erbjuder  en  bättre  position  varifrån  vi  kan  förstå 
begränsningarna i debatten kring maktens tre ansikten och därmed omformulera 
detta  synsätt  på  makt.  Isaac  skriver  att  det  behavioristiska  fundamentet  i 
debatten begränsade dess deltagare  från att  förstå makt som någonting mer än 
en beteendemässig  regularitet och hindrade dem  från att  se makt  som  en var‐
aktig  kapacitet  (Isaac,  1992).  Detta  har  också  lett  till  att  dessa  teoretiker  har 
begränsat sig själva  till att endast uppfatta makt som ”makt över”. Vad de har 
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misslyckats med är att erbjuda en realistisk definition av makt och istället uppe‐
hållit sig vid en operativ definition  i  termer av Dahls definition. Makt, som ett 
ord som signalerar potentialitet, omdefinieras för att beskriva verkliga händelser, 
inte  potentialiteter.  Isaac  refererar  här  till  Rom Harré. Harré  definierar makt 
enligt följande: 
 

”X  has  the  power  to  do  A  =  if  X  is  subject  to  stimuli  or  conditions  of  an 

appropriate kind, the X will do A, in virtue of its intrinsic nature.” 

Harré (1970, sid. 85, kursivering i original) 
 
Av denna definition  följer, enligt Harré, att ett  tillskrivande av makt  till en sak 
eller  ett material är att  säga något  specifikt om vad det kommer att,  eller kan, 
göra, men att säga något ospecificerat om vad det är, dvs. att tillskriva makt till 
en sak  fastställer endast att det kan göra vad det gör  i kraft av sin  inneboende 
natur, vad nu den är. Isaac argumenterar  för att socialvetenskapen borde enga‐
gera sig i att tillskriva samma typ av makt till sociala agenter, och med den för‐
klarande referensen av denna makt till agenters inneboende generiska karaktär. 
Med sociala agenters  inneboende strukturer avser Isaac  inte deras unika karak‐
teristika  som  individer, utan  som deras  sociala  identiteter  som deltagare  i var‐
aktiga, socialt konstruerade relationer. Teorier om makt skulle då uppfattas som 
tolkande modeller om de sociala strukturer som formar mänsklig handling. Isaac 
skriver med anledning av detta: 
 

”Social power should be understood relationally, by which  I mean  in  terms of 

the underlying social  relations  that structure behavioral  interaction and not  in 

terms of the contingent regularities in the behaviors of discrete agents who may 

have no necessary relationship to one another. 

Isaac (1992, sid. 46) 
 
Makt att agera är således en del av själva naturen av relationer. Makt är  inte,  i 
strikt mening regulariteter, utan rutinmässigt utförda och syftesfulla aktiviteter. 
Ägandet av denna makt vid utförandet av sociala aktiviteter är nödvändigt  för 
dessa  aktiviteter,  men  huruvida  maktutövningen  är  lyckosam  eller  inte  är 
situationsanpassat. Med anledning av detta definierar Isaac makt enligt följande: 
 

”I will  thus  define  social  power  as  the  capacities  to  act  possessed  by  social 

agents in virtue of the enduring relations in which they participate.” 

Isaac (1992, sid. 47) 
 
Kapaciteten att agera är distribuerad genom generaliserade och varaktiga sociala 
relationer.  Isaac  föreslår  följaktligen  att  sociala  relationer distribuerar makt  att 
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agera på vissa sätt till dem som deltar i relationerna. Det är dessa relationer som 
är den materiella orsaken  (material  cause)  till  interaktion, och de  specifika  sätt 
som aktörerna agerar som den effektiva orsaken  (efficient cause). Det är denna 
typ  av  strukturell  determination  som,  enligt  Isaac,  Lukes misslyckas med  att 
artikulera, eftersom han inte uppfattade makt som en kapacitet. Isaac menar att 
Lukes upptagenhet med regelbundenheter i beteenden inte håller eftersom vilka 
regulariteter som än existerar  i beteenden måste  förklaras med referens  till den 
strukturella  relationen  av makt  (Isaac,  1992). Att  föreslå  detta  innebär  inte  att 
avlägsna sig från en uppfattning om makt som mänskligt agentskap. Som Isaac 
definierar makt  refererar  social makt  till kapaciteter  att  agera, och  som  ägs  av 
agenter  i kraft av deras  sociala  relationer. Följaktligen kan också  existensen av 
maktrelationer, och inte endast maktutövningen, bli föremål för stridigheter och 
kamper.  I  sådana kamper kommer underordnade grupper ha  ett  ofördelaktigt 
läge. Men, de responderar inte endast på den mer maktfulle. Reproduktionen av 
relationer  innefattar  alltid  deras  agentskap,  som  kan  mobiliseras  likväl  som 
transformera själva relationen. Maktrelationer närmar sig  i mindre utsträckning 
en modell  av  stimulus  och  respons,  och  i  större  utsträckning  en modell  inne‐
fattande  växelverkan  och  förhandlingar  där  både  överordnade  och  under‐
ordnade grupper mobiliserar sina resurser för att agera och utöva makt. En teori 
om  makt  måste  följaktligen  analysera  strukturella  relationer  på  det  sätt  de 
fungerar konkret genom socialt situerade mänskliga varelser.  
 
I samma anda som Isaac finns Marsden (1993) som ytterligare kan kasta lite ljus 
över en kritisk realistisk uppfattning om makt, speciellt på dess uppfattning om 
innebörden  av  relationer. Marsden uppehåller  sig  vid  vad  han  väljer  att  kalla 
laterala och vertikala relationer. Han menar att de  traditionella definitionerna av 
makt  endast  fokuserar på  relationerna mellan A  och B,  vilket utgör  en  lateral 
relation mellan sociala beteenden. Marsden skriver att de som har mer makt, A, 
sägs orsaka beteendet hos den som har mindre makt, B, eftersom A´s beteende 
har  ”företräde”. Men,  att  enbart uppmärksamma den  laterala dimensionen  av 
makt medför att vi endast kan upptäcka effekterna av beteendena mellan A och B. 
Men, för Marsden är makt också ett begrepp som refererar till nödvändiga egen‐
skaper,  eller  icke‐observerbara  kausala  mekanismer  hos  objekt,  istället  för 
effekterna. Makt måste då också förstås i förhållande till verkliga underliggande 
relationer  som  strukturerar  beteendemässig  interaktion. Det  är  denna  relation 
som  skänker  både  A  och  B  kapacitet  att  agera  och  orsaka  både  A´s  och  B´s 
beteenden, istället för att den enes beteende orsakar den andres beteende. Denna 
uppfattning  återfinns  också  hos  Isaac  (1992),  som  skriver  att  istället  för  att 
betrakta A´s beteende som orsakande B´s beteende borde vi  istället fokusera på 
den  strukturella  relationen  som  förbinder A och B, att  se dessa  relationer  som 
den materiella orsaken till både A´s och B´s beteende. Isaac menar med detta att: 
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”Rather than A getting B to do something that B would not otherwise do, social 

relations of power  typically  involve both A and B doing what  they ordinarily 

would do.” 

Isaac (1992, sid. 49) 
 
Således, i motsats till att endast uppmärksamma de synliga effekterna mellan A 
och B, måste, enligt Marsden, makt också förstås som en vertikal relation mellan 
sociala strukturer och socialt agerande. Poängen är att kapaciteten att agera, dvs. 
makt,  är  en  egenskap  hos  den  sociala  relationen  (istället  för  hos  individen) 
mellan människor, och att denna relation inte manifesteras empiriskt, utan utgör 
en abstrakt relation. På basis av detta är teoretiserande av makt en fråga om att 
göra  sig  en  föreställning  om  de  kausala mekanismer  hos  den  underliggande 
sociala strukturen som genererar beteende. I korthet, ett realistiskt perspektiv av 
makt  innebär  att  uppfatta  makt  som  kapaciteten  att  agera,  och  som  är 
distribuerad  genom  de  varaktiga  strukturella  relationer  baserat  på  agenters 
lokalisering i en given struktur.  
 
Vad mer kan sägas förena Isaac och Marsden. Jo, jag vill hävda att deras sätt att 
uppmärksamma  strukturella  relationer  innebär  dels  att  de  anlägger  ett 
kontextuellt  synsätt  på  makt,  dels  att  makt  inte  endast  kan  förstås  som  en 
dyadisk  relation mellan A och B. För  att klargöra detta vill  jag  ta Wartenberg 
(1990)  till  hjälp. Wartenberg  skriver  att uppfattningen  att makt  är dyadisk  till 
karaktär är en missuppfattning. Det utmärkande draget  i denna uppfattning är 
att makt  lokaliseras  till  en  ”spehere  of  existence”  som  utgörs  av  två  sociala 
agenter som konstituerar de centrala aktörerna  i själva maktrelationen. Makten 
som finns mellan dem kan följaktligen förstås genom att helt enkelt betrakta dem 
utan  referens  till  den  omliggande  sociala  kontexten.  Problemet  med  den 
dyadiska uppfattningen om makt är att den avskärmar sig från en viktig aspekt 
av  maktrelationer,  nämligen  det  faktum  att  de  bringas  till  existens  som  ett 
resultat  av  agenters  handlingar  som  inte  i  sig  själva  explicit  figurerar  i  själva 
dyaden. Wartenberg menar att detta  leder  till att man  ignorerar vad han kallar 
”peripheral social agents”. Utifrån detta bygger Wartenberg en modell som han 
kallar ”Situated social power”, och som han menar uppmärksammar kontexten 
och korrigerar tillkortakommandena med den dyadiska uppfattningen om makt. 
Wartenberg skriver: 
 

”By calling this account of power ‘situated’, I stress the fact that the power dyad 

is  itself  situated  in  the  context  of  other  social  relations  through  which  it  is 

actually constituted as a power relationship.”  

Wartenberg (1990, sid. 142) 
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Wartenberg skriver att detta synsätt behandlar en agents makt  i  relation  till en 
annan agent som ett resultat av det sociala fält (social field) där de två agenterna 
själva är lokaliserade. Med detta menar Wartenberg att en agents makt i relation 
till en annan agent inte endast är ”interventional”, dvs. något som inträffar som 
ett  resultat  av  handlingar  som  en  agent  utför,  utan  istället  är  ”structural”. 
Situerade maktrelationer  är  följaktligen  strukturella  till  sin  natur. Wartenberg 
exemplifierar  det  hela med  en  lärar‐studentrelation.  I  en  traditionell  dyadisk 
maktrelation ses lärarens makt över studenten som ett resultat av de handlingar 
som denne utför, och själva det  faktum att en  lärare sätter betyg på en student 
ger  denne  makt  över  studenten.  Men,  i  enlighet  med  den  situerade  makt‐
modellen,  skriver Wartenberg, måste  vi  gå  utanför  klassrummet  för  att  få  en 
adekvat uppfattning  av vilken makt betygsättning ger,  eftersom  lärarens makt 
över studenten konstitueras av de handlingar som sociala agenter utför som är 
perifera i förhållande till dyaden mellan läraren och studenten. Wartenberg ställer 
den  retoriska  frågan  varför  en  student  tar  skada  (harmed)  av  ett  betyg  som 
denne  uppfattar  vara  för  lågt.  Det  finns  vissa  självklara  skäl  till  detta. 
Wartenberg  exemplifierar  med  en  student  som  kan  ta  skada/såras  eftersom 
denna kanske ville glädja sin lärare och tog det låga betyget som intäkt för att så 
inte  hade  blivit  fallet. Men, Wartenberg  ser  bortom  sådana  förklaringar  och 
frågar sig om det inte finns andra viktiga dimensioner som kan skada en student 
genom  att  sätta  ett  lågt betyg. Exempelvis,  en  students  föräldrar kan bestraffa 
denna för det låga betyget, eller en arbetsgivare kanske inte anställer studenten. 
Detta  är  exempel på  agenter  som  är  externa  i  förhållanden  till dyaden mellan 
lärare, och student vars handlingar är beroende av studentens betyg och skadar 
studenten genom att denne erhåller ett lågt betyg. Det är alltså inte betyget i sig 
självt som skadar studenten. Betygets negativa effekt konstitueras genom det sätt 
som perifera agenter reagerar på det. Den  traditionella dyadiska uppfattningen 
om makt  inhyser  inte en sådan analys. Den situerade modellen, å andra sidan, 
erkänner  det  faktum  att maktrelationer  är  konstituerade  genom  närvaron  av 
sociala  agenter  som  är  perifera  i  förhållande  till  den  dyadiska  relationen,  och 
vars behandling av den mindre maktfulle agenten begränsar dennes handlings‐
utrymme (action‐environment). 
 
Vad som fram till nu har avhandlats är relationen mellan makt och struktur där 
fokus  har  legat på  sociala  strukturer  som  antingen underlättar  eller  begränsar 
agenters handlingar. Jag vill också kort presentera andra tankar kring makt och 
struktur där fokus istället ligger på strukturer som pyramidiska makthierarkier. I 
det senare hanteras relationer på ett annat sätt som karakteriseras av att den ena 
parten  har  rätt  att  befalla  och  den  andra  parten  har  skyldigheten  att  lyda 
(command‐obedience)  (Wrong, 2002). Regelbundet återkommande relationer av 
denna  typ,  som  krävs  för  prestationen  av  kollektiva  uppgifter,  resulterar  i 
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permanenta  institutionaliserade olikheter  i roller mellan de som befaller och de 
som lyder. Förekomsten av dessa maktrelationer baseras på behovet av samord‐
ning av aktiviteter  som utförs av  en mångfald av aktörer  som  strävar  efter att 
uppnå ett gemensamt mål. Att det råder konsensus kring själva målet förutsätts 
(ibid.).  Makt  i  detta  avseende  har  således  en  samordnande  roll.  Men,  som 
Morriss skriver, behovet av samordning vid utförandet av komplexa kollektiva 
uppgifter  är  endast  en  aspekt  av nödvändigheten  av maktrelationer. Det  finns 
också  ett  behov  av  diskretionära  bedömningar  (discretionary  judgement)  i  att 
besluta vilka uppgifter  som bör utföras, vilka mål  som  ska uppnås,  i konkreta 
situationer. Diskretion  skiljer  sig  från  samordning  i det  att det  involverar  vad 
som görs  istället för hur det görs, valet av mål  istället för dess  implementering. 
Ledare vars bedömningar andra har förtroende för växer fram och kan uppnå ett 
tillmötesgående  från dessa andra vid utfärdandet av direktiv  (ibid.). Ledarskap 
blir därmed institutionaliserat i vad som kan kallas befallningspositioner och en 
utveckling  av pyramidiska maktstrukturer växer  fram. Det är  följaktligen med 
detta som Morriss avser med hierarkiska maktrelationer, och som förlänar några 
att befalla och påtvingar andra att  lyda. I samma anda som Wrong  (2002)  finns 
också Morriss (2002). Dessa pyramidiska och hierarkiska maktstrukturer känne‐
tecknas av positioner. Morriss menar att vi många gånger vill veta makten hos en 
position, som exempelvis det amerikanska presidentskapet, istället för den makt 
hos den  individ  som  innehar denna position, eller ämbetet. Morriss  skriver att 
man kan få en idé om den makt en position tilldelas genom att se vilka resurser 
som  medföljer  denna  position.  Det  är  detta  som  Morriss  menar  med  makt‐
strukturer – strukturer som allokerar resurser till människor som  innehar dessa 
positioner, vilket uppmärksammar behovet av att redogöra för en resursbaserad 
ansats  vid  studier  om makt. Detta  kommer  jag  att  beröra  i  nästa  avsnitt,  som 
handlar om maktbaser. Med maktbas avses de resurser som en individ kan ha till 
sitt förfogande för att utöva ”makt att” eller ”makt över”. 
 
Maktbaser ‐ resurser 
Medan föregående stycke uppmärksammade maktrelationen mellan agenter och 
strukturer  fokuserar  istället maktbaser på maktinnehavaren  och  vilka  resurser 
denne  för med  sig  in  i  en maktrelation  och  som möjliggör  ett maktutövande. 
Wrong  (2002) menar  att  det  existerar multipla  och  olikartade maktbaser  som 
individer kan aktivera vid ett maktutövande. Wrong  likställer också maktbaser 
med resurser. Wrong beskriver sitt synsätt på maktbaser enligt följande: 
 

”… the bases of power focus on the power holder, although not on his reasons 

and motives for exercising power but rather on the various resources he bring to 

the power relation that enable him to do so.” 

Wrong (2002, sid. 125) 
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Makt är, enligt Wrong, alltid relationellt. Men, enligt ovan, en upptagenhet vid 
maktbaser  fokuserar  på maktinnehavaren. Att  koncentrera  sig  på  de  resurser 
som maktinnehavaren för med sig in i maktrelationen förutsätter att maktsubjek‐
tet saknar dessa resurser och att ojämnlikheten  i kontroll över, och därmed  till‐
gång  till,  dessa  resurser  utgör  själva  grundvalen  i maktrelationen.  En  aktörs 
makt i relation till en annan aktör är således en fråga om distribution av resurser 
mellan dem och de  inskränkningar (constraints) de kan tillfoga varandra (Scott, 
2001).  I någotsånär  samma anda  finns Dahl  (1968)  som bland annat  skriver att 
olikheter  i  mönster  rörande  maktstrukturer  kan  hänföras  till  på  vilket  sätt 
resurser  är  distribuerade mellan  olika  aktörer.  En  central  hypotes  i  de  flesta 
maktteorierna  är  att  ju mer  resurser man  har  desto  större  är  ens makt. Dahl 
använder sig också av begreppen färdighet, motivation och kostnad i relation till 
resurser. Med färdighet menar han att två individer med i det närmaste samma 
resurser  kan utöva  olika  grader  av makt,  beroende på  hur  skicklig  respektive 
individ  är  att utöva makt. Med motivation menar Dahl  att  två  individer med 
tillgång  till samma  resurser kan utöva olika grader av makt på grund av olika 
motivation  att  utöva  makt.  Den  ene  kan  vara  motiverad  att  använda  sina 
resurser  för  att  öka  sin makt; den  andre behöver nödvändigtvis  inte vara det. 
Med  kostnader menar Dahl  att  för  att  kunna  kontrollera R måste C  använda 
några av sina resurser. C´s  lager av resurser kommer förmodligen ha bäring på 
hur långt C är villig att gå i sitt försök att kontrollera R. C´s alternativkostnad för 
att kontrollera R är mindre om denne är rik på resurser än fattig på resurser.  
 
För Dahl  (1961, 1968) utgör  resurser  följaktligen endast en potentiell makt,  inte 
faktisk. Makt  är  inte  en  resurs  i  sig  själv. Dahl  anlägger  ett  statsvetenskapligt 
raster på detta och skriver: 
 

”One of the most elementary principles of political life is that a political resource 

is only  a potential  source of  influence.  Individuals with  the  same  amounts of 

resources  may  exert  different  degrees  of  influence  because  they  use  their 

resources in different ways. One wealthy man my collect paintings; another may 

collect politicians.” 

Dahl (1961, sid. 271) 
 
När  en  individ  väljer  att  inte  använda  alla  sina  resurser  till  fullo  vid  ett 
maktutövande  blir  en  rimlig  slutsats,  enligt Dahl,  att  dennes  faktiska makt  är 
mindre än den potentiella.  
 
Morriss (2002) håller med Dahl om att resurser endast utgör en potentiell makt. 
Så  gör  också Wrong  (2002)  som  skriver  att  endast  ett  ägande  av  resurser  inte 
garanterar  att  dessa  resurser  kommer  att  användas  för  ett  maktutövande. 
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Morriss  håller  också med Dahl  om  att  resurserna  har  olika  räckvidd  (scopes). 
Morriss  skriver  exempelvis  att  samma  resurser  i olika  situationer kan ge olika 
mängder makt. Liksom Dahl uppmärksammar också Morriss nödvändigheten av 
att studera  färdigheter med vilka en aktör hanterar sina resurser. Men, Morriss 
fortsätter också med att säga att en resurs är en resurs endast om andra uppfattar 
och behandlar det som en värdefull sådan. Morriss exemplifierar med en muta; 
man kan endast använda sina pengar att muta en person om denne accepterar 
mutan. Om personen  inte  accepterar den  är pengar  helt  enkelt  inte  en  resurs. 
Morriss kommenterar detta med följande: 
 

”In  general,  therefore,  it  is  true  that  resources  can  be  said  to  be what  gives 

people power; but it is not true that we can simply use someone’s resources as a 

measure of their power; and it is not even true that we can identify something as 

a resource without knowledge of how others will react to it.” 

Morriss (2002, sid. xlii) 
 
Att  reducera makt endast  till dess  resurser  innebär, enligt Morriss att vi begår 
”the vehicle fallacy” (se kapitel 3). Vi kan alltså inte säga att vad en person har är 
en resurs såvida vi inte vet vad effekten blir av att använda den. Morriss menar 
att  vi  måste  sluta  oss  till  att  saker  är  resurser  genom  att  undersöka  andra 
människors reaktioner mot dem. Man kan helt enkelt inte mäta resurser eftersom 
värdet av resurser bestäms genom de effekter de producerar.  
 
Att  uppfatta  resurser  som  en  potentiell  makt  ligger  också  i  linje  med 
uppfattningen om makt som ett dispositionellt begrepp (Wrong, 2002). Exempel‐
vis vid ”the rule of anticipated reaction” måste maktsubjekten verkligen  tro att 
maktutövaren faktiskt äger de relevanta resurserna och att det är rimligt sanno‐
likt  att  dessa  används  om  maktsubjektens  handlingar,  eller  icke‐handlingar, 
misslyckas möta vad de  förutser utgör maktutövarens önskningar. Dessa  förut‐
sättningar är dock inte alltid uppfyllda, skriver Wrong, som använder sig av ett 
par idiosynkratiska exempel för att visa detta. En förmögen snåljåp som väljer att 
leva  sitt  liv  i  fattigdom  och  döljer  sin  förmögenhet  använder  sig  inte  av  sina 
ekonomiska resurser för att kontrollera andra aktörer. Inte heller den person som 
gömmer en hemlig arsenal av vapen använder  sig av dessa  resurser  för makt‐
utövning. Även om dessa äger en kapacitet, eller en potential, för maktutövning, 
är det bättre att: 
 

”… use  the  term  ‘latent’  rather  than  ‘potential’  to  indicate  the double sense of 

power  as  a  dispositional  concept,  for  ‘latent’  suggests  the  covert  presence  of 

something actually affecting a situation in contrast to the weaker implication of 
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‘potential’ that something may assert its presence under purely hypothetical or 

counter‐factual conditions.”  

Wrong (2002, sid. 126) 
 
Budskapet är att endast referera till resurser som för tillfället inte används för att 
utöva makt, men som kan komma att användas om  innehavaren av resurserna 
väljer att göra det, är att referera till en möjlighet till makt, medan latent makt är 
en aspekt av  faktisk och  realiserad makt. Men att  tillskriva någon  latent makt, 
skriver Wrong, är inte tillräckligt för att peka ut de ”anticipatory reactions” från 
andra  om  den  påstådda maktinnehavaren  är  fullständigt  okunnig  och  omed‐
veten om dennes kapacitet att  framkalla dessa reaktioner. För att rättfärdiga ett 
tillskrivande av makt krävs att det går att visa att denne vet att andra, medvetna 
om  dennes  resurser,  betraktar maktinnehavaren  som maktfull  och  riktar  sina 
handlingar till det de tror utgör dennes önskningar och intentioner.  
 
Men vilka  typer  av  resurser pratar vi om? Wrong uppehåller  sig vid vad han 
kallar individuella och kollektiva resurser. Jag ska här försöka sammanfatta hans 
ganska  omfattande,  och  fragmenterade,  utläggning  kring  dessa  resurser,  och 
dess mobilisering  på  ett  förhoppningsvis  rättvist  sätt. När Wrong  skriver  om 
dessa resurser tar han sin utgångspunkt i att de används för att uppnå politiska 
mål.  Han  refererar  vidare  till  Gamson  (1968)47  som  skiljer  mellan  resurser  i 
förhållande  till deras, vad han kallar,  flytande  tillstånd  (liquidity). Lättflytande 
(highly  liquid)  resurser  är  de  som  endast  kräver  lite  eller  ingen  omplacering 
(redeployment)  för att omedelbart kunna användas  för att utöva ett  inflytande, 
medan  trögflytande  (low  liquid)  resurser  endast kan användas  efter det att de 
har  omplacerats  eller  på  något  sätt  har  mobiliserats.  Wrong  ger  oss  några 
exempel på lättflytande resurser; pengar som kan snabbt omplaceras för politiska 
ändamål; en celebritet  från nöjesvärlden kan konvertera sin resurs av att ha ett 
visst rykte  till politisk användning  för att exempelvis stödja en viss kandidat.  I 
korthet, en individ behöver endast ändra sin inställning och besluta att använda 
sina resurser för politiska ändamål. I denna betydelse kan de flesta resurser som 
ägs av  individer –  fritid, pengar,  rykte, personlig dragningskraft, manipulativa 
eller övertygande/‐talande  färdigheter, viss  typ av kunskap  eller  information – 
vara lättflytande, dvs. de kan snabbt omplaceras för politisk användning.  
 
Med kollektiva  resurser avser Wrong bland annat organisationer. Wrong kriti‐
serar  här Dahl  och  Polsby,  som  han  förvisso  säger  gör  en  distinktion mellan 
individuella  och  kollektiva  resurser,  men  som  hela  tiden  faller  tillbaka  på 
exempel av  individuella  resurser. Polsby  tar  som  exempel  en bankman och  en 

                                                 
47 Gamson, W. (1968). Power and Discontent. Homewood, Ill.: The Dorsey Press. 
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uteliggare  och  likställer  dessa  som  trovärdiga  kandidater  för  maktpositioner 
såtillvida att de med absolut säkerhet inte deltar i det politiska beslutsfattandet. 
Men, Wrong hävdar att bankmän styr stora organisationer som är högst synliga i 
samhället och vitala för dess ekonomiska och kommersiella liv, medan uteliggare 
tenderar  vara  isolerade  personer med  endast minimala  sociala  bindningar  av 
något slag. Wrong menar att bankmän är i ledningen av stora organisationer som 
i sig själva är mäktiga kollektiva aktörer. Organisation som en resurs kan därmed 
inte reduceras till endast dess individer. Organisationen som resurs är större än 
individers  aggregerade  resurser,  även  fast  det  senare  också  utgör  en  viktig 
kollektiv resurs. Men om helheten, dvs. organisationen, ska bli större än summan 
av delarna krävs också solidaritet, vilket jag återkommer till nedan.  
 
Wrong  skriver  att  kollektiva  resurser  varierar mer  i dess  flytande  tillstånd  än 
individuella resurser. Det kan röra sig om allt från den faktiska makt som utövas 
av fullt organiserade och mobiliserade grupper och institutioner till den relativt 
avlägsna möjligheten till makt som kan tillskrivas kategorier av människor som, 
trots att de delar ett gemensamt öde eller svåra belägenheter, saknar en form av 
social organisation eller  till och med en medvetenhet om en kollektiv  identitet. 
Wrong  menar  att  organisation  och  identitet  (eller  solidaritet)  är  de  mest 
fundamentala  kollektiva  resurser  som möjliggör mobiliseringen  av  alla  andra 
resurser. De mest uppenbara kollektiva resurserna är de som skapas genom en 
sammanslutning  (pooling)  av  individuella  resurser  som  kan  användas  för  ett 
gemensamt mål  (Wrong,  2002). Wrong  exemplifierar med  att  små  finansiella 
bidrag från många människor kan matcha eller överträffa donationer från några 
få rika  individer.  Individuella ryktesresurser kan poolas när prominenta männi‐
skor  tillsammans  skriver  under  en  namnlista  som  stödjer  publika  syften  eller 
stödja en kandidat för ett visst ämbete. Vidare kan små grupper vars medlemmar 
har möjligheter att poola stora mängder  individuella resurser utöva större makt 
än stora grupper vars medlemmar har det sämre ställt med resurser. Storleken av 
en grupp, dvs. det antal  individer som bygger upp gruppen, är också en viktig 
kollektiv resurs. En grupps storlek fastställer ofta den totala mängd resurser av 
förmögenhet,  rykte,  styrka  m.m.  som  den  kontrollerar,  eftersom  detta  i  stor 
utsträckning  är  beroende  av det  antal personer  som  kan  bidra med  sina  egna 
ägda eller kontrollerade resurser. Av denna anledning, skriver Wrong, kan man 
se storleken, eller antalet, som en ett icke‐reducerbar kollektiv utmärkande egen‐
skap hos en grupp,  i kontrast till de kollektiva resurser som ovan nämndes och 
som endast representerar aggregatet av individuella resurser eller summeringen 
individers utmärkande  egenskaper. Men,  skriver Wrong,  relevansen av  storlek 
som  en kollektiv  resurs  för att utöva makt kan variera.  Ju  fler människor  som 
bidrar  till den gemensamma poolen  ju  större är de aggregerade  resurserna som 
kan användas för att uppnå en grupps mål och förstärka gruppens makt. Ett stort 

140 



antal  är  speciellt  fördelaktigt  när  det  exempelvis  gäller  pengar  och  arbetstid. 
Men, om man  ska poola  individers  rykten, övertalningsförmåga,  legitimitet och 
auktoriteten som kan härleds  från ämbeten och professioner är gruppens effek‐
tivitet  beroende  av  deras  relativa  exklusivitet  som  begränsar  storleken.  Stora 
grupper står också inför större problem beträffande att effektivt samordna deras 
handlingar.  
 
Dock, enligt Wrong, är de viktigaste kollektiva resurserna som kan klassificeras 
som  icke‐reducerbara  (och  därmed  trögflytande)  organisation  och  solidaritet. 
Bidragen  från  individuella  resurser  till  en  gemensam  pool  implicerar  en 
konsensus mellan dem om målet och en resulterande solidaritet som baseras på 
en  kollektiv  identitet.  Om  aggregerade  individuella  resurser,  när  de  väl  har 
skapats,  ska  kunna  användas  effektivt  blir  en  samordning  av medlemmarnas 
aktiviteter  också  nödvändig. Av  dessa  anledningar  blir  följaktligen  solidaritet 
och organisation de mest grundläggande kollektiva resurserna. Solidaritet inklu‐
derar en grad av medvetenhet kring gränserna mellan gruppens medlemmar och 
de som  inte är medlemmar. Social organisation omfattar graden och komplexi‐
teten  av  arbetsdelning,  närvaron  av  ledarskap  eller  en maktstruktur  som  styr 
interaktionen mellan medlemmar och mellan medlemmar och icke‐medlemmar, 
och mycket  annat. Dessa  olika  aspekter  på  solidaritet  och  social  organisation 
uppsummeras till en variabel som sociologerna kallar sociala strukturer. Wrong 
skriver med anledning av detta att grupper som uppnår både hög solidaritet och 
en  disciplinerad  hierarkisk  organisation  är  de  mest  effektiva  organisatoriska 
vapnen (Wrong, 2002). 
 
Wrong  sammanfattar  med  att  skriva  att  individuella  resurser  som  är  overk‐
samma  eller  används  för  icke‐politiska  ändamål  kan  bli politiskt mobiliserade 
om dess ägare beslutar sig för att använda dem för detta ändamål. Resurser som 
inte används erbjuder endast en bas för möjlig makt. Således, skriver Wrong, är 
sådana  resurser  generellt  lättflytande.  Kollektiva  resurser,  å  andra  sidan, 
erbjuder  en  bas  för möjlig makt  i  en mer  kvalificerad  och  tvetydig mening. 
Kollektiva  resurser måste  skapas,  inte  endast  omdirigeras  från  andra  använd‐
ningsområden, genom att uppnå en solidaritet som stödjer ett gemensamt mål, 
och genom en  social organisation och ett  ledarskap  som ett  resultat av mobili‐
sering av tidigare splittrade individer. Eller också måste medlemmarna och/eller 
ledarna  i den existerande gruppen omplacera deras kollektiva resurser för poli‐
tiska ändamål. Wrong avslutar med att skriva att det är grupper, inte individer, 
som är de största politiska aktörerna. Kollektiva resurser är överlägsna  individ‐
uella resurser samt också mer varaktiga när de ägs av relativt stabila grupper och 
organisationer.  
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Vad mer kan då sägas om resurser? Viktigt för avhandlingens vidkommande blir 
att komplettera Wrongs tankar med vad Barbalet (1987) skriver om strukturella 
resurser, vilket också utgör en kritik mot Wrong. Barbalet uppehåller sig vid vad 
han kallar primära respektive sekundära resurser. Inledningsvis konstaterar han 
att struktur och handling, om en distinkta och separata, är oupplösligt samman‐
länkade genom det  att handling kräver  resurser. Barbalet menar  att  idén med 
resurser  och dess  betydelse  för maktrelationer  traditionellt  sett  helt  enkelt har 
tagits för givet. Härvid kritiserar han främst Dahl som han anser tar resurser för 
givet  och  endast  uppmärksammar  olikheter  beträffande mängder  av  resurser 
som  är  fördelade mellan  olika  aktörer,  och  färdigheter  varmed  de  appliceras. 
Detta är för enkelt, skriver Barbalet. En resurs ses här som ett medel för stöd eller 
ett  lager  som kan användas närhelst. På detta  sätt kan  resurser,  likväl  som de 
utgör en bas, vara målet (object) i en maktrelation. Barbalet menar att detta leder 
till  att makt  inte  endast  kräver  resurser utan  kan  också  skapa dem. Detta blir 
något besynnerligt och såtillvida vi  inte kan nå en klarhet kring  innebörden av 
begreppet  resurs  och  dess  relevans  för  en  förståelse  av  maktbegreppet  och 
maktrelationer  skriver  Barbalet  att  idén  att  resurser  sammanlänkas med makt 
också fortsättningsvis kommer att vara oklart och tvetydigt. Barbalet skriver: 
 

”If resources are simply regarded as the object of power relations, the question 

of  the basis of power  is ultimately  ignored or  is  treated  in  a highly  confused 

manner. Resources that are the object of power relations and can be secured in 

then cannot be the resources on which power is ultimately based.” 

Barbalet (1987, sid. 2‐3) 
 
Det blir därför nödvändigt att särskilja mellan vad Barbalet kallar primära och 
sekundära resurser. Han menar att det inte är omedelbart klart att målet (object) 
för en maktrelation vid en tidpunkt inte kan användas vid ett maktutövade vid 
en annan  tidpunkt. En summa pengar, exempelvis, kan vara ett  lönsamhetsmål 
för  ett  företag  vid  en  tidpunkt,  men  samtidigt  utgöra  en  maktresurs  vid 
investeringar  vid  en  annan  tidpunkt. Hur  som  helst,  det  finns  också  en  helt 
annan  uppsättning  resurser  som  inte  lika  lätt  kan  ses  som  ett mål  för makt. 
Barbalet  skriver  att  vad  Charles  Lindblom48  beskriver  som  ”the  privileged 
position  of  business”  är  en  aspekt  av privat  egendom hos  själva produktions‐
medlen,  inte  som  en  individuell  enhet  hos  företaget,  men  som  den  sociala 
institutionen av egendom. Sådana baser av sociala kapitalbelopp kan förstås som 
sociala resurser; de kan utnyttjas för att möjliggöra vissa typer av handlingar och 
förse dessa handlingar med nödvändiga medel. Vad som här ligger för handen, 
enligt  Barbalet,  är  att  vissa  bestämda  socialt  strukturella  fenomen  möjliggör 

                                                 
48 Lindblom, C. (1977). Politics and Markets. New York: Harper. 
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aktörer att äga och utöva vissa kapaciteter. Primära  resurser, utifrån detta, kan 
förstås som att vara en del av den sociala strukturen av maktrelationer, medan 
sekundära  resurser på olika  sätt är distribuerade  inom det  sociala  systemet av 
maktrelationer.  I  vad mån  en  sekundär  resurs  kan  fungera  som  en maktbas 
underlättas  den  i  denna  roll  genom  primära  resurser.  Exempelvis,  enligt 
Barbalet, ägandet av resursen pengar kan tillåta en person att utöva makt endast 
när privat egendom är institutionaliserat i det sociala systemet.  
 
Vad som Barbalet beskriver som primära maktresurser betraktas vanligtvis som 
exogena  i  förhållande  till maktrelationer.  Resurser  framstår  som mål  (objects) 
istället för nödvändiga förutsättningar för maktrelationer. Anledningen till detta, 
skriver  Barbalet,  är  att makt  vanligtvis  konstitueras med  hjälp  av  aktörer  och 
utfallet av deras interaktioner. Här menar Barbalet att Wrongs definition av makt 
(se ovan) är  illustrativ för maktlitteraturen. Han anser att studiet av makt  i stor 
utsträckning  har  fokuserat  på  preferenser,  intentioner,  önskemål  och  aktörers 
kapaciteter  och  utfallet  av  deras  interaktioner.  De  medel  varigenom  sådana 
interaktioner  är  möjliga  är  helt  enkelt  för  givet  tagna,  eller  behandlas  som 
restposter, men produkterna av maktrelationer är centrala vid studier av makt så 
som de vanligtvis  framställs. När produkterna  är  relevanta vid maktrelationer 
kan de betraktas som maktresurser. Emellertid, när deras kapacitet att vara rele‐
vanta härleds från den sociala strukturen som en primär resurs i maktrelationer 
kan inte strukturella resurser ignoreras för att nå en förståelse av makt.  
 
Medan Barbalet instämmer med Wrong, åtminstone i betydelsen att Wrong inte 
ignorerar  den  viktiga  frågan  om maktbaser,  så  skriver  han  att  vad  som  är  av 
intresse är att Wrong inte någonstans känns vid att, exempelvis, privat egendom 
som ovan beskriven kan vara  en  resurs  i  en maktrelation. Att  endast uppfatta 
maktbaser i termer av maktinnehavare (individuella eller kollektiva) och vad de 
för med  sig  in  i maktrelationen  leder  till  att den  redan  existerande  strukturen 
som bestämmer (determine) vad som är socialt tillgängligt för vissa kategorier av 
aktörer  men  inte  andra  ignoreras.  De  resurser  som  Wrong  betraktar  som 
maktbaser,  skriver Barbalet,  är  de  som  endast direkt produceras  i den  sociala 
relationen mellan aktörer. De resurser som sätter kontexten av sådana relationer 
och  som  därför  sätter  gränser  på  deras  utfall  har  ingen  plats  hos Wrong.  En 
adekvat  behandling  av makt,  avslutar  Barbalet,  kräver  en  uppfattning  av  den 
socialt  strukturella  naturen  av  primära  resurser  –  tillgång  till maktresurser  är 
begränsat till vissa sociala grupper och baseras på strukturella egenskaper av det 
sociala systemet.  
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En analysmodell för avhandlingens forskningstema  
I  denna  avhandling  är  jag  intresserad  av  att  bidra  med  kunskap  om 
chefstjänstemännens politiska agerande. För att göra detta har  jag argumenterat 
för behovet av en maktanalys av chefstjänstemannapositionen och i denna analys 
identifiera  strukturella  maktresurser  förbundna  med  den  kommunala  chefs‐
tjänstemannapositionen, och, om de finns, vad och hur de tillåter innehavaren av 
positionen  att  påverka  för  att  uppnå  effekter.  Frågorna  om maktresurser  och 
påverkan, som är mer empiriska till sin karaktär, kräver två olika analyser. Med 
hjälp  av  en  strukturell  analys  (steg  1  i  analysmodellen)  kan  jag  följaktligen 
hantera  frågeställningen  om maktresurser,  och med  en  kausal  analys  (steg  2  i 
analysmodellen) frågan om påverkan. Dessa två analyser ligger sedan till grund 
för  förståelseanalysen  (steg  3  i  analysmodellen)  rörande  chefstjänstemännens 
politiska  agerande.  Dock  behöver  förståelseanalysen  kompletteras  med  ett 
synsätt på chefers agerande som korresponderar med den kritiska realismen. För 
detta ändamål kommer  jag att  ta hjälp av Tsoukas  (1994) modell  som härleder 
chefers agerande i termer av roller från chefspositionens kausala krafter.  
 
Steg 1: Strukturanalys 
Vad  gäller  den  första  frågan  –  den  om maktresurser  –  tar  jag med mig  in  i 
analysen det grundläggande synsättet på makt som en kapacitet att handla, att 
uppnå  avsiktliga  effekter  m.m.,  och  att  denna  kapacitet  byggs  upp  av 
maktresurser.  Från  kapitlet  framgår  det  emellertid  att maktresurser  kan  upp‐
fattas på olika sätt. Det ena sättet representeras  i mina ögon av Dahl (1968) och 
Wrong  (2002),  medan  det  andra  synsättet  representeras  av  Barbalet  (1987), 
Marsden (1993) och Reed (1997). För Dahl och Wrong utgör maktresurser något 
som maktinnehavaren som individ för med sig in i en maktrelation mellan A och 
B. Det  rör  sig  alltså  om  individuella maktresurser.  Som  framgår  är  en  central 
hypotes i de flesta maktteorierna att  ju mer resurser individen har, och för med 
sig  in  i  relationen,  desto  större  är  dennes  makt.  Detta  förutsätter  att  makt‐
subjektet  saknar  dessa  resurser  vilket  då  betyder  att  ojämnlikheten  i  kontroll 
över, och därmed  tillgång  till, dessa resurser därmed utgör själva grundvalen  i 
maktrelationen. Enligt detta synsätt blir följaktligen en aktörs makt i relation till 
en annan aktör en fråga om distribution av resurser mellan dem och de begräns‐
ningar de kan tillfoga varandra (jfr Scott, 2001). Ett sådant synsätt blir emellertid 
inte användbart  för mitt vidkommande eftersom vi här endast  rör oss på  indi‐
vidnivå. Min  tolkning är att ett sådant synsätt ger ett  innehåll som  i all väsent‐
lighet hämtas  från erfarenheterna  i vad Bhaskar  (1978) kallar empirins domän49 
och  som  kan  härledas  från  den  observerbara  relationen  mellan  A  och  B. 
Problemet tycks ligga i att ett sådant synsätt endast uppmärksammar hierarkiska 

                                                 
49 Se kapitel 3 om beskrivning av de olika domänerna. 
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maktförhållanden, dvs. ”makt över”,  inte makt som en kapacitet att handla och 
påverka  händelser  och  skeenden, dvs.  ”makt  att”. Dahl  och Wrong uppmärk‐
sammar  följaktligen  inte de  strukturella maktresurser  som kan  återfinnas  i  vad 
Bhaskar  (1978)  kallar  verklighetens  domän.  Maktresurserna  i  verklighetens 
domän är följaktligen  inte  individbundna, de är kontextbundna – de är bundna 
till de sociala strukturerna och de positioner som bygger upp dessa strukturer. 
För  avhandlingens  vidkommande  innebär  det  att  maktresurserna  som  är 
förbundna med chefstjänstemannapositionen är vad de är i kraft av de relationer 
chefspositionen  ingår med  den  politiska  överbyggnaden,  inte  vad  som  tillförs 
positionen i termer av formella befogenheter. Ett sådant synsätt överensstämmer 
i större utsträckning med Barbalet  (1987), Marsden  (1993) och Reed  (1997), och 
med  vad  jag  vill  förfäkta  med  denna  avhandling,  dvs.  betydelsen  av  att 
analytiskt inte endast uppmärksamma den laterala relationen mellan A och B där 
de  sekundära  maktresurserna  huserar,  utan  att  även  uppmärksamma  den 
vertikala  relationen  där  de  primära,  strukturella maktresurserna  huserar,  dvs. 
relationen mellan sociala strukturer och socialt agerande. Det är ett synsätt som 
följaktligen  stämmer bättre  överens med den kritiska  realismen  som uppfattar 
makt som en kapacitet som ägs av sociala agenter och är distribuerad genom de 
generaliserade  och  varaktiga  sociala  relationer  de  är  del  av  (jfr  Isaac,  1992). 
Barbalet  hävdar  att  endast  uppfatta maktresurser  i  termer  av  vad maktinne‐
havaren för med sig in i en maktrelation innebär att ignorera den redan exister‐
ande sociala strukturen som bestämmer vilka resurser som är socialt tillgängliga 
för särskilda kategorier av aktörer men inte andra. De resurser som Wrong upp‐
fattar  som  basen  i  en maktrelation,  skriver  Barbalet,  är  endast  de  som  direkt 
produceras i den sociala relationen mellan aktörer. I Barbalets termer kan förstås 
att Dahls och Wrongs  resurser utgör de sekundära  resurserna. Resurserna som 
sätter kontexten av dessa relationer, dvs. de primära resurserna,  får  inte någon 
plats hos dem. Och det är dessa maktresurser som eftersöker med avhandlingens 
första frågeställning vilket kräver en strukturell analys.  
 
Hur  kan  då  en  sådan  analys  tänkas  se  ut?  I  kapitel  3  redogjorde  jag  för mitt 
vetenskapsteoretiska förhållningssätt, som  just utgörs av den kritiska realismen. 
Ett av de grundläggande dragen  i den kritiska realismen är att det existerar en 
stratifierad  värld  med  generativa  mekanismer  och  krafter  som  producerar 
händelser. I denna avhandling utgör följaktligen de strukturella maktresurserna 
som kan anses vara  förbundna med chefspositionen de generativa mekanismer 
jag  är  ute  efter.  De  är  de  som  producerar  chefstjänstemännens  kapacitet  att 
påverka händelser och skeenden. Att betrakta resurser som en maktmekanism är 
heller  inte ovanligt  (Jfr Ekström & Danermark, 1991). Följaktligen är det makt‐
resurserna  som  jag  sätter  sökljuset på  i  en  strukturell  analys. Mitt uppdrag  är 
härvidlag  att  isolera  dessa  maktresurser.  För  avhandlingens  vidkommande 
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innebär detta att söka efter primära maktresurser utifrån Barbalets (1987) betyd‐
else. En viktig utgångspunkt  i detta är att dessa maktresurser endast kan utöva 
sitt inflytande genom chefers handlande. Maktresurserna kan få saker att hända, 
dvs. de kan  få  chefer  att  agera på  ett  specifikt, men  icke‐determinerande,  sätt. 
Maktresurserna kan på så sätt sägas ha kausala krafter att få något att hända, om 
och endast om cheferna väljer, eller har viljan, kunskapen och färdigheterna, att 
aktivera  dem. Men,  dessa  maktresurser  är  inte  direkt  observera  utan  måste, 
förvisso med  hjälp  av  empirisk  kunskap  om  konkreta  förhållanden,  teoretiskt 
härledas från den sociala strukturen vari kommunchefer är del av. 
 
Utifrån  ett  kritiskt  realistiskt  synsätt  kan  också  sägas  att  maktresurserna 
distribueras  genom  de  sociala  relationer,  substantiella  och  interna,  som 
chefspositionen  är  del  av med  den  politiska  överbyggnaden.  De  sociala  rela‐
tioner, dvs. den sociala struktur jag söker, är konstitutiv för de maktresurser som 
jag  intresserar  mig  för,  eller  med  andra  ord;  De  sociala  relationerna  gör  att 
maktresurserna finns. Resurserna kan följaktligen inte reduceras till chefstjänste‐
mannen som individ, utan kan endast härledas från dennes varaktiga relationer 
med andra aktörer. Det är dessa  relationer  som utgör den  sociala  strukturen  ‐ 
som den  icke‐observerbara verklighetens domän  ‐ vari maktresurserna huserar. 
De  kommunala  chefstjänstemännens maktresurser  är  följaktligen  vad  de  är  i 
kraft av de relationer de ingår med aktörer i den politiska överbyggnaden. Dessa 
chefers maktresurser  förutsätter  alltså  en  relation mellan  politiker  och  tjänste‐
män,  där  den  traditionella  maktfördelningsprincipen  mellan  politiker  och 
tjänstemän  sätter villkoren  för hur  relationen organiseras. Med utgångspunkt  i 
detta  kan  sägas  att  jag  i  denna  avhandling  strävar  efter  att  ta  mig  an  den 
strukturella basen  av de kommunala  chefstjänstemännens makt  i den politiskt 
styrda organisationen. För avhandlingens vidkommande innebär detta att orga‐
nisatoriskt  uppmärksamma de  kommunala  chefstjänstemännen  relationer med 
andra aktörer, dvs. med vilka andra sociala positioner de samspelar med  i den 
politiska  överbyggnaden.  Detta  betyder  alltså  att  det  blir  mindre  viktigt  att 
uppmärksamma  cheferna  som  sociala  personer  och  istället  rikta  uppmärksam‐
heten mot sociala relationer, vilket kommer att ske i kapitel 6. 
 
Steg 2: Kausal analys 
Från kapitel 3 framgår att makt utgör en kausal påverkansrelation mellan sociala 
agenter.  För  avhandlingens  vidkommande  rör  det  sig  då  om  en  påverkans‐
relation mellan  ledande  politiker  och  chefstjänstemän  där  båda  parter  har  en 
kapacitet att uppnå avsiktliga effekter. Vad betyder då den kritiska  realismens 
synsätt  på  kausalitet  för  avhandlingens  fortsatta  vidkommande?  Jo,  för  mig 
handlar  det  om  att  analytiskt  skilja  mellan  sociala  strukturer  och  mänskligt 
handlande.  Som motiv  för  detta  uttalande  vill  jag  ta  hjälp  av  Bhaskars  (1998) 
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transformationsmodell  så  som  den  beskrivs  i  kapitel  3.  Utgångspunkten  i 
modellen är att agenter (chefstjänstemännen i mitt fall) handlar inom ramen för 
lösare och  fastare strukturer  (chefspositionens sociala strukturer som beskrivs  i 
den strukturella analysen), och att agenter och strukturer inte är två moment av 
samma process. Det handlar  istället om  två olika  fenomen som samspelar över 
tid och rum. För analysens vidkommande blir en viktig utgångspunkt att chefs‐
positionen redan befinner sig i en social struktur som är grundad sedan tidigare, 
och  som  innehavaren  av  positionen  har  svårt  att  påverka, men  som  påverkar 
dennes  handlingsutrymme.  Detta  uppmärksammas  även  av  Lundquist  (1993) 
som skriver att vi får inte glömma att förvaltningschefer nästan alltid kommer till 
en  ”färdig”  organisation med  struktur,  roller,  kultur,  personal  osv.  Den  nya 
chefen kan endast  i speciella situationer, såsom djupgående kriser, handla utan 
att  ta hänsyn  till vad  som  redan  finns  i organisation och omgivning. Går hans 
idéer  exempelvis  inte  att  passa  in  i  vad  rådande  processer,  omgivningar, 
strukturer osv. står för lär han få mycket svårt att överhuvudtaget påverka orga‐
nisationen.  Ett  aktör‐struktur‐synsätt  är  därför  en  förutsättning,  enligt 
Lundquist,  för  att  man  ska  kunna  förstå  chefskapet  i  alla  situationer.  Men, 
samtidigt  tillhandahåller de sociala strukturerna maktresurser som chefstjänste‐
männen kan använda på olika sätt, vilket gör att de ändå har ett visst handlings‐
utrymme (jfr. Ward, 1987). Chefstjänstemännens handlande, eller agentskap, kan 
alltså inte reduceras till sociala strukturer, och vice versa. Sociala strukturer är på 
så  sätt  oberoende  av de  specifika  individer  som  för  tillfället  relateras  till dem 
(ibid.).  De,  å  ena  sidan,  sociala  strukturer  som  omgärdar  chefstjänstemanna‐
positionen,  och,  å  andra  sidan,  dessa  chefers  handlande  utgör  följaktligen  två 
olika  strata, där de  sociala  strukturerna  (den  lägre nivån)  skapar  villkoren  för 
chefernas  handlande  (den  högre  nivån).  Maktresurserna  är  relationella  och 
därmed ett resultat av de sociala strukturer vari chefstjänstemännen  ingår med 
den  politiska  överbyggnaden, men  kan  alltså  förklara  chefstjänstemännen  på 
individnivå  eftersom  de  har  en  inneboende  kapacitet  att  generera  händelser. 
Maktresurserna,  som  kan  förklara  chefernas  handlande  (högre  nivån/strata) 
befinner  sig  följaktligen  själva  inom den  sociala  strukturen  (lägre nivån/strata), 
vilket  innebär  att  det  är  maktresurserna  som  är  stratifierade,  inte  chefernas 
handlande.  
 
Vad innebär då detta för den kausala analysen? Jo, det framgår från den kritiska 
realismens  synsätt på kausalitet  att  strukturer,  eller objekt, har kausala krafter 
som verkar via mekanismer och producerar händelser. Min översättning av detta 
blir  att  till  chefstjänstemannapositionen  finns  kausala,  emergenta,  krafter 
förbundna,  dvs. maktresurserna,  som  kan  producera möjligheter  för  cheferna 
som individer att handla. Med andra ord; Maktresurserna (mekanism) ger chefs‐
positionens  (objekt)  innehavare  en  kapacitet  att handla  och påverka händelser 
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och skeenden (händelse). Det är följaktligen chefstjänstemannapositionens natur, 
i termer av maktresurser, som bestämmer vad chefstjänstemän kan och inte kan göra. 
Men,  samtidigt måste  förstås  att maktresurserna  endast  utgör  en  kapacitet  för 
handling,  de  utgör  endast  en  potentiell makt  (jfr Dahl,  1968). Maktresurserna 
finns där, oberoende av chefstjänstemännen som individer, men vi kan inte med 
säkerhet säga vad som kommer att hända. Maktresurserna möjliggör endast  för 
chefstjänstemännen  att  handla  på  ett  specifikt  sätt,  de  determinerar  inte  detta 
handlande.  För  det  första  är  maktresurserna  till  sin  natur  overksamma  och 
passiva  (jfr Dahl, 1957, 1968) och måste därför självklart aktiveras  för att något 
ska  hända.  För  det  andra,  även  om  chefstjänstemännen  har  viljan/kunskapen 
/färdigheterna att aktivera dem kan emellertid andra villkor dyka upp som neu‐
traliserar detta,  eller upphäver kausaliteten,  eftersom vi här  rör oss  i  en  social 
kontext. Därför måste den kausala analysen ske i termer av tendenser, och dessa 
tendenser är  relaterade  till mekanismens egenskaper. Den kausala analysen  tar 
följaktligen  sin  start  i  maktresursernas  egenskaper,  vilket  kommer  att  ske  i 
kapitel 7. 
 
Steg 3: Förståelseanalys  
Avhandlingens  tredje  frågeställning  handlar  om  att  förstå  de  kommunala 
chefstjänstemännens  politiska  agerande.  Detta  agerande  kommer  att  studeras 
med  hjälp  av  begreppet  roll. Rollbegreppet  kan  ha  olika  innebörder  och  före‐
kommer främst  inom socialpsykologin och sociologin. Westlander (1993) menar 
exempelvis att  rollbegreppet  förkommer  i olika  sammanhang.  I vissa  samman‐
hang  används  begreppet  i  ett metaforiskt  syfte  innebärande  att  uppmärksam‐
heten  riktas mot  att  den  sociala  verkligheten  kan  betraktas  som  ett  spel  som 
genomförs  och där människor  intar  olika  roller,  ett  spel  som med  föreskrivna 
manus  leds av en regissör. Att se på rollbegreppet på detta sätt är  för mig  inte 
behjälpligt för att förstå chefstjänstemännens politiska roll. I andra sammanhang, 
menar Westlander  (ibid.),  används  rollbegreppet  istället  för  att  analysera  en 
bestämd  social  verklighet  utifrån  en modell  som  gör  anspråk  på  att  fånga  de 
rådande förhållandena på ett adekvat sätt. Att se på rollbegreppet på detta sätt är 
nu mer  behjälpligt  i min  strävan  att  förstå  chefstjänstemännens  politiska  roll. 
Med detta menar Westlander  (ibid.) att  rollbegreppet kan vara användbart om 
man vill markera en skillnad mellan människan som varelse å ena sidan och vad 
som skall utföras å andra sidan. Westlander (ibid.) framför i samband med detta 
att roll kan definieras som ett: 
 

”… bestämt, återkommande beteendemönster hos människor i en viss kategori.” 

Westlander (1993, sid. 91) 
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Denna  definition  är  ganska  vid.  Dock,  hävdar Westlander  (ibid.),  kan  ordet 
kategori i ovanstående definition kan bytas ut mot ordet position, vilket då medför 
att  man  börjar  närma  sig  en  rolldefinition  som  avgränsar  till  betydligt  färre 
människor  i  specifika  situationer  som  karaktäriserar  positionen  i  ett  socialt 
system. När rollbegreppet kopplas samman med en position börjar man då också 
närma  sig  hur  Mintzberg  (1973)  uppfattar  rollbegreppet.  Om  roller  säger 
Mintzberg följande: 
 

”A role is defined as an organized set of behaviors belonging to an identifiable 

office or person.” 

Mintzberg (1973, sid. 54) 
 
Kärnan  i dessa definitioner  förefaller avse om människors handlande  i ett visst 
begränsat sammanhang. Detta blir nu användbart för mig att försöka förstå mig 
på chefstjänstemännens politiska roll. När jag studerar denna roll betyder det att 
jag studerar människors handlingar. Utifrån vad som nu har sagts betyder detta 
att  när  jag  studerar  chefstjänstemännen  med  hjälp  av  rollbegreppet  gör  jag 
således anspråk på att  fånga de rådande  förhållanden som de arbetar under på 
ett  adekvat  sätt med  avseende  på  deras  beteendemässiga  handlande.  Som  en 
logisk följd av mitt vetenskapsteoretiska förhållningssätt griper jag mig an detta 
utifrån en kritisk realistisk ansats.  
 
Från kapitel 3 framgår att den kritiska realismen uppfattar verkligheten som att 
den  består  av  tre  domäner,  den  empiriska  domänen,  faktiskas  domän,  och 
verklighetens  domän,  vilket  uppmärksammar  att  verkligheten  kan  uppfattas 
som  differentierad.  Sayer  (2000)  och  Danermark  m.fl.  (2003)  skriver  då  att 
särskiljandet mellan de tre domänerna implicerar en stratifierad ontologi, och att 
dessa strata är hierarkiskt ordnade, vilket betyder att den kritiska realismens syn 
på verkligheten är att den är ordnad i nivåer, dvs. i ontologiska lager. När vi rör 
oss ”upp” genom dessa lager är varje nytt lager sammansatt av krafter och meka‐
nismer hos de lager som ligger under. Samtidigt utgör detta nya lager något helt 
nytt, eget och kvalitativt annorlunda, som inte kan reduceras till underliggande 
lager. Motivet  för detta är att när underliggande ontologiska  lagers egenskaper 
har bringats samman har det uppstått kvalitativt nya objekt som har sina egna 
specifika strukturer, krafter och mekanismer. Uppkomsten av detta nya och egna 
kallas emergens, och man kan därmed tala om att objekt har emergenta krafter. 
Med  emergens  avses  således  att  något  kvalitativt  nytt  kan uppstå ur  en  lägre 
nivå. Poängen med detta är att den  lägre nivån  följaktligen skapar villkoren på 
den högre nivån.  
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Vilken betydelse får då detta när det kommer till en kritisk realistisk förklaring 
av de kommunala  chefstjänstemännens politiska agerande? Enligt min mening 
kan  Haridimos  Tsoukas  (1994)  beskrivning  av  ”management”  fungera  som 
vägledning  för  att besvara detta. Tsoukas  använder  sig  av  en kritisk  realistisk 
ansats  för  att utveckla  en metateori  för management. Tsoukas modell  kan  ses 
som en  respons mot den  forskning som endast uppehåller sig vid variationer  i 
chefers  ledningsarbete  (se exempelvis Carlsson, 1951, Mintzberg, 1973, Stewart, 
1967, 1976, 1982, Hales, 1986). För honom handlar frågan mindre om vad chefer 
gör, och mer om vad de har  kapacitet att göra  (dvs. ”makt att”), vilket därmed 
uppmärksammar  behovet  av  att  identifiera  de  nödvändiga  villkoren  som 
skänker  chefers  ledningsarbete  (management)  kausala  krafter.  Den  centrala 
aspekten  av  Tsoukas modell  är  därför  att  konceptuellt  hantera  den  generiska 
karaktären  av  chefers  ledningsarbete,  istället  för  dess  variationer.  Tsoukas 
modell utgår från att management består av fyra ontologiska lager som var och 
en uppvisar sina egna distinkta karakteristika och dynamiker. Han argumenterar 
för  att  ett  djupare  lager  är  ett  nödvändigt,  men  inte  tillräckligt,  villkor  för 
existensen  av  lagren  ovanför.  Han  utgår  därför  från  den  kritiskt  realistiska 
grundfrågan; Vad måste de nödvändiga villkoren vara för att ”management” ska 
existera och vara vad det är? 
 
Tsoukas menar  också  att modellen uppmärksammar  förändring med utgångs‐
punkt  i  frågan;  När  ”management”  förändras,  vad  är  det  som  förändras? 
Eftersom  de  olika  lagren  uppvisar  olika  dynamiker,  skriver  Tsoukas  att  ju 
närmre ytan vi kommer, desto mer sannolikt är det att förändringar kommer att 
förekomma.  Därför  är  de  horisontella  linjerna  i  modellen  (se  nedan)  olika 
utformade. Tsoukas skriver att  ju djupare teoretiska beskrivningar vi använder, 
desto mer  tränger  vi  in  i  studieobjektet  och  fångar  nya  ontologiska  lager. Att 
förflytta sig från ett fenomen som befinner sig i ett specifikt lager till lagret som 
ligger omedelbart under avslöjar de villkor som gör studieobjektet möjligt. Den 
ontologiska  kärnan  av  ”management”, menar  då  Tsoukas,  är  en  konceptuali‐
sering av dess  inneboende karakteristika och är  relaterat  till de kausala krafter 
som  ”management”  äger.  Förändringar  i  de  empiriska manifestationerna  i  de 
andra lagren kan följaktligen spåras till den kausala ontologiska kärnan. Tsoukas 
anspråk kan nu sammanfattas i följande figur:  
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Figur 6 A realist redescription of management (Tsoukas, 19994, sid. 296) 
 

1.  I  det  översta  ontologiska  lagret  återfinns  enligt  Tsoukas  studiet  om 
ledningsroller,  dvs.  studiet  av  en  organiserad  uppsättning  observerbara 
beteenden,  som  kan  identifieras  med  chefspositioner.  Sådana  studier 
erbjuder oss en bild av vad  chefer gör, hur de agerar, vilket  följaktligen 
kan konceptualiseras i termer av roller.  

 
2.  Men, varför är chefers  roller vad de är? Eller med andra ord; Vad är de 

nödvändiga  villkoren  för dessa  roller  för  att de  ska  kunna  existera  och 
vara vad de är? Tsoukas menar att för att hitta svaret måste vi söka efter 
en  förklaring  i  ett  djupare  lager  av  ”management”,  ett  lager  där  vi 
återfinner  ledningsarbetets  karakteristika.  För  en  specifik  uppsättning 
roller ska kunna existera måste följaktligen specifika karakteristika finnas 
på plats.  

 
3.  Men,  vad  är  de  nödvändiga  villkoren  för  att  dessa  karakteristika  ska 

kunna  existera och vara vad de är? För att  svara på denna  fråga menar 
Tsoukas  att  vi  igen måste  förflytta  oss  ner  i  ytterligare  ett  ontologiskt 
lager. Han skriver att existensen av specifika funktioner är ett nödvändigt 
villkor för att dessa karakteristika ska kunna existera och vara vad de är. 
Tsoukas  menar  att  studiet  av  funktioner  hjälper  oss  att  förklara  ur‐
sprunget av ledningsarbetets karakteristika.  
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4.  Slutligen,  i  samma anda, vad är de nödvändiga villkoren  för att  chefers 
funktioner  ska  kunna  existera  och  vara  vad  de  är?  Tsoukas menar  att 
svaret  på  denna  fråga  avslutar  argumentationen  om  den  generiska 
karaktären av chefers ledningsarbete och dess empiriska manifestationer, 
genom  att  konceptualisera  på  vilket  sätt  som  kontexten  skänker 
”management”  en  uppsättning  kausala  krafter.  Dessa  kausala  krafter, 
skriver  Tsoukas,  huserar  i  verklighetens  domän  och  är  inte  direkt 
observerbara i den empiriska domänen.  

 
Tsoukas  sammanfattar  sin modell  som  att  den  hanterar management  som  en 
sedimenterad  struktur.  För  att  en  viss  uppsättning  roller  (dvs.  vad  chefer  i 
praktiken  gör,  deras  handlingar  och  ageranden)  ska  vara  möjliga  så  måste 
arbetsuppgifterna (dvs. vad chefer måste göra) innehålla specifika karakteristika. 
I  samma  anda,  för  att dessa  arbetsuppgifter  ska ha dessa  karakteristika måste 
vissa funktioner (dvs. det som måste göras för att upprätthålla en organisations 
verksamhet) utföras. Slutligen, för att dessa funktioner ska vara vad de är måste 
det finna en uppsättning kausala krafter som skänker management en teoretiskt 
nödvändig väg att handla.  
 
Tsoukas modell utrustar mig nu med en begreppsapparat  som  jag kommer att 
använda  för att övergripande  strukturera  förståelseanalysen.  Jag kommer dock 
att  anpassa  Tsoukas  tankegångar  på  ett  sätt  som  inte,  åtminstone  som  jag 
uppfattar det, begår mer våld på hans  tankegångar  än vad  som  är godtagbart 
utan  att  de  förlorar  sin  innebörd.  Jag  kommer  inte  att  vara  lika  strikt  som 
Tsoukas i resonemanget om att ett underliggande ontologiskt lager villkorar det 
närmast överliggande ontologiska  lagret, vilket nödvändiggör  att vi hela  tiden 
måste  arbeta  oss  nedåt  i  de  ontologiska  lagren.  Ett  ontologiskt  lagers  kausala 
kapacitet  kommer  istället  diskuteras  med  utgångspunkt  i  chefstjänstemanna‐
positionens kausala krafter, dvs.  jag arbetar mig uppåt  i de ontologiska  lagren. 
Vidare kommer  jag  inte att behandla  funktioner och karakteristika utan  istället 
rikta uppmärksamheten mot länken mellan kausala krafter och roll. Motivet för 
detta  är  avhandlingens  fokus  på  länken  mellan  de  kommunala  chefstjänste‐
männens strukturella maktresurser och deras kapacitet att handla. 
 
Analysen  utgår  nu  följaktligen  från  den  kritiskt  realistiska  grundfrågan;  Vad 
måste de nödvändiga villkoren vara för att chefstjänstemännens politiska roll ska 
kunna existera och vara vad den är? För att hitta svaret på frågan börjar jag följ‐
aktligen  i den ontologiska kärnan och  för att sedan arbeta mig uppåt  till roller. 
Och i den ontologiska finns de kausala krafterna som i denna avhandlings utgörs 
av de strukturella maktresurserna. Detta kommer att behandlas i kapitel 8.  
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Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan  sägas  att kontexten  av  en politiskt  styrd organisation 
ger för handen att det blir viktigt att anlägga ett strukturellt och kausalt perspek‐
tiv  på makt  och  därigenom  uppmärksamma  att makt  inte  endast  baseras  på 
laterala relationer mellan A och B, utan också baseras på vertikala relationer med 
de  strukturella  egenskaper  som  ges  av  det  sociala  systemet.  Att  fokusera  på 
denna  relation  innebär  att de underliggande  sociala  strukturer  som  föregår  en 
aktörs handlingar får ett analytiskt utrymme. Struktur och agentskap får därför 
ett betydande analytiskt utrymme  i denna avhandling. Detta gör oss uppmärk‐
samma på  att  chefstjänstemännen  inte  endast  står  i  en  lateral  förbindelse med 
andra aktörer, utan även i en vertikal förbindelse till den kontext de verkar inom. 
Genom  att  uppmärksamma  den  vertikala  relationen med  tillhörande  primära 
maktresurser,  och  därmed  de  underliggande  generativa  mekanismerna  och 
strukturella  villkoren,  är min  övertygelse  att  det  går  att  komma  närmare  en 
förståelse  av  chefstjänstemännens  politiska  agerande  och  deras  relation  med 
ledande politiker. 
 
Med utgångspunkt  i  ovanstående har  jag  i detta kapitel utvecklat den  analys‐
modell  som  krävs  för  att  hantera  avhandlingens  frågeställningar.  Analys‐
modellen har karaktären av en  trestegsraket. För att  identifiera maktresurserna 
krävs  en  strukturell  analys,  vilket  kommer  att  utföras  i  kapitel  6. Men  för  att 
kunna  säga  något  om  vad  dessa maktresurser  kan  åstadkomma  behöver  den 
strukturella  analysen  kompletteras  med  en  kausal  analys,  vilket  kommer  att 
utföras  i kapitel 7. Sammantaget ger resultaten av dessa två analyser en bild av 
de kommunala  chefstjänstemännens makt‐ och påverkanssituation. Denna bild 
tar  jag  sedan med mig  in  i  förståelseanalysen  i  kapitel  8  för  att  diskutera  de 
kommunala chefstjänstemännens politiska agerande.  
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Kommunchefers maktresurser  
– en strukturell analys 

 
 
 
Inledning   
Vilka strukturella maktresurser, om de nu finns, kan identifieras som förbundna 
med  den  kommunala  chefstjänstemannapositionen?  För  att  analysera  och 
besvara denna frågeställning har jag valt en strukturell analys med vars hjälp jag 
vill  kunna  identifiera  de  mekanismer  som  kan  sägas  producera  chefstjänste‐
männens  kapacitet  att  handla.  Sådana  mekanismer  kan  också  sägas  utgöra 
primära maktresurser (Barbalet, 1987). I kapitel 5 redogjorde jag för Lukes (1974) 
och Giddens  (1984)  olika  synsätt  på  relationen mellan makt  och  struktur,  och 
visade,  med  hjälp  av  Clegg  (1989),  att  ingen  av  dem  tycks  uppnå  en  till‐
fredsställande lösning av relationen mellan struktur och agentskap. För båda två 
förblir  agentskapet dominerande på  bekostnad  av  sociala  strukturer.  Jag upp‐
märksammade  då  istället  ett  alternativt  synsätt  som metateoretiskt  baseras  på 
kritisk  realism, där  sociala  strukturer och mänskliga  agenter betraktas  som  åt‐
skilda, men samtidigt som sammanbundna fenomen.  
 
En adekvat ansats för avhandlingens övergripande analys ges följaktligen av den 
kritiska  realismens  synsätt  på  relationen mellan makt,  struktur  och mänskligt 
agentskap.  Jag kommer  i  likhet med den kritiska  realismen också hålla  sociala 
strukturer  och mänskliga  agenter  åtskilda  genom  att  i detta  kapitel uppmärk‐
samma det förstnämnda med utgångspunkt i en strukturell analys, för att sedan i 
nästa kapitel  rikta uppmärksamheten mot det sistnämnda med utgångspunkt  i 
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en kausal analys. Det finns således två motiv för att utföra en strukturell analys. 
Det  ena motivet  är  att  kunna  identifiera  strukturella maktresurser  förbundna 
med kommunchefspositionen. Det andra motivet är att en kausal analys kräver 
en strukturell analys (se Danermark m.fl., 2003).  
 
Som jag hävdade i kapitel 1 kommer en studie om kommunchefer utgöra det fall 
som ligger till grund för analysen. Jag kommer i det följande löpande presentera 
empiriska bilder som är  tagna både  från  tidigare studier kring kommunchefers 
chefskap där jag har varit involverad och från samspelsstudien, för att åskådlig‐
göra  och  exemplifiera mitt  resonemang50.  Jag  integrerar  följaktligen  empiriska 
bilder  löpande  i analysen  istället  för att presentera detta separat. Syftet med att 
löpande presentera dessa bilder, förutom att de är en förutsättning för att kunna 
ta ställning till de tolkningar som rör ett mer definitivt ställningstagande till de 
forskningsfrågor som jag ställt i kapitel 1, är att för läsaren underlätta en bedöm‐
ning av resonemangets trovärdighet. 
 
Inledningsvis  diskuteras  kommunchefers  aktiviteter  och  samspel  med  den 
politiska  ledningen. Detta görs  för att renodlat – och  fritt  från en maktanalys – 
kunna  åskådliggöra  de  ingående  relationerna,  dvs.  med  vilka  andra  aktörer, 
individuella och gruppvisa, som kommunchefer samspelar med i förhållande till 
den  politiska  överbyggnaden,  och  hur  detta  samspel  kan  karakteriseras. Med 
detta som utgångspunkt diskuteras därefter kommunchefers sociala strukturer. 
De sociala strukturerna ligger sedan till grund för att identifiera maktresurserna.  
 
Kapitlet har därmed två övergripande syften. För det första att identifiera makt‐
resurserna,  och  för det  andra  att  ta med  läsaren  till det  kommunala  samman‐
hanget vari avhandlingen utspelas. 
 
Kommunchefers samspel med den politiska ledningen 
En  kartläggning  av  de  agenter  som  kommunchefer  samspelar med  görs  i  det 
följande  med  hjälp  av  tidigare  studier  där  jag  har  varit  involverad  samt  de 
intervjuer som  jag har utfört  i samband med avhandlingen.  I en av de  tidigare 
studierna  (Jonsson  m.fl.,  2002)  var  syftet  bland  annat  att,  tillsammans  med 
kommunchefer, utveckla begrepp om vad kommunchefers chefsarbete  innebar. 
Med  hjälp  av  den  begreppsapparat  som  utvecklades  kunde  kommunchefers 
arbete beskrivas som att de befinner sig  i  fyra olika  typer av sammanhang och 
inom dessa  sammanhang på  olika  arenor, vilket  jag beskrev  i kapitel  4.    I det 
politiska  sammanhanget,  vilket  är  av  intresse  i denna  avhandling,  kunde  fyra 

                                                 
50 Jag vill här återigen göra läsaren uppmärksam på att jag använder mig av en specifik kategori av 
kommunala chefstjänstemän som fall, nämligen kommunchefer (se kapitel 1). Jag kommer därför i 
fortsättningen referera till kommunchefer, inte kommunala chefstjänstemän.  
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olika  arenor  identifieras.  För  det  första  ”kommunfullmäktigearenan”.  För  det 
andra ”kommunstyrelsearenan”. För det tredje arenor där ”grupper av politiker” 
verkar  vid  sidan  av  kommunstyrelsen.  För  det  fjärde  arenor  i  form  av möten 
med ”enskilda politiker”. Det är följaktligen i relation till dessa arenor i det polit‐
iska  sammanhanget  som  kommunchefer  samspelar med  kommunens politiska 
ledning,  och varigenom  strukturella maktresurser kan  identifieras. Men,  själva 
samspelet  i  sig  kan  beskrivas på  flera  sätt. Ett  lämpligt  sätt  förefaller  vara  att 
kategorisera dessa beskrivningar via samspelets  form och  innehåll, vilket sker  i 
det följande.  
 
Formellt samspel och innehåll 
Beträffande  formellt  samspel  mellan  kommunchefer  och  ledande  politiker 
uttrycks  detta  både  i  intervjuer  och  i  de  tidigare  studierna  ske  via  kommun‐
chefens  närvaro  i  officiella  kommunala  organ  som  kommunfullmäktigearenan 
och  kommunstyrelsearenan,  samt  i  olika  arbetsgrupper  förbundna med  dessa 
som  exempelvis  arbetsutskott  och  presidier.  Kommunchefens  närvaro  vid 
presidium och olika utskott motiverades i samspelsstudien av en ledande majo‐
ritetspolitiker med  att  kommunchefen  är  kommunens  ledande  tjänsteman  och 
denne  som  sådan därför är ansvarig  för  tjänstemännen  inför  såväl  fullmäktige 
som  kommunstyrelsen.  Dock  behöver  inte  möten  som  förs  i  presidium  och 
utskott  vara  formella  i  betydelsen  att  de  enligt  kommunallagen måste  proto‐
kollföras.  Såvida  inte  annat  har  beslutats  i  kommunfullmäktige  är  vare  sig 
presidium  eller utskott  officiella  beslutsorgan  och  enligt  kommunallagen  finns 
det då inte krav på att offentliga protokoll måste upprättas och diarieföras. Dock 
utgör  de  officiella  kommunala  organ  där  ett  reglerat  samspel  sker  mellan 
kommunchef  och  ledande  kommunpolitiker.  I min  licentiatuppsats  (Högberg, 
2002) fann jag att kommunchefer inte endast deltar i kommunstyrelsen ordinarie 
sammanträden, arbetsutskott och presidier, utan även i andra officiella samman‐
hang  av  symbolisk  och  ceremoniell  karaktär,  såsom  studiebesök,  middagar, 
invigningar,  konferenser,  vänortsbesök m.m.  där  kommunstyrelsen  är  involv‐
erad.  
 
Mycket mer än så står inte att finna om det formellt reglerade samspelet mellan 
ledande politiker och kommunchef i vare sig intervjuer med ledande majoritets‐
politiker, oppositionspolitiker och chefstjänstemän, eller de  tidigare studier där 
jag  har  varit  involverad.  I  dessa  studier  (Högberg,  2002,  Jonsson m.fl.,  2002) 
kunde också konstateras att kommunchefers arbete  inte heller är reglerat enligt 
kommunallagen. Det finns alltså inte något juridiskt stöd för deras arbete, vilket 
medför att de helt enkelt tycks sakna en formell maktbas i lagstiftningen (se bl. a 
Hagström,  1990; Källström &  Solli,  1995;  Tollgerdt‐Andersson,  1995; Henning, 
2000). Denna  problematik  lyfte  även  en  av  kommuncheferna  fram  i  samband 
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med min  licentiatuppsats  (Högberg, 2002).  I en  jämförelse med en VD menade 
han att det: 
 

”… är skillnad från privata sammanhang där VD:n har den legala ställningen i 

lagstiftningen som gör att man bygger ett informellt regelverk som ytterligare 

förstärker VD:s roll. Vi kommunchefer saknar den grunden… att ha något att 

bygga vidare på. VD:n har av tradition en stark ställning som är förankrad av 

aktiebolagslagen …  som  också  ger  ansvar.  Styrelsen  är  homogen,  inte  en 

styrelse som bygger på tes/antites. Det är lättare att vara VD då man har det 

juridiska och ekonomiska ansvaret” 

Tjänsteman 5 
 
En  av  kommuncheferna  hävdade  till  och med  lite  ironiskt  att  avsaknaden  av 
juridiskt stöd många gånger, i praktiken, leder till att  
 

” … ansvaret är alltid vårat, även om det inte är det”. 

Tjänsteman 10 
 
Kommunchefen gjorde gällande att denne utan  juridiskt stöd  i kommunallagen 
många  gånger  ställs  som  ansvarig  för  omständigheter  som  ligger  utanför 
kommunchefens påverkansmöjligheter och som vederbörande inte har befogen‐
heter  över.  Kommunallagen  tycks  följaktligen  inte  ge  kommunchefer  samma 
maktställning  som  aktiebolagslagen  förefaller  ge  en VD. Det  enda  kommunal‐
lagen  säger  är  att kommunchefen  inte  är valbar  till kommunfullmäktige  i den 
kommun  vari  kommunchefen  verkar  (Kommunallagen,  1997). Avsaknaden  av 
juridiskt stöd  leder också  till, vilket kunde konstateras  i  Jonsson m.fl.  (2002) att 
kommunchefer  inte anser sig ha ett verksamhetsansvar av det slag som brukar 
förknippas  med  chefskap  och  chefsansvar  i  den  traditionella  management‐
litteraturen. Vi konstaterade att detta är ett starkt kännetecken  för den position 
som  ställningen  totalt  sett  kan  sägas  utgöra. Av  detta  kan  tolkas  att  utgångs‐
punkten  för kommunchefers maktbas är den  ställning  som vederbörande har  i 
förhållande  till  kommunstyrelsen  som  uppdragsgivare. Detta  säger  kommun‐
chefer är ett helt annat slag av utgångspunkt än den som vanligtvis  förknippas 
med chefer som har sin legala ställning i lagstiftningen.  
 
Beträffande  innehållet  i  det  formellt  reglerade  samspelet  framgår  från  gjorda 
studier  att  det  är  mindre  vanligt  att  kommunchefer  agerar  på  kommun‐
fullmäktigearenan. Kommunchefer kan dock vara föredragande av ärenden, men 
om  detta  sker  görs  det  i  regel  på  uppdrag  och  under  förutsättning  att  denna 
möjlighet  är  inskriven  i den  aktuella  kommunens  arbetsordning. Vanligtvis  är 
dock  att  kommunchefer  närvarar  enbart  som  passiva  åhörare  och  intar  en 
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lyssnande  attityd.  Den  främsta  uppgiften  är  att  bevaka  ärendegången.  Då 
kommunchefer närvarar vid möten mellan kommunfullmäktiges och kommun‐
styrelsens presidier påstås det att gemensamma frågor hanteras som exempelvis 
internationella  kontakter,  större  arrangemang  och  hur  frågor  politiskt  ska 
hanteras via kommunstyrelsens och kommunfullmäktige.   
 
Rörande innehållet i samspelet med politiker på kommunstyrelsearenan framgår 
av våra studier att det även här i regel sker en övervakning av ärendegången och 
att  ärendena  är  ordentligt  beredda  utifrån  kunskapsmässiga,  juridiska, 
demokratiska och  andra  aspekter  innan beslut  fattas. Om  så  inte  är  fallet  sägs 
bland  kommuncheferna  att  de  måste  vara  beredda  att  stå  till  svars  inför 
politikerna.  Bevakningen  av  hur  ärenden  fortlöper  anses  av  kommuncheferna 
vara  viktig  för  att  kunna  informera  den  egna  förvaltningen  och  övriga  för‐
valtningschefer om hur ärenden  troligen kommer att utfalla, exempelvis om de 
kommer att avvisas och behöva omarbetas, eller om beslut kommer att fattas om 
ärendet  ifråga. Närvaron  i  kommunstyrelsen  anses  av  kommuncheferna  vara 
viktig,  även  om  aktivitetsgraden  inte  alltid  är  särskilt  hög.  Kommunchefers 
insatser  i de frågor som berör kommunstyrelsen sker  i regel rum  innan aktuellt 
möte och i det informella samspelet, vilket uttrycks vara mer praktiskt eftersom 
frågor, som en ledande politiker i samspelsstudien menade: 
 

”… måste ’manglas’ innan kommunstyrelsens sammanträde. Kommunchefen 

leder hela processen fram till att klubban går i bordet.” 

Politiker 3 
 
Av min  licentiatuppsats  (Högberg, 2002)  framgår att denna ”mangling” många 
gånger  sker  i  en  muntlig  kommunikation  mellan  kommunchef  och  ledande 
politiker,  framförallt  kommunstyrelsens  ordförande.  En  av  kommuncheferna 
uttryckte sig i denna studie enligt följande: ”Offentlighetsprincipen leder till en ökad 
muntlig  kommunikation”. Med  detta menade  denne  att  genom  att  bara  samtala 
kommer man undan mycket av det obligatoriska diarieförandet och att man på 
så  sätt kan hålla vissa  frågor  levande en  längre  tid utan  inblandning av utom‐
stående aktörer. Dock är det,  till  skillnad  från kommunfullmäktigearenan, mer 
vanligt  att  kommunchefer  på  kommunstyrelsearenan  kan  vara  föredragande  i 
enskilda ärenden. Emellertid sägs av både ledande politiker och kommunchefer 
att  den  främsta  uppgiften  är  att  vid  behov  svara  på  frågor  av  olika  slag,  att 
förmedla  information och kunskaper  i  aktuella  frågor  samt  att bevaka/följa  att 
ärenden ”flyter på”. Vid det formella samspelet med den politiska ledningen av 
mer symbolisk och ceremoniell karaktär kunde  jag i en av de tidigare studierna 
(Högberg,  2002)  identifiera  en  roll  som  kommuncheferna  intar  och  som  jag 
kallade ”Talesman”. Rollen syftar bland annat  till att  tillsammans med  ledande 
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politiker  företräda  och  representera  kommunen  vid  olika  officiella  tillfällen. 
Rollen  som  Talesman  är  dock  inte  alltid  av  frivillig  natur.  Såsom  varande 
kommunens  högste  tjänsteman  är  kommunchefen mer  eller mindre  ålagd  att 
närvara vid dessa tillfällen.  
 
Informellt samspel och innehåll 
Från samspelsstudien framgår för det första att det inte tycks förekomma något 
utpräglat  informellt  samspel med politiker på  kommunfullmäktige‐  respektive 
kommunstyrelsearenan. Det  informella samspelet  tycks  främst ske  i relation  till 
arenorna för grupper av politiker och enskilda politiker. För det andra kan sägas 
att  även  om  samspelet  kan  beskrivas  som  informellt  tycks  det  ändå  i  stor 
utsträckning vara formaliserat. Även om det informella samspelet inte är föremål 
för  offentlighet  i betydelsen  att dessa möten protokoll‐  och diarieförs  sker det 
ändå  under  ordnade  former  och  med  regelbundenhet.  Beträffande  arenan 
”grupper av politiker” kan dessa grupper vara formella i betydelsen av officiella 
kommunala organ, exempelvis kommunstyrelsens arbetsutskott eller presidium 
som nämndes ovan. Men, det kan också röra sig om informella möten som spon‐
tant bildas med anledning av exempelvis ett visst ärende eller liknande. Vanligt 
är också att det etableras s.k. gruppledarträffar, där ledarna för både majoritets‐ 
och  oppositionspartier  träffas  regelbundet  för  överläggningar  med  syfte  att 
underlätta den interna politiska samordningen. I vissa kommuner sker också ett 
internt  samspel  mellan  kommunalråden  via  vad  ett  kommunalråd  kallade 
”kommunalrådsöverläggningar”. Vid träffar av ovanstående informella slag deltar i 
regel  kommunchefen. Dock  hör  till  undantagen  att  kommunchefer  deltar  vid 
möten med enskilda partier.  
 
Vad  gäller  innehållet  i  förhållande  till  dessa  informella  grupper  av  politiker 
framgår  från  de  tidigare  studierna  att  kommunchefers  insatser  i möten med 
grupper av politiker kan variera. Vanligtvis agerar de som sakkunniga/experter 
inom  området  ifråga. Men, det  är  inte heller  ovanligt  att de  agerar  som  över‐
bryggande  länk  mellan  politiska  grupperingar.  Vid  sådana  ageranden  kan 
insatserna handla om konflikthantering av något slag. Detta kan innebära att se 
till  att  alla  kommer  till  tals  eller  att medverka  till  att  överdriven misstro  och 
misstolkning förhindras. Kommuncheferna kan vid sådana tillfällen sägas inta en 
roll  som  jag  i  en  av  de  tidigare  studierna  kallade  ”Fredsmäklare”  (Högberg, 
2002:88). Denna  roll  anses  av  kommuncheferna  vara  viktig  att  agera  i  om det 
råder politisk osämja51 mellan styrande och opposition.  I  rollen handlar arbetet 
mycket om att försöka  jämka samman politikernas åsikter. Dock säger några av 
kommuncheferna att man  inte av politikerna vill bli påkommen att agera  som 

                                                 
51 Med politisk osämja avses konflikter i det vardagliga politiska arbetet med att uppnå konsensus. Med 
osämja avses följaktligen inte grundläggande ideologiska åsiktsskillnader. 
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Fredsmäklare  eftersom  det,  som  de  säger,  bland  politiker  anses  att  politiska 
tvister  ska  lösas  av  politiker.  En  av  kommuncheferna  i  studien  från  2002 
uttryckte att aktiviteter som syftar till att jämka samman styrande och opposition 
är ”lite hemlig” och att det rör sig om en ”dold verksamhet”. En annan kommunchef 
uttryckte  problematiken  som  att  ”brygga  mellan  majoritet  och  opposition  är  lite 
känsligt, men viktigt om majoritet och opposition  inte är  ’on speaking terms’. Flertalet 
av kommuncheferna framhäver att politisk osämja kan få negativa konsekvenser 
på alla nivåer i förvaltningsorganisationen i form av att olika direktiv kan ges till 
både  kommunchefen  och  andra  aktörer.  För  kommunchefernas  vidkommande 
sägs  det  innebära  försämrade  förutsättningar  för  att  själva  förankra  och  driva 
frågor.  
 
Beträffande  formerna  för det  informella  samspelet med  enskilda politiker  sker 
detta  för  kommunchefernas  vidkommande  främst  via  täta  kontakter  med 
kommunstyrelsens ordförande. En av de  ledande politikerna  i samspelsstudien 
uttryckte sig enligt följande om relationen mellan kommunchefen och kommun‐
styrelseordförande: 
 

”Samspelet finns mellan ordförande och chefstjänsteman. Det är där det stora 

arbetet finns. Det är ett dagligt arbete.” 

Politiker 4 
 
Liknande  uttalanden  står  även  att  finna  i  intervjuerna  hos  både  ledande 
majoritetspolitiker  och  ledande  oppositionspolitiker,  men  även  bland  andra 
ledande tjänstemän. I regel sker också en tät kontakt med övriga kommunalråd, 
dock  inte  i  lika stor utsträckning som med kommunstyrelsens ordförande. Med 
oppositionspolitiker är kontakten  inte  lika  tät, även om den är kontinuerlig. En 
tjänsteman menade att: 
 

”Det  är  mycket  informella  kontakter.  Det  är  mycket  kopplat  till  det 

maktbärande partiet. Hela tiden avstämningar.” 

Tjänsteman 1 
 
Även  i  studierna  från  2002  framgår  att  kommunchefers  samspel  med  den 
politiska ledningen främst sker med kommunstyrelsens ordförande och att dessa 
möten är  täta. Dock är det vanligt att kommunchefen också regelbundet  träffar 
andra  ledande majoritetspolitiker med  specifika  ansvarsområden  tillsammans 
med  tjänstemannasidans motsvariga chefer. Ett av kommunalråden  i samspels‐
studien berättade så här om sådana möten:  
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”Vi behöver  ju  träffas …  [XX]  som  ansvarig  för näringslivsfrågorna,  jag  för 

stadsbyggnadsfrågor …  träffas  ihop  med  stadsdirektören  och  näringslivs‐

direktören och kommundirektören eftersom det är gränsöverskridande frågor. 

Så  det  finns  ju  olika  konstellationer  för  att  kunna  ha  en  samordnad 

verksamhet, för att kunna jobba i fas med frågor … vi träffas regelbundet, kort 

men regelbundet.” 

Politiker 1 
 
Beträffande  innehållet  i  samspelet  med  enskilda  politiker  framgår  att  bland 
kommunchefer anses viktigt att kommunchef och kommunstyrelsens ordförande 
”går i takt”. Med det menas att vara ömsesidigt uppdaterade på vad som händer i 
aktuella  frågor  och  ärenden.  En  kommunstyrelseordförande  i  samspelsstudien 
gav uttryck för denna aspekt av samspelet i relationen med kommunchefen som 
att: 
 

”Vi stämmer av vad som sker i organisationen. Vad är det som har dykt upp? 

Vad är det för problem som finns? Vi har väl delat upp det så att vi inte ska 

springa kors och tvärs in i våra olika organisationer. Vi byter information oss 

emellan …” 

Politiker 4 
 
Vid möten med kommunstyrelsens ordförande sker i regel alltså överläggningar 
och informationsutbyten. Det anses bland ledande politiker att det är viktigt att 
samspelet mellan  kommunchefen  och  kommunstyrelsens  ordförande  fungerar 
som det är  tänkt, och att det  finns en ömsesidig  tillit mellan kommunchef och 
kommunstyrelsens ordförande. En oppositionspolitiker  i samspelsstudien  fram‐
hävde  bekymrat  att  om  samspelet  inte  fungerar  kan  detta  försvåra  kommun‐
chefers förmåga att agera, med konsekvensen: 
 

”Tappar en kommunchef styrfart så gör KS–ordföranden det också.” 

Politiker 3 
 
Tillit,  dialog  och  förtroende  sägs  bland  både  kommunchefer  och  kommun‐
styrelseordförande vara viktiga beståndsdelar i ett ömsesidigt samarbete i vilket 
man  säger  sig  turas  om  att  vara  ledande  aktör  samtidigt  som  man  har 
kontinuerliga samtal avseende hur frågor ska hanteras i politiska respektive för‐
valtningssammanhang. Om  inte  relationen mellan  kommunchef  och  kommun‐
styrelseordförande  är  fungerar  sägs  detta  bland  kommunchefer  kunna  verka 
förlamande på  förvaltningen. Nya maktsfärer kan bildas, underlag  för besluts‐
fattande kan bli bristfälligt, olika synsätt kan utvecklas.  
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Det  händer  också  att  kommunchefer  har  kontakt  med  ledande  oppositions‐
politiker,  även  om  det  inte  är  lika  vanligt.  Sådana  kontakter  tas  av  kommun‐
chefen  i  regel  på  eget  bevåg  i  syfte  att  informera  om  och/eller  förklara  inne‐
börden i ett visst ärende. Det kan också ske i syfte att förmedla och påkalla behov 
av kontakt över politiska gränser. I en av studierna från 2002 (Jonsson m.fl., 2002) 
konstaterades att det finns ett visst mönster av arbetsuppgifter i kommunchefers 
samspel med både grupper av politiker och  enskilda politiker, nämligen att  ta 
initiativ  till  frågor  och  förhållanden  som  kan  behövas  uppmärksammas,  att 
stimulera till strategiska diskussioner, att förmedla information och kunskaper i 
aktuella frågor, att medverka till att strategiska processer hanteras på ett lämpligt 
sätt  och  att  inhämta/förmedla  kunskaper  och  information  samt  att  känna  av 
stämningar och saklägen; dels för egen del och dels för att kunna sprida informa‐
tionen vidare  till  förvaltningsorganisationen. Dessa  arbetsuppgifter  anses  likna 
det  arbete  som  kommunchefer  utför  i  förhållande  till  kommunstyrelser. Detta 
gäller framför allt att kommunchefen i båda fallen ägnar sig åt att förmedla och 
inhämta  information. Utifrån  intervjuerna  framgår att kommunchefer  i  inform‐
ella möten  kan  agera mer  proaktivt,  det  finns  ett  större  handlingsutrymme.  I 
dessa  informella möten ges mer utrymme åt kommunchefen att uttala sig över‐
gripande om olika frågor, även frågor av politisk karaktär. Vanligtvis behandlas 
dock personal‐ och organisationsfrågor. I  formella möten dominerar politiken – 
det är politikernas arena.  
 
Kommunchefers sociala strukturer  
Av ovanstående  framgår med vilka politiska aktörer kommunchefer  samspelar 
och  hur  detta  samspel  kan  karakteriseras.  Detta  ligger  nu  till  grund  för  en 
diskussion  av  sociala  strukturer.  Viktigt  att  betona  här,  igen,  är  att  det  i  en 
strukturell  analys  är mindre viktigt  att uppmärksamma kommuncheferna  som 
sociala personer  och  istället  rikta uppmärksamheten mot  nätverket  av  sociala, 
opersonliga och positionella relationer.  
 
Dessa  relationer  kan  uppmärksammas  med  hjälp  av  en  nedbrytning  av  den 
konkreta  strukturens  ingående  element,  dvs.  dess  aktörer,  med  hjälp  av  en 
enklare  form  sociogram  tycks uppvisa  ett  relativt komplext nätverk  av  sociala 
relationer vari kommunchefen är del av. En uppräkning av dessa aktörer (indi‐
viduella positioner  som  gruppvisa),  fritt  från  beskrivning  av  relationens  egen‐
skap, bygger sammantaget upp en komplex struktur av sociala  relationer,  sub‐
stantiella och  interna, som  tillsammans utgör det sociala system som kommun‐
chefen  har  att  förhålla  sig  till  i  samspelet med  den  politiska  överbyggnaden. 
Kommunchefen sätts i denna struktur i relation till ledande majoritetspolitiker i 
kommunfullmäktige,  främst  via  dess  ordförande.  Dessutom  finns  en  relation 
tillsammans  med  kommunfullmäktiges  presidium,  och  dess  ingående  med‐
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lemmar, när detta presidium sammanträder med kommunstyrelsens presidium, 
och dess ingående medlemmar. När kommunchefen samspelar med dessa båda 
presidier uppstår också en relation  tillsammans med olika oppositionspolitiker. 
Kommunchefen sätts också  i  relation  till kommunstyrelsen via dennes samspel 
med  dess  ordförande,  men  också  i  dennes  deltagande  vid  dels  kommun‐
styrelsens officiella sammanträden, dels kommunstyrelsens arbetsgrupper. Sam‐
spelet med kommunstyrelsen tycks vara extra betydelsefullt. För det första anser 
sig kommunchefer  inte ha ett  traditionellt verksamhetsansvar,  som exempelvis 
kan  återfinnas  i den  traditionella managementlitteraturen. För det  andra  tycks 
kommunchefers förankring i den kommunala organisationen i stor utsträckning 
vara  en  funktion  av  hur  relationen  är med  kommunstyrelsen  och  framför  allt 
dess  ordförande.  Förankring  tycks  följaktligen  vara  relaterat  till  vissa  förvänt‐
ningar,  men  kanske  mer  om  dessa  förväntningar  uppfylls  eller  inte.  Om 
kommunchefen  i kommunstyrelsens, och dess ordförandes, ögon  lever upp  till 
de  förväntningar  som  riktas mot denne  förefaller  förankringen  stärkas.  I detta 
ligger  inte  endast  förväntningar  av  uppgiftsmässig  karaktär  utan  också  att 
kommunchefen förväntas agera partipolitiskt neutralt och agera för kommunens 
bästa och inte för en politisk majoritet. 
 
Via  kommunstyrelsens  officiella  sammanträden  uppstår  även  en  relation  till 
andra ledande majoritetspolitiker och oppositionspolitiker som inte nödvändigt‐
vis  behöver  vara medlemmar  i  något  presidium.  Sammantaget  kan  sägas  att 
dessa  relationer  uppstår  som  en  följd  av  kommunchefens  formellt  reglerade 
samspel med  de  officiella  kommunala  organen. Varje  arena  tycks  konstituera 
olika  uppsättningar  förväntningar  på  vad  kommunchefen  ska  göra,  och  hur, 
vilket  strukturerar  deras  beteenden  på  respektive  arena.  I  det  formella,  och 
reglerade,  samspelet  som  främst  sker på arenorna  för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen förefaller inte kommunchefen förväntas närvara vid kommun‐
fullmäktiges möten, såvida inte detta uttalas i form av ett officiellt uppdrag av att 
vara föredragande av exempelvis ett specifikt ärende. Dock förväntas kommun‐
chefer närvara när kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier möts 
för  att diskutera hur politiska  frågor  ska  hanteras mellan  kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen.  I  förhållande  till arenan  för kommunstyrelsen  förefaller 
kommunchefer dock förväntas ta en mer aktiv roll, framförallt i det arbete med 
frågor  som  måste  ”manglas”  i  nära  anslutning  till  kommunstyrelsens  möte. 
Under  själva mötena med  kommunstyrelsen  förväntas  istället  kommunchefen 
vara föredragande av ärenden, men framförallt att vid behov svara på frågor och 
förmedla  information  i  aktuella  frågor. Utöver detta  tycks  kommunchefer  för‐
väntas delta  i olika ceremoniella aktiviteter.   Mycket mer än verkar  inte stå att 
finna kring förväntningar från politiker i kommunchefers formella samspel med 
kommuners officiella beslutsorgan.  
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Vad gäller det informella, men formaliserade, samspelet tycks det kunna utläsas 
att  de  individuella  aktörerna  inte  skiljer  sig  märkvärdigt  åt,  utan  mer  de 
gruppvisa.  Samma politiker  återfinns många  gånger  inom  olika  grupperingar. 
Till  det  informella  samspelet  kan  hänföras  kommunchefens  relation  till  vad 
beskrevs  som  informella grupper  av politiker  som  spontant bildas med  anled‐
ning av exempelvis ett visst ärende, eller till vad som också benämndes grupp‐
ledarträffar. Vid möten med dessa olika grupperingar kan kommunchefen också 
hamna  i en relation med både majoritetspolitiker som oppositionspolitiker som 
inte nödvändigtvis behöver vara medlemmar av de grupperingar som kommun‐
chefer är i relation med i förhållanden till det formella samspelet med kommun‐
ens officiella organ. Ytterligare en grupp av politiker som kommunchefen tycks 
befinna sig i relation med är när det sker kommunalrådsöverläggningar. Men, av 
namnet att döma  finns  inte några oppositionspolitiker med vid dessa överlägg‐
ningar.  Endast  kommunalråd  som  kommunchefen  även  är  i  relation med  via 
andra grupperingar.  
 
Ovan  förda  resonemang  visar  det  nätverk  av  relationer  som  kommunchefen 
förefaller vara engagerad  i när det gäller  samspelet med kommunens politiska 
överbyggnad. Kommunchefens lokalisering i detta nätverk definieras följaktligen 
med utgångspunkt dennes  relationer med andra agenter, och det  totala antalet 
relationer  erbjuder  ett  system  av  koordinater  för  att  definiera  och  lokalisera 
kommunchefen i en social struktur. Dessa relationer uppvisar också en del egen‐
skaper. Enligt Lópes & Scott (2000) kan relationers egenskaper beskrivas i termer 
av intensitet och varaktighet. 
 
Från  samspelsstudien  framgår  att  relationen med  kommunens  officiella  organ 
kan  beskrivas  som  i  stor  utsträckning  varaktiga, men  av  skiftande  intensitet. 
Relationen  till  kommunfullmäktige  och  dess  ordförande  och  presidium  kan 
beskrivas som att vara av låg intensitet. Kontakterna förefaller inte vara särdeles 
täta  men  sker  ändå  med  en  regelbundenhet.  I  relation  till  de  agenter  som 
representerar kommunstyrelsen, dvs. kommunstyrelsen som en gruppvis agent, 
dess presidium och dess ordförande tycks intensiteten i relationerna skilja sig åt. 
Intensiteten  tycks  vara  låg  i  förhållande  till  kommunstyrelsen  per  se  och  dess 
presidium, medan den  förefaller vara hög  i relation  till kommunstyrelsens ord‐
förande. Kontakterna med kommunstyrelsens ordförande är, som framgår ovan, 
täta, så gott som dagliga. Dock tycks intensiteten i relation till kommunstyrelsen 
vara  större  i  jämförelse  med  relationen  till  kommunfullmäktige.  Intensiteten 
tycks  också  kunna  diskuteras  utifrån  kommunchefens  aktivitetsgrad  i  förhåll‐
ande  till dessa agenter.  I  förhållande  till kommunfullmäktiges samtliga agenter 
och  i  relation de  sammanträden där de olika presidierna möts  tycks kommun‐
chefen  i  lägre  grad  vara  aktiverad  än  i  jämförelse med  kommunstyrelsen  och 
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dess  ordförande.  Vid  kommunstyrelsens  sammanträden,  i  jämförelse  med 
kommunfullmäktiges  sammanträden,  framgår  att  kommunchefen  är mer  akti‐
verad i betydelsen att besvara frågor, presentera ärenden och även stå till ansvars 
om ärenden inte är ordentligt beredda. Dock tycks inte kommunchefer förväntas 
arbeta med specifika ärenden, förutom de ”tunga” ärenden som  ligger nära det 
politiska fältet. Förväntningar tycks  istället vara riktade mot att kommunchefen 
ska  ta ansvar över att kommunens övergripande ärendehantering  sköts på  rätt 
sätt. Dock  förefaller vissa  förväntningar  finnas att agera  i specifika ärenden om 
ärendehanteringen  inte  fungerar  som det är  tänkt. Samtidigt  framgår också att 
kommunchefen  är  som  mest  aktiverad  i  det  nära  samspelet  med  kommun‐
styrelsens ordförande i arbetet inför ett sammanträde med kommunstyrelsen.  
 
Beträffande  det  informella, men  formaliserade,  samspelet  kan  sägas  att  både 
intensiteten  och  varaktigheten  kan  skilja  sig  åt.  I  förhållande  till  informella 
grupper som bildas med anledning av en specifik fråga eller ärende tycks både 
varaktigheten  och  intensiteten  vara  låg.  Dessa  grupper  upplöses  i  regel  när 
frågan eller ärendet är  löst. Det  finns  inte heller mycket  som  tyder på att  rela‐
tionen  kan  beskrivas  som  intensiv. Det  är  inte  ens  säkert  att  kommunchefen 
alltid  behöver  närvara.  Kommunchefens  relation  till  gruppledarträffar  tycks 
dock i större utsträckning vara både mer intensiv och varaktig. Kommunchefens 
närvaro  är  önskvärd  för  att  agera  som  sakkunnig  inom  olika  områden.  Rela‐
tionen  är  också  varaktig  i  betydelsen  att dessa  träffar  sker med  en  viss  regel‐
bundenhet för att samordna det interna politiska arbetet i kommunen. Från ovan 
framgår också att den mest intensiva relationen förefaller bestå av det informella 
samspelet i relationen mellan kommunchefen och kommunstyrelsen ordförande. 
Intensiteten  i denna  relation består  inte endast av ett nästan dagligt samarbete, 
utan  också  av  kommunchefens  aktivitetsgrad  i  betydelse  av  ständiga  avstäm‐
ningar så att både kommunchef och kommunstyrelsens ordförande ”går i takt”. 
Vad gäller  förväntningar  i  relation  till det  informella, men  formaliserade,  sam‐
spelet kan sägas att i relation till ”grupper av politiker” förefaller förväntningar 
finnas bland politiker att kommunchefen ska fungera som expert eller sakkunnig 
i de frågor som för tillfället diskuteras. Detta tycks även förväntas i relationen till 
”enskilda  politiker”  Samtidigt  framgår  från  ovanstående  att  kommuncheferna 
ibland också tar på sig en roll som jag valde att kalla ”Fredsmäklare”, en roll vars 
syfte är att agera som en överbryggande länk mellan politiska grupperingar. Det 
tycks dock  inte  finnas  några  förväntningar  från politiker  att  kommuncheferna 
ska,  eller  bör,  agera på  sådant  sätt. Dessa  beteenden  förefaller  istället  vara  ett 
resultat  av  kommunchefers  förväntningar  på  sin  egen  roll.  Rörande  förvänt‐
ningar  i  relation  till  ”enskilda  politiker”  framgår  från  ovan  att  den  mesta 
kontakten sker med kommunstyrelsens ordförande, även om kontakt med andra 
ledande  politiker  även  förekommer.  Vad  som  kan  utläsas  tycks  vara  att  det 
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förväntas både  från kommunchefen och  från kommunstyrelsens ordförande att 
de  två  ska vara ömsesidigt uppdaterade, via överläggningar och  informations‐
utbyten, på vad  som händer med och  i aktuella  frågor och ärenden. Samman‐
taget  tycks det som att kommunchefer  förväntas  ta  initiativ,  förmedla  informa‐
tion och kunskaper i relation till det politiska sammanhanget.  
 
Maktresurser förbundna med kommunchefspositionen 
I  den  hittills  gjorda  analysen  har  fokus  riktats mot  kommunchefspositionens 
relationer med kommuners politiska ledning och hur de kan karakteriseras. Mot 
bakgrund  av detta  ska  jag nu gå  över  till  att behandla  frågan  om vilka makt‐
resurser  som  kan  identifieras  som  förbundna  med  kommunchefspositionen, 
måste  jag emellertid utifrån ett kritiskt realistiskt synsätt börja med att ställa en 
annan fråga, nämligen; Vad förutsätter dessa maktresurser för sin existens?  
 
Med  utgångspunkt  i  utläggningen  om  den  kritiska  realismen  i  kapitel  3  kan 
förstås att maktresurserna för sin existens förutsätter sociala relationer, substanti‐
ella  och  interna,  som  kommunchefer  är del  av. Det  är  genom dessa  relationer 
som maktresurserna konstitueras och distribueras. De sociala relationerna gör att 
maktresurserna finns. Dessa relationer kan man följaktligen inte ta bort utan att 
maktresurserna  upphör  att  finnas  till  i  sin  nuvarande  form. Och  det  är  dessa 
sociala relationer, som  tillsammans bygger upp den sociala strukturen, som  jag 
ovan har redogjort för. Dessa strukturer besitter nu kausala krafter, som verkar 
via mekanismerna, dvs. maktresurserna, och  som utgör grunden  för kommun‐
chefers kapacitet att handla, att uppnå effekter – att producera händelser.  I det 
följande  ska  jag  ta  mig  an  maktresurserna  och  lämna  kausaliteten  till  nästa 
kapitel. Med  utgångspunkt  i  Barbalet  (1987)  och  Reed  (1997)  avser  jag  med 
resurser  följaktligen primära maktresurser  som kan  förstås vara  en del av den 
vertikala  relationen  mellan  kommunchefer  och  den  underliggande  sociala 
strukturen  som  utgörs  av  kommunchefens  relationer med  den  politiska  över‐
byggnaden.  
 
Som jag har argumenterat för tidigare tar jag mig alltså an den strukturella basen 
av kommunchefers makt i den politiskt styrda organisationen. Viktigt i detta är 
att utgångspunkten  för  analysen  är den  strukturella positionen,  och  att denna 
position bör ses som en oberoende maktbas (Bacharach & Lawler, 1980) varifrån 
andra  maktresurser  kan  härledas,  dvs.  från  positionens  relation  med  andra 
positioner. Flertalet politiker beskriver kommunchefspositionens makt med ord 
som ”stor”, ”stark”, ”tung”, ”enorm” och ”omfattande”. Men, det framgår också att 
till kommunchefers formella position är endast få formella befogenheter knutna. 
Ett oppositionsråd beskrev detta med följande ord: 
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”Egentligen  har  ju  en  kommunchef  inte  mer  formella  befogenheter  än  en 

kontorist...” 

Politiker 6 
 
Detta  har  varit  återkommande  vid  intervjuerna  i  samspelsstudien.  Samtliga 
berörde  problematiken  med,  som  kommuncheferna  själva  uttryckte,  ”vaga” 
formella befogenheter. Dessa ”vaga” formella befogenheter ledde också till att en 
av  kommuncheferna  beskrev  sin  ledningssituation  som  att  vara  ”sammanvävd 
med  den  politiska  makten”  i  betydelsen  att  denne  såg  sig  vara  ett  redskap  i 
händerna på  ledande politiker. Uttrycket ”vaga” formella befogenheter är alltså 
ett uttryck  som  kommuncheferna  själva  använder. Men  vad menas  egentligen 
med  att  befogenheterna  är  ”vaga”?  Jag  frågade  kommuncheferna.  Svaren  kan 
sägas även de varit ”vaga”. Vissa av dem säger sig uppleva att vagheten består i 
att deras position  som kommunchef  saknar ett  juridiskt  stöd  i kommunallagen 
som varken reglerar deras ansvar eller deras befogenheter. Andra hänvisar till de 
skrivna direktiven från kommunen som arbetsgivare och menar att de inte heller 
där upplever  få något klart stöd beträffande befogenheter. Utan dessa  formella 
befogenheter  säger  sig  kommuncheferna  också  uppleva  att  deras  formella 
påverkansmöjligheter  är  begränsade  vilket  får  konsekvenser  för  deras  direkta 
ledning av verksamheten. Konsekvenserna kan komma till uttryck i bland annat 
att de  inte alltid  får, eller kan,  fatta  för organisationen bindande beslut utan att 
först rådgöra med ledande politiker, framförallt kommunstyrelsens ordförande.  
 
Avsaknaden  av  formella  befogenheter  sägs  också  bland  kommunchefer  kunna 
leda  till  att  de  intar  en  passiv  ställning  i  förhållande  till  ledande  politiker, 
speciellt  i  ovan  beskrivna  politiska  sammanhang.  I  samband  med  en  av  de 
tidigare  studierna  (Högberg,  2002)  observerade  jag  olika  beteenden  hos 
kommuncheferna. Observationerna visade att  i möten där politiker var  involv‐
erade förhöll sig kommuncheferna mer passiva jämfört med möten som berörde 
andra sammanhang, speciellt förvaltningssammanhanget. I möten med politiker 
föreföll således kommuncheferna agera som den  lyssnande parten och uttalade 
sig  enbart  i  sakfrågor.  I  förvaltningssammanhanget uppträdde dock  kommun‐
cheferna mer  aktivt  och  ”tog  befälet”.  Flera  kommunchefer  framför  också  att 
avsaknaden av formell auktoritet kan medföra att anställda kan gå direkt till den 
politiska  ledningen,  utan  att  passera  kommunchefen,  för  att  få  svar  på  frågor 
eller vid problem, vilket inte sägs vara uppskattat eftersom det då föreligger en 
risk  att  tjänstemännen  kan  komma  att  arbeta  med  olika  direktiv,  och  att 
kommunchefen kan förlora kontrollen över vilken information som sprids. 
 
Med detta  som utgångspunkt  skulle man kanske  förledas att  tro att kommun‐
chefer inte besitter någon form av makt som kan härledas utifrån deras struktur‐
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ella position. Jag vill istället med hjälp av följande analys visa att de maktresurser 
som  kan  identifieras  som  primära  resurser  främst  har  sin  utgångspunkt  i 
kommunchefers position som just kommunchefer, och denna positions relationer 
med  andra  positioner  i  den  politiska  överbyggnaden  eftersom  det  är  i  dessa 
relationer, enligt ett kritiskt realistiskt synsätt, som maktresurserna konstitueras 
och  distribueras.  Utifrån  det  kritiskt  realistiska  synsättet  som  presenterades  i 
kapitel 3 tar analysen sin utgångspunkt i att de strukturella maktresurserna inte 
direkt kan observeras eftersom de är en del av verklighetens domän, utan måste 
utifrån  empiriska  iakttagelser  teoretiskt  härledas  från  underliggande  sociala 
strukturer. Därför är följande avsnitt om maktresurser strukturerat på så sätt att 
jag  först  teoretiskt diskuterar dess  innehåll och sedan utvecklar  innehållet med 
empiriska bilder. Analysen visar att främst tre typer av maktresurser kan identi‐
fieras, nämligen  centralitet, kontroll  över kritiska  resurser  samt närhet  till den 
exekutiva makten.  
 
Centralitet 
En  identifierbar  strukturell maktresurs  som  ges  av  kommunchefers  relationer 
med den politiska överbyggnaden utgörs av vad organisations‐ och ledarskaps‐
litteraturen  kallar  centralitet.  Astley  och  Sachdeva  (1984)  skriver  att  arbetet  i 
komplexa organisationer typiskt sett är segmenterat i diskreta positioner som är 
differentierade  både  vertikalt  och  horisontellt  genom  olika  divisioner  eller 
avdelningar, vilket enligt Pfeffer  (1981) obönhörligen  leder  till skapandet av en 
maktdifferentiering  inom  organisationen.  Pfeffer  skriver  vidare  att  de  enheter 
som  är  ansvariga  för  att  genomföra  viktiga  och  betydelsefulla  arbetsuppgifter 
och  aktiviteter  typiskt  sett  har  ett  större  inflytande  i  organisationen,  vilket 
fundamentalt konstituerar deras makt. Astley och Sachdeva menar vidare att de 
differentierade  positionerna  sedan  integreras  genom  sammanlänkade  arbets‐
flöden  som  formar  ett  ganska  stabilt  nätverk  av  interaktioner.  Astley  och 
Sachdeva  gör  då  gällande  att  organisatoriska maktrelationer  med  fördel  kan 
analyseras  med  referens  till  detta  nätverk  av  interaktioner.  Genom  att  vara 
centralt  placerad  i  nätverket  skriver Astley  och  Sachdeva  att  aktörerna  agerar 
som informationskanaler för att integrera de diskreta funktionella bidragen från 
andra som inte är sammanlänkade. DuBrin (2004) utvecklar detta och definierar 
centralitet  i  vilken  utsträckning  en  enhets  aktiviteter  är  sammanlänkade med 
hela  systemet av organisatoriska aktiviteter. En  enhet har  en hög grad av  cen‐
tralitet när den är en viktig och integrerande del av arbetet som utförs av andra 
enheter. Enligt DuBrin härstammar makten då  från möjligheten att kontrollera 
organisationens  arbetsflöde. Men,  det  ska  dock  inte  endast  ses  som  helt  och 
hållet baserat på vilken nivå enheten befinner sig i den organisatoriska hierarkin. 
Centraliteten  är  betingad  av  positionen  i  den  sociala  strukturen,  där makten 
sedan  härleds  från  en  enhets  relation med multipla  resurs‐  och  arbetsflöden 
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(Brass,  1984; Ammeter m.fl.,  2002). Astley  och  Sachdeva,  och DuBrin,  är  inte 
ensamma  i  sina  tankar. Även Hickson m.fl.  (1971), Hinings m.fl.  (1974), Brass 
(1984), Greiner och Schein (1988), Lachman (1989), Pfeffer (1981, 1992), Ibarra & 
Andrews  (1993)  samt  Brass &  Burkhardt  (1993)  berör  centraliteten  på  samma 
sätt,  dvs.  som  en  betydelsefull  maktresurs,  vilket  möjliggör  kontroll  över 
arbetsflödet  i  organisationen.  Exempelvis  Lachman  (1989)  skriver  att  en  enhet 
som  är  sammanlänkad  med  andra  enheter  betraktas  ha  större  kontroll  över 
arbetsflödet och den sociala interaktionen och är därför potentiellt mer maktfull. 
Hickson m.fl.  (1971)  framhäver  två kriterier  för  centralitet. För det  första är en 
enhet  central  om  den  är  förbunden med många  andra  aktiviteter  i  organisa‐
tionen. För det andra är aktiviteterna centrala om de är betydelsefulla i meningen 
att  deras  upphörande  snabbt  och  substantiellt  skulle  hämma  arbetsflödet  i 
organisationen. Hickson m.fl. (1971), Hinnings m.fl. (1974) tycks inta en särställ‐
ning i litteraturen då merparten av övrig organisationsforskning relaterat till cen‐
tralitet så gott som uteslutande, direkt eller indirekt, refererar till dessa författare. 
 
Centralitet  som  en  strukturell  maktresurs  förbunden  med  kommunchefs‐
positionen  blir  högst  påtaglig.  Från  ovan  gjorda  analys  av  sociala  strukturer 
förbundna  med  kommunchefspositionen  framgår  att  denna  har  tillgång  till 
primära maktresurser som ges av positionens hierarkiskt centrala placering i den 
kommunala  förvaltningsorganisationen  och  dess  relation  med  både  officiella 
som  inofficiella kommunala organ som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
arbetsgrupper presidier, gruppledarträffar, kommunalrådsöverläggningar m.m. 
I  och med  denna  position  finns  i  jämförelse med  andra  chefstjänstemän  inte 
någon som är satt i sådan kontinuerlig kontakt med kommunens sammanlagda 
politiska  ledning, majoritet  som  opposition,  och  oberoende  om  samspelet  kan 
beskrivas som formellt eller informellt. Ett uttryck för att centralitet blir en betyd‐
elsefull strukturell maktresurs ges bland annat också av följande kommentar från 
en ledande oppositionspolitiker: 
 

”Kommunchefen  är naturligtvis  en  slags  ’man  in  the middle’. Han  är  ju  en 

nyckelspelare naturligtvis. Han håller ju i de politiska kontakterna och är med 

på gruppledarträffarna. Det är också han  som håller  ihop chefsgruppen och 

tjänstemannaorganisationen. Så han har ju styrningen och nätverket.” 

Politiker 10 
 
Centraliteten kan ses som ett resultat av kommunchefen som chef för kommun‐
styrelsens förvaltningskontor, dvs. kommunledningskontoret, där denna förvän‐
tas  ta  det  övergripande  ansvaret  för  tjänstemannaorganisationen.  Flera  av  de 
intervjuade  framförde  just  kommunchefens  position  som  chef  över  kommun‐
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ledningskontoret  som  viktig  i  detta  avseende.  En  chefstjänsteman  i  samspels‐
studien gav uttryck för detta med följande ord:  
 

”Det  är  en maktposition,  och  i  den  har man  ju  som  förvaltningschef  stora 

möjligheter att kunna påverka.”  

Tjänsteman 2 
 
Den  intervjuade  var  noga med  att  påpeka  att  kommunchefen  formellt  är  för‐
valtningschef, även om den formella titeln just är kommunchef. En av kommun‐
cheferna berättade så här om positionen: 
 

”Den  största  möjligheten  att  påverka  som  jag  har  är  ju  att  vara  chef  för 

kommunledningskontoret  […]  Det  är  där  styrkan  i  den  här  rollen  ligger. 

Kommunchefen  leder  kommunledningskontoret  oberoende  av  hur 

organisationen ser ut i övrigt.”  

Tjänsteman 4 
 
Kommunchefen menade att de tjänstemän som är anslutna till kommunlednings‐
kontoret är ansvariga mot kommunstyrelsen, fullmäktige och nämnderna, och att 
det är  i dessa politiska organ som den exekutiva, politiska makten utövas. Det 
oppositionsråd som jag citerade ovan och som uttryckte att kommunchefer ”inte 
har  mer  formella  befogenheter  än  en  kontorist”  fortsatte  genom  att  säga,  med 
hänvisning till kommunchefen som chef för kommunledningskontoret: 
 

” … men  om man  tittar  på  hur  det  egentligen  är  så  är  det  ju  inte  så.  En 

kommunchef  har  ju  oerhört  stora  påverkansmöjligheter …  bara  genom  att 

samla  tjänstemännen,  hur  han  organiserar  sitt  arbete,  vilka  dokument  som 

kommer fram till kommunstyrelsen som underlag för beslut.”  

Politiker 6 
 
Det  är  följaktligen  i  egenskap  som  chef  över  kommunledningskontoret  som 
centraliteten konstitueras eftersom kommunstyrelsen utgör kommunens ledande 
politiskt  exekutiva  förvaltningsorgan, vilket verkar möjliggöra  en kontroll, och 
ett  inflytande, över kommunens  informations‐ och arbetsflöde. Som  jag beskrev 
ovan  innebär detta att kommunstyrelsen  innehar en särställning bland nämnd‐
erna genom  att den också har  en  samordnande  roll,  och  att kommunstyrelsen 
genom  sin  ställning  i  förhållanden  till  kommunfullmäktige  i  praktiken  har  en 
mycket stark maktbas. Och det är sedan kommunledningskontoret, på kommun‐
styrelsens  uppdrag,  som  leder,  styr,  samordnar,  kontrollerar  och  utvecklar 
kommunens  olika  verksamheter,  vilket  också  i  praktiken  möjliggör  en  stark 
maktbas  även  för  kommunchefen  eftersom  det  även  sätter  denne  i  en  central 
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placering  beträffande  kontrollen  av den  kommunala  organisationens  samman‐
lagda  informations‐ och  arbetsflöde. Detta har också uppmärksammats  i  inter‐
vjuerna,  där  flertalet  politiker  förefaller mena  att  genom  den makt  kommun‐
chefers  centrala  position  innebär  besitter  också  kommunchefer  betydande 
påverkansmöjligheter över den kommunala verksamhetens arbetsflöde. Som ett 
uttryck för detta menade en kommunstyrelseordförande i samspelsstudien att: 
 

”Det är  ju klart att  i rollen som kommunchef har du  ju naturligtvis en stark 

påverkan på kommunens verksamhet. Så är det ju naturligtvis.” 

Politiker 4 
 
Ett  oppositionsråd  hävdade  vidare  att det  är  en  ”tung,  strategisk  position”  som 
håller  ihop  verksamheten  och har därför naturligtvis makt  att påverka  arbets‐
flödet  i den kommunala verksamheten. Denne kommenterade denna aspekt av 
centralitet som en strukturell maktresurs med följande ord: 
 

”En kommunchef kan ha en oerhörd makt som alla ledare i en central roll.” 

Politiker 6 
 
Som kommunens  ledande  tjänsteman agerar också kommunchefer  i  rollen som 
Förbindelselänk mellan politiker och  tjänstemän  (Högberg, 2002). Rollen  syftar 
till  att,  via  informationsspridning,  samordna  arbetet  mellan  den  politiska 
nämndorganisationen  och  tjänstemannaorganisationen.  Kommunchefers  cen‐
tralitet  tycks  följaktligen  baseras  på  att  positionen  som  kommunlednings‐
kontorets chef tycks vara sammankopplad med många andra kritiska aktiviteter 
i organisationen genom kommunstyrelsens  samordningsansvar. Om positionen 
avskaffas  förefaller det  som att detta  skulle kunna hämma det primära arbets‐
flödet  i  både  tjänstemannaorganisationen  som  den  politiska  nämndorganisa‐
tionen, och därmed kommunstyrelsens funktion att samordna kommunens olika 
verksamheter.  För  det  andra  visar  de  relationella  strukturerna  det  nätverk  av 
kontakter med ledande politiker, majoritet som opposition, som kommunchefen 
samspelar med. Även  här  intar  kommunchefspositionen  en  central  roll. Bland 
annat framgår från tidigare studier att kommunchefen här kan agera i rollen som 
Fredsmäklare  med  syftet  att  jämka  samman  politikers  åsikter  och  skapa  ett 
fungerande  samspel  över  partigränserna. Genom  centraliteten  tycks  kommun‐
chefer agera som en integrerande kanal vertikalt mellan politiker och tjänstemän, 
men  även  horisontellt mellan majoritets‐  och  oppositionspolitiker,  vilket  tycks 
medföra att kommunchefspositionen blir funktionellt oumbärlig.  
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Kontroll över kritiska resurser 
Ytterligare en strukturell maktresurs kan härledas från kommunchefspositionens 
kontroll över de relevanta resurser kommunchefer har till sitt förfogande, vilket 
förefaller  skapa  ett  asymmetriskt  beroendeförhållande  mellan  politiker  och 
tjänstemän. Exempelvis resurser i form av tjänstemannaorganisationens informa‐
tion,  expertis  och  kunskap,  vilka  kommunchefen  förefaller  kunna  exploatera  i 
dennes samspel med olika politiska aktörer, individuella som gruppvisa, majori‐
tet som opposition. Kontroll över resurser som en maktresurs är också något som 
är vanligt återkommande i organisations‐ och ledarskapslitteraturen. Litteraturen 
talar om ”resource dependency”, vilket definierar makt som den kontroll någon 
har  över  resurser  (Mintzberg,  1983; Astley  och  Sachdeva,  1984; Morgan,  1986; 
Astley & Zajac, 1991; Pfeffer, 1981, 1992, Wageman & Mannix, 1998). Det rör sig 
om kritiska resurser som en organisation är beroende av  för dess existens, dess 
sätt att fungera och sköta sin verksamhet (Morgan, 1986). De enheter eller  indi‐
vider  som  kan  erbjuda  dessa  resurser  erhåller  makt  inom  en  organisation 
(Pfeffer,  1981),  vilket  skapar  en  förmåga  att  styra  en  organisations  handlande 
(Pfeffer & Salancik, 1978).  I den utsträckning  som någon kan bidra med dessa 
kritiska  resurser  blir  andra  medlemmar  i  organisationen  beroende  av  detta 
bidrag  (Astley  &  Zajac,  1991),  vilket  då  skapar  ett  asymmetriskt  beroende‐
förhållande. Och asymmetri  i beroendet förklarar asymmetri  i den makt som är 
involverad mellan aktörerna (Astley & Sachdeva, 1984).  
 
Från  analysen  av  kommunchefers  sociala  strukturer  kan  kontroll  över  kritiska 
resurser  härledas.  Det  framgår  att  politiker  är  beroende  av  tjänstemanna‐
organisation som de har till sin hjälp. En tjänsteman i samspelsstudien gav även 
uttryck för detta med följande ord:   
 

”Politikernas förutsättningar för att göra ett bra arbete bygger väldigt mycket 

på den  tjänstemannaorganisation  som man har  till  sin hjälp. Den  som  leder 

den organisationen har ju stor betydelse.”   

Tjänsteman 2 
 
Ett återkommande tema i intervjuerna med ledande politiker är att de framhäver 
att  kommunchefen  har  det  övergripande  ansvaret  för  tjänstemannaorganisa‐
tionen. Och den som leder och styr denna organisation, och därigenom möjliggör 
de  politiska  intentionerna,  påstås  ha  en  omfattande  makt.  En  av  kommun‐
cheferna hävdade gav uttryck för detta genom att säga: 
 

”Det är ju klart, leder man den organisationen där tjänstemännen finns … det 

är ju där vi har våran största maktmöjlighet.”  

Tjänsteman 4 
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Politiker  förefaller  följaktligen  bli  beroende  av  kommunchefers  kontroll  över 
förvaltningens sammanlagda resurser som krävs  för att möjliggöra de politiska 
intentionerna. Exempelvis hävdade ett av kommunalråden i intervjuerna till och 
med  att  denna  kontroll  över  förvaltningens  resurser  leder  till  kommunchefen 
”har hela kommunen  i  sitt grepp”. Vissa menar också att  i och med att kommun‐
chefen  leder  kommunens  chefsgrupper  så  är makten  stor  över  tjänstemanna‐
organisationen.  De  kanske mest  betydelsefulla maktresursen  en  kommunchef 
har tillgång till tycks således vara tillgången till tjänstemannaorganisationen i sig 
och ledningen över kommunens chefsgrupper, en resurs som om den kan mobili‐
seras  i  relationen  till politiker utgör  en  källa  för  att utöva påverkan  (jfr  Isaac, 
1992, Wrong,  2002).  Ett  oppositionsråd  i  samspelsstudien  var  inne  på  samma 
linje och gav uttryck för denna aspekt med följande ord: 
 

”Han kan  ju styra vilka  tjänstemän han har omkring sig. Det är  ju han som 

bestämmer  om  detta.  Ska  han  ha  dem  runtomkring  sig  som  gör  som  han 

säger, eller ska han ha kritiska  tjänstemän. Det  får  ju betydelse även  för det 

politiska ledarskapet, för det beror ju också på vad man får fram för underlag 

till beslut.” 

Politiker 6 
 
Detta återkommer också vid  intervjuer med  tjänstemän, som också påpekar att 
det  främst  är  den  höga  sakkunskapen  i  tjänstemannaorganisationen  som 
kommunchefen har tillgång till via chefsgrupperna. En oppositionspolitiker upp‐
märksammade då, med anledning av kommunchefens  centrala position, att all 
denna kunskap ackumuleras hos kommunchefen: 
 

”Den samlade kunskapen, informationen och helheten har ju kommunchefen.” 

Politiker 6 
 
Även  vissa  politiker  uppmärksammade  detta  och  påpekade  att  i  och med  att 
kommunchefen  har  kontroll  över  tjänstemannaorganisationens  sammanlagda 
sakkunskap  så  leder  detta  till  kunskapsövertag  gentemot  politikerna,  vilket 
skapar ett obalanserat beroendeförhållande mellan politiker och  tjänstemän. En 
fullmäktigeordförande gav exempelvis uttryck för detta genom att säga att: 
 

”Min uppfattning är att alla tjänstemän är våra politiska rådgivare. Men vi är 

rätt så utelämnade till de råd vi får, i den kunskapen.” 

Politiker 2 
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Även  en  av  oppositionspolitikerna  uppmärksammade  det  obalanserade  bero‐
endeförhållandet som kommunchefens kontroll över kunskapsmässiga  resurser 
medför, och kommenterade detta med följande ord:  
 

”Det är inte så lätt att gå i klinch med eller ifrågasätta den person som du är 

väldigt beroende av!”.  

Politiker 10 
 
Medan  vissa  betonar  att  kommunchefen  har  kontroll  över  tjänstemanna‐
organisationens sammanlagda kunskapsmässiga resurser,  lägger andra  tonvikt‐
en på att kommunchefens individuella kunskap och kompetens. Det anses speci‐
ellt viktigt att denne har kunskap om ekonomi och  juridik. Dock anses genom‐
gående bland både politiker och  tjänstemän att kommunchefen måste veta  lite 
om mycket, vilket följande bild ger ett sken av.  
 

”Man måste  ha  tillräcklig  kunskap  för  att  ställa  frågor  och  värdera  svaren. 

Annars ses man nog som en idiot.” 

Tjänsteman 8 
 
Närhet till exekutiv makt 
En  sista  strukturell  maktresurs  som  kan  identifieras  med  utgångspunkt  i 
relationen mellan  kommunchefer  och  den  politiska  överbyggnaden  utgörs  av 
vad  den  gängse  organisations‐  och  ledarskapslitteraturen  kalla  närhet  till  den 
exekutiva makten  (DuBrin, 2004). Detta ska emellertid  inte  förväxlas med ovan 
genomgånga centralitet, även fast det till synes tycks kunna finnas vissa likheter. 
Hög grad av centralitet innebär att en enhets aktiviteter är sammanlänkade med 
hela  organisationens  aktiviteter, men detta  behöver  nödvändigtvis  inte  betyda 
närhet till den exekutiva makten. Idén är, enligt DuBrin, att ju närmre en aktör är 
den  exekutiva makten,  desto  större möjligheter  att  utöva makt.  Likaledes,  ju 
högre en enhet  rapporterar, desto mer makt kan den  inneha. Pfeffer  (1992) ut‐
vecklar detta och skriver om den  fysiska placeringen  i ett kommunikationsnät‐
verk, och hävdar att den centrala fysiska placeringen erbjuder makt på grund av 
närhet till den exekutiva makten, och därmed en möjlighet att integrera den egna 
enheten i organisationens fortgående arbetsprocesser.  
 
I och med att kommunchefen befinner  sig  i  en kommunövergripande position 
och  följaktligen,  enligt  ovan,  i  en  omedelbar  närhet  till  den  kommunöver‐
gripande politiska ledningen kan ett flertal empiriska uttryck för närhet till makt 
identifieras.  Som  framgått  ovan  utgör  kommunstyrelsen  kommunens  ledande 
politiskt exekutiva  förvaltningsorgan och har  som  sådant en  särställning bland 
nämnderna genom att den också har en samordnande roll. Genom sin ställning i 
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förhållande  till  kommunfullmäktige  har  kommunstyrelsens  i  praktiken  en 
mycket  stark  maktbas,  men  mer  av  informell  karaktär.  Då  kommunchefs‐
positionen  organisatoriskt  betraktat  är  knuten  till  kommunstyrelsen  och 
kommunchefen  jobbar  i en nära relation med  framförallt kommunstyrelsen och 
dess ordförande,  förefaller denna starka maktbas även  innebära en särställning 
för  kommunchefspositionen  bland  övriga  kommunala  chefspositioner.  Positio‐
nen möjliggör ett  samspel med en  rad av  informella politiska aktörer,  individ‐
uella som gruppvisa, samt samtliga officiella kommunala organ. Ett kommunal‐
råd uppmärksammade specifikt de täta kontakterna mellan kommunchefen och 
kommunstyrelsens  ordförande,  och  kommenterade  detta  med  att  kommun‐
chefen  är  ”kommunstyrelseordförandens  högra  hand”. Även  en högre  chefstjänste‐
man i samspelsstudien var inne på samma linje och kommenterade:  
 

”Kommunchefen  har  KS‐ordförandens  öra.  Har  han  på  fötterna  och  är 

inlyssnad och har en bra kunskap om hur tjänstemannaorganisationen ser på 

saker och ting utifrån kommunens bästa och planterar in tankar och idéer som 

är kloka hos sin KS‐ordförande ökar påverkansmöjligheterna.” 

Tjänsteman 3 
 
Från  ovan  framgick  också  kommunchefens  nära  samspel  med,  vad  som  en 
chefstjänsteman  uttryckte,  ”det  maktbärande  partiet”.  En  av  kommuncheferna  i 
studien  beskrev  också  sin  ledningssituation,  som  tidigare  framgått,  som 
”sammanvävd med den politiska makten”. Ytterligare en chefstjänsteman kom in på 
samma område vid intervjuerna och kommenterade det med följande ord: 
 

”Alltså, kommunchefen kan  ju som  tjänsteman  jobba  i relation  till kommun‐

styrelsen och så blir det en väldigt stor maktfaktor.” 

Tjänsteman 2 
 
Från ovan  framgick också att  jag  från min  egen  studie  (Högberg, 2002)  identi‐
fierade en roll som jag valde att kalla ”Talesman” vilket också visar närheten till 
den exekutiva makten, då  rollen  syftade  till att  tillsammans med  ledande poli‐
tiker  företräda  och  representera  kommunen  vid  olika  officiella  tillfällen,  vilket 
tycks kunna sägas vara ett uttryck  för närheten  till den exekutiva makten. Och 
såsom varande kommunens högste  tjänsteman  framgick  att  agerandet  i denna 
roll inte alltid var av frivillig natur.  
 
Sammantaget  tycks kunna  sägas att en maktresurs  i  termer av närhet  till makt 
kan identifieras från utläggningen om kommunchefers sociala strukturer, där det 
framgår att de arbetar tillsammans i en nära dialog med ledande politiker, och att 
planeringen av det kommunala arbetet är ett ständigt samspel med den politiska 
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ledningen. Kommunchefen har  följaktligen omedelbar  tillgång  till kommunens 
exekutiva  ledning som helhet,  inte bara kommunstyrelsen och dess ordförande 
utan  även  kommunfullmäktige.  Ett  kommunalråd  uttryckte  det  som  att 
”kommunchefen har direktaccess  till oss politiker”. Ett annat kommunalråd menade 
med anledning av detta att: 
 

”Kraften i kommunchefsrollen ligger ju i det oerhört nära samarbetet med den 

politiska ledningen.”  

Politiker 5 
 
En  strukturell maktresurs  tycks  följaktligen kunna härledas  från det nära  sam‐
arbetet  med  den  politiska  ledningen,  dvs.  från  att  vara  nära  den  formella, 
exekutiva, makten.  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att  jag  i detta kapitel har besvarat den  första av 
avhandlingens frågor, nämligen; Vilka strukturella maktresurser kan identifieras 
som  förbundna med den kommunala  chefstjänstemannapositionen?  Jag har då 
använt mig av kommunchefspositionens som ett  fall. För att besvara  frågeställ‐
ningen har  jag övergripande använt mig av en strukturell analys med utgångs‐
punkt  i  ett  kritiskt  realistiskt  synsätt  på  sociala  strukturer.  Den  strukturella 
analysen  tog  sin  utgångspunkt  i  kommunchefspositionen  som  chef  för 
kommunens  kommunledningskontor.  Fokus  har  således  legat  på  positionen 
som, inte personen, dvs. innehavaren av positionen.  
 
Jag har empiriskt identifierat ett antal strukturella maktresurser förbundna med 
kommunchefspositionen,  nämligen  centralitet,  kontroll  över  kritiska  resurser, 
och  närhet  till  makt.  Centralitet  möjliggör  för  innehavaren  av  kommunchefs‐
positionen  att  kontrollera  kommunens  sammanlagda  arbetsflöde  eftersom 
kommunledningskontoret,  i  egenskap  av  kommunstyrelsens  förvaltning,  är 
sammanlänkad med alla andra enheter i kommunen. Kontroll över kritiska resurser 
möjliggör  för  innehavaren av kommunchefspositionen att övervaka de resurser 
som politiker är beroende av för att genomföra de politiska intentionerna. Närhet 
till  makt  innebär  att  kommunchefen  befinner  sig  i  en  kommunövergripande 
position  och  följaktligen  i  en  omedelbar  fysisk  närhet  och  access  till  den 
kommunövergripande exekutiva politiska ledningen. Dessa maktresurser har jag 
argumenterat för konstitueras och distribueras via de sociala relationer kommun‐
chefer ingår i med den politiska överbyggnaden. 
 
Den kanske mest banala slutsatsen av detta kapitel är väl kanske att det, trots att 
vi rör oss  i en politiskt styrd organisation, tycks finnas maktresurser förbundna 
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med kommunchefspositionen, vilket i mina ögon tycks kunna öppna upp för ett 
resonemang om  att kommunchefer kanske  inte  är  så maktlösa  som  ett  synsätt 
baserat på den normativa byråkratimodellen ger upphov  till. Det är viktigt att 
konstatera  att  maktresurserna  finns  där  förbundna  med  positionen  som 
kommunchef  oberoende  av  kommunchefen  som  individ. Maktresurserna  för‐
binds med  kommunchefspositionen  i  kraft  av  positionens  varaktiga  relationer 
med andra aktörer i den politiska överbyggnaden. Maktresurserna utgör följakt‐
ligen inte makt i sig själva, utan utgör endast en potentiell makt. De måste akti‐
veras  av  innehavaren  av  kommunchefspositionen  för  att  de  ska  kunna mani‐
festeras i en maktutövning. Och kan inte, eller vill inte, en kommunchef aktivera 
maktresurserna  blir  dennes  faktiska makt mindre  än  den  potentiella. Att  det 
finns maktresurser  förbundna med  kommunchefspositionen  garanterar  följakt‐
ligen  inte  att  dessa  resurser  kommer  att  användas  för  ett  maktutövande. 
Sammantaget leder detta fram till ett synsätt där kommunchefers makt kan sägas 
vara  en  relationsbetingad  företeelse,  vilket  därmed  uppmärksammar  makt‐
resurserna som kontextbundna – bundna av en kontext som utgörs av de sociala 
strukturer som kommunchefer är del av, och verkar inom.  
 
Nu räcker emellertid inte endast kunskapen om chefstjänstemännens strukturella 
maktresurser för att bidra till kunskapen om de kommunala chefstjänstemännens 
politiska agerande eftersom dessa maktresurser inte säger något om chefstjänste‐
männens beteenden, eller handlande. Vad som krävs är att länka samman dessa 
maktresurser med påverkan, dvs. själva handlandet. För att uppnå detta måste 
jag gå vidare  från en strukturell analys  till en kausal analys, vilket kommer att 
ske i nästa kapitel.  
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Kommunchefers påverkan 
 – en kausal analys 

 
 
 
Inledning   
I  ett  första  steg  för  att  bidra med  kunskap  om  chefstjänstemännens  politiska 
agerande  satt  jag  i  föregående  kapitel  sökljuset  på  de  generativa mekanismer 
som kan producera chefstjänstemännen kapacitet att handla. Dessa mekanismer 
utgörs av de maktresurser som identifierades via den strukturella analysen. Det 
rör sig följaktligen om maktresurser som har den inneboende kapaciteten att de 
kan  generera händelser. Maktresurserna  kan  alltså  få  saker  att  hända, dvs. de 
kan förklara kommunchefers handlingar i betydelsen av vad de kan påverka och 
hur  denna  påverkan  utövas. Maktresurserna  kan  på  så  sätt  sägas  ha  kausala 
krafter att  få något att hända, om och  endast om dessa  chefer väljer, har kun‐
skaperna och  färdigheterna, att aktivera dem. Med utgångspunkt  i dessa makt‐
resurser  ska  jag  i det  följande analysera  frågan; Vad och hur  tillåter kommun‐
chefspositionen, via maktresurserna,  innehavaren av positionen att påverka  för 
att  uppnå  effekter? Att  komma  fram  till  ett  svar  på  denna  fråga  aktualiserar 
följakt‐ligen nödvändigheten av att komplettera den  strukturella analysen med 
en  kausal  analys,  vilket  medför  att  jag  i  detta  kapitel  för  tillfället  lämnar 
kommunchefspositionens sociala strukturer till förmån för det agentskap som är 
förbunden med den. 
 
Av  beskrivningen  av  analysmodellen  i  kapitel  5  framgår  också  att  även  om 
kommuncheferna  har  viljan/kunskapen/färdigheterna  att  aktivera  maktresurs‐
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erna kan emellertid ”andra villkor” dyka upp som neutraliserar detta, eller upp‐
häver kausaliteten, eftersom vi här rör oss i en social kontext. Analysen kommer 
därför  att  avslutas med  en  diskussion  om  dessa  villkor.  Samtidigt  uppmärk‐
sammar också villkoren att analysen måste ske i termer av tendenser, och dessa 
tendenser  är  relaterade  till mekanismens  egenskaper. Analysen  tar  följaktligen 
sin start i de strukturella maktresursernas egenskaper.  
 
Maktresursernas egenskaper 
I  föregående  kapitel  identifierade  jag  tre  strukturella maktresurser,  vilka  var 
centralitet,  kontroll  över  kritiska  resurser  och  närhet  till  makt.  Dessa  makt‐
resurser bygger  tillsammans upp den maktbas som kommunchefer kan aktivera 
för  att generera handling. Med maktbas menas de  sammanlagda maktresurser 
som en aktör kontrollerar och som möjliggör en samlad kapacitet att handla (jfr 
Bacharach & Lawler, 1980). Den grundläggande maktbasen är  följaktligen posi‐
tionen och dess relation med andra positioner, varifrån maktresurserna kan här‐
ledas. Jag kursiverar också ”tillsammans” då min tolkning av dessa maktresurser 
är att de inte kan ses som separata, utan som interaktiva. Jag stödjer mig här på 
Hickson m.fl.  (1971), Hinnings m.fl.  (1974) och Pfeffer  (1981, 1992)  resonemang 
om att den  sammanlagda makten hos en aktör kan  ses  som en  funktion av de 
ingående  variablerna,  dvs.  att  kommunchefers  sammanlagda makt,  i mitt  fall, 
kan  ses  som  en  funktion  av  ”centralitet” multiplicerat med  ”kontroll  över kri‐
tiska resurser” multiplicerat med ”närhet till makt”. Detta indikerar att exempel‐
vis centralitet som maktresurs inte ensamt kan erbjuda en kapacitet för kommun‐
chefer  att  handla  utan  måste  kombineras  med  de  övriga  maktresurserna. 
Konsekvensen av detta blir att en reducering i en av de ingående maktresurserna 
följaktligen reducerar hela den sammanlagda maktbasen.  
 
Utgångspunkten  för  maktresursernas  egenskaper  är  alltså  den  sammanlagda 
maktbasen  som  ges  av  de  ingående maktresurserna.  Vilka  utmärkande  egen‐
skaper har nu dessa sammanlagda maktresurser? För det  första kan de, utifrån 
ett  kritiskt  realistiskt  synsätt,  sägas  ha  inneboende  kapaciteter  att  generera 
händelser.  Egenskaperna  hos  strukturella  maktresurser  kan  för  det  andra 
beskrivas i termer av vad Dahl (1957, 1968), Bertrand de Jouvenel (1958, i Wrong, 
2002) och Korpi (1987) kallar räckvidden, eller inom vilka aktiviteter A har ”makt 
över” B (scope). Begreppet ”makt över” i föregående mening, och vars innebörd 
jag beskrev  i kapitel 3, används här av Dahl och Korpi, men  jag vill ge det en 
annan innebörd som baseras på ”makt att”, dvs. inom vilka aktiviteter/områden 
ger maktresurserna kommunchefer kapacitet att handla? Och som jag uppmärk‐
sammade  i  kapitel  3  berör  en  typisk  frågeställning  om maktens  räckvidd  om 
makten är generell över många aktiviteter eller om den är specialiserad till några 
få aktiviteter. För avhandlingens vidkommande innebär detta att diskutera makt‐
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resursernas  egenskaper  i  termer  av  inom  vilka  aktiviteter/områden  de  ger 
kommunchefer att handla  i  relation  till den politiska överbyggnaden. Är kapa‐
citeten att handla generell över många aktiviteter  eller är den  specialiserad  till 
några få aktiviteter? Eller med andra ord; Vad kan kommunchefer göra?  
 
Vad kan kommunchefer göra – en kausal analys 
Vad  kan  kommunchefspositionen  tillåta  innehavaren  av  positionen  att  göra, 
såvida  inte  andra  villkor  träder  in  och  upphäver  kausaliteten,  i  kraft  av  de 
maktresurser  som  är  förbundna med  positionen?  Eller med  andra  ord;  Vilka 
handlingar kan kommunchefspositionen tillåta, i kraft av sin generiska karaktär, 
via maktresurserna,  innehavaren  av  positionen  att  utföra,  om maktresurserna 
aktiveras och där  inga  andra villkor  träder  in och upphäver kausaliteten? Två 
omskrivningar med samma innebörd. Jag skulle dock vilja modifiera detta något 
genom  att omformulera  frågan  i  enlighet med  avhandlingens  andra  frågeställ‐
ning; Vad och hur  tillåter kommunchefspositionen  (objekt), via maktresurserna 
(mekanism),  innehavaren  av  positionen  att  påverka  (händelse)  för  att  uppnå 
effekter, om maktresurserna aktiveras, och där  inga andra villkor  träder  in och 
upphäver kausaliteten?  
 
Jag  väljer  alltså  här  att  använda  mig  av  verbet  påverka.  Motivet  för  denna 
omskrivning är att påverkan, vilket jag argumenterade för i kapitel 3 där Morris 
(2002) gör gällande att ”påverkan” liknar att utöva inflytande, kan tolkas som att 
utgöra själva makthandlingen. Maktresurserna utgör, som enligt ovan, endast en 
kapacitet för handling, och det är genom påverkan, dvs. då maktresurserna akti‐
veras, handling s.a.s. blir en händelse. Det är genom påverkan som objektet kan 
göra något,  att producera  effekter. Kommunchefer kan  förvisso  självklart göra 
mycket, som vilka andra människor som helst, men allt kan inte sägas vara rela‐
terat till en maktutövning som baseras på en aktivering av maktresurserna. Men, 
om handlingar kan avgränsas till vad och hur kommunchefer kan påverka något 
för att uppnå effekter, och att denna påverkan sätts i en direkt relation till dessa 
chefers maktresurser, förefaller det som att en tydligare kausal relation kan iden‐
tifieras mellan maktresurserna och vad kommunchefer kan göra inom ramen för 
dessa maktresurser, dvs. makthandling. Det  rör  sig helt enkelt om att  skilja en 
makthandling från andra former av handlingar.  
 
Vad kan kommunchefer påverka? 
Vad  som  tycks vara karakteristiskt  för de  flesta uttalandena  i  intervjuerna  från 
både  tidigare  studier  och  samspelsstudien  är  att  kommunchefen  anses  ha  till‐
gång  till  kommunens  informationskanaler  vilket möjliggör  en  övervakning  av 
beslutsvillkor, beslutsalternativ, och över informationen om alternativ. På så sätt 
kan  kommunchefer  påverka  de  beslutsunderlag  som  ligger  till  grund  för 
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kommunens  ärendehantering.  En  fullmäktigeordförande  i  samspelsstudien  ut‐
tryckte sig med anledning av detta enligt följande:  
 

”Kommunchefen har  stora påverkansmöjligheter. Han är den  som påverkar 

hur beslutsunderlagen och ärendena ser ut som når politikerna. Han har stor 

makt genom att ta initiativ i frågor.”  

Politiker 2 
 
Detta  citat  tycks  vara  kännetecknande  för,  och  sammanfattar,  flertalet  av  de 
ledande politikernas åsikter om vad kommunchefer kan påverka. Från kapitel 6 
framgick  också  från  uttalanden  att möten med  kommunstyrelsens  ordförande 
och deltagande  i kommunstyrelsens  arbetsgrupper  leder  till  att  ”kommunchefen 
leder  hela  processen  fram  till  att  klubban  går  i  bordet”. Både  från min  egen  studie 
(Högberg, 2002) och andra studier där jag har varit delaktig (Jonsson, m.fl. 2002) 
har  jag,  och  vi,  uppmärksammat  kommunchefers  arbete  med  ärenden.  Från 
Högberg  (2002) kan konstateras att kommunchefers  främsta uppgift är att ägna 
sig åt ärenden, dvs. frågor som är föremål för politisk hantering, både procedur‐
mässigt och innehållsmässigt. Dessutom framgår att kommunchefen också i egen 
hög person endast arbetar med de ”tunga” ärenden som ligger nära det politiska 
fältet. I studien identifierade  jag följaktligen en roll som  just ”Ärendehanterare” 
med  syftet  att  bevaka  hur  kommunens  övergripande  ärendehantering  sköts. 
Men, att handlägga ärenden är hela förvaltningens primära uppdrag, inte endast 
kommunchefens. I det stora hela ägnar kommuncheferna endast en mindre andel 
tid  själva  till  ärendehanteringen. De  engagerar  sig  i  flertalet  av  fallen  endast  i 
ärenden  som  rör  strategi‐  och  utvecklingsfrågor  som  ligger  nära  det  politiska 
fältet. Det är alltså vid ärenden av större dignitet som kommuncheferna  träder 
fram och engagerar  sig personligen. Övriga ärenden av mer operativ karaktär, 
som utgör merparten av alla ärenden  i kommunen,  fördelas ut på kommunens 
handläggare.  Att  kommunchefen  inte  är  inblandad  i  alla  typer  av  ärenden 
medför dock inte att denne frånsäger sig ansvaret för dessa ärenden. Det kan en 
kommunchef  inte göra. Eftersom  förvaltningsorganisationens primära uppdrag 
är  att  hantera  ärenden  bevakar  också  kommuncheferna  att  denna  ärende‐
hantering  sköts på  ett  ändamålsenligt  sätt. Kommunchefen kan  ibland behöva 
gripa in och ta ett mer direkt ansvar för enskilda ärenden när medarbetarna inte 
gör som det är tänkt. Om strömmen av ärenden inte sköts på ett ändamålsenligt 
sätt  sägs  bland  kommunchefer  risken  vara  att  de  inte  hanteras  i  det  politiska 
sammanhanget  utan  avvisas  och  förpassas  tillbaka  till  förvaltningen  för 
ytterligare behandling. Att ärenden pendlar mellan politiker och  tjänstemän på 
grund  av  att  de  är  bristfälligt  hanterade  ses  av  kommuncheferna  både  som 
tidsödande och konfliktskapande. Det är  i  regel också kommunchefen  som  får 
stå till svars om inte ärendehanteringens sköts på rätt sätt. 
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Genom  positionen  som  chef  för  kommunledningskontoret  förefaller  kommun‐
chefer således besitta omfattande påverkansmöjligheter i att kunna presentera de 
beslutsunderlag  som  ligger  till  rund  för ärendehanteringen. Några av de  inter‐
vjuade  hävdar  till  och  med  att  detta  kan  leda  till  att  kommunchefers  reella 
påverkansmöjligheter  inte står  i proportion  till den  formella makt de ändå har. 
Kontrollen  av kommunens  ärendehantering  leder  följaktligen  till  att kommun‐
chefer  inte  endast  är  involverade  i den politiska beslutsprocessen utan också  i 
hög grad påverkar den. Det är just denna aspekt som jag vill ägna uppmärksam‐
het  åt,  nämligen  kommunchefens  kapacitet  att  påverka  den  politiska  besluts‐
processen – det är med den aspekten  jag vill  svara på vad‐frågan, nämligen att 
den  sammanlagda maktbasen  som konstitueras  av de  strukturella maktresurs‐
erna möjliggör  för  kommunchefer  att  via  beslutsunderlagen  påverka  ärende‐
hanteringen, både till form och innehåll, och därmed hela den politiska besluts‐
processen, om viljan, kunskapen och färdigheterna finns att aktivera maktresurs‐
erna, och om  inte några andra villkor uppträder och upphäver kausaliteten. På 
en direkt fråga om kommunchefers möjligheter att påverka den politiska besluts‐
processen fick jag följande svar från ett oppositionsråd i samspelsstudien:  
 

”Joo, det har han. Han är ju vår hjälpande hand. Vi går ju till kommunchefen 

när vi undrar … bara i det rent praktiska har han  ju oerhörd makt att kunna 

påverka den [politiska beslutsprocessen].” 

Politiker 6 
 
Genom  att  kunna  aktivera  maktresurserna  är  kommunchefer  följaktligen  i 
position  att  kunna  påverka  den  politiska  beslutsprocessen  och  därmed  uppnå 
effekter, vad dessa effekter än må vara. 
 
Hur kan kommunchefer påverka? 
Det  tycks  finnas  två  sätt  för  kommunchefer  att påverka den politiska  besluts‐
processen  via  ärendehanteringen.  Ett  sätt  handlar  om  timing,  vilket  en  av 
kommuncheferna  i  samspelsstudien  uppmärksammade. Han  berättade  så  här 
om timing: 
 

”Det är en del av yrkesrollen att klippa till vid rätt tidpunkt, och göra det med 

lagom kraft.    [ …] Kommer det någon  skrivning måste man  förhålla  sig  till 

den, och då måste ju de som har ansvaret ta ett steg framåt och säga ”vi ställer 

upp  på  den”  …  sedan  rullas  det  upp.  Det  är  som  så  att  en  tjänste‐

mannaskrivning vid rätt tidpunkt är den man förhåller sig till. Det är den som 

får byggas upp och bli fart på.”  

Tjänsteman 5 
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En  annan  chefstjänsteman  var  inne  på  samma  linje  beträffande  timing  och 
menade att det gäller att: 
 

”… framföra en fråga vid rätt tillfälle och i rätt sammanhang. Frågans art och 

timingen styr påverkan.”  

Tjänsteman 3 
 
Tjänstemannen  uppmärksammade  alltså  betydelsen  av  hur,  och  vilka,  frågor 
som man vill ska bli föremål för politisk hantering, dvs. ärenden,  initieras. Han 
uttryckte det som att många gånger kan en specifik idé vara väldigt bra, men att 
det är fel tid på året, vilket medför att man då får vänta in rätt tillfälle, eller hitta 
ett annat sammanhang där  idén kan  föras  fram. Vidare uppmärksammade han 
frågan om timing som att kommunchefen kan utöva påverkan genom att besluta 
om  ärenden  ska  skynda  långsamt  eller  snabbt.  Han  kommenterade  att 
kommunchefen kan påverka genom att det inte blir aktivitet i organisationen. Jag 
är  dock  inte  ensam  om  att  identifierat  detta.  Exempelvis  Källström  och  Solli 
(1995, 1997) konstaterar att det handlar om att påverka ärendenas hantering över 
tiden genom att bromsa och hindra att de hanteras vidare. Detta gör kommun‐
cheferna  genom  att  påverka  andra  med  hjälp  av  diverse  aktionsstrategier. 
Författarna menar att aktionsstrategierna kan radas upp på en tänkt linje där ena 
polen är att hindra ett ärende från att bli verklighet och där den andra går ut på 
det  motsatta.  Det  förstnämnda  kallas  då  bevaringsstrategier  och  det  senare 
förändringsstrategier. Däremellan  finns  också  neutrala  strategier.  På  detta  sätt 
kan  kommuncheferna  skapa  en  balans  mellan  olika  ärenden  så  att  ”olika 
frågeställningar upprätthålls i förhållande till den vikt som de vid varje tillfälle bör ha” 
(Källström & Solli, 1997).  
 
Det  andra  sättet  att  utöva  påverkan  förefaller  vara  genom  att  genom  olika 
problembilder och konsekvensbeskrivningar hitta hållbara argument och bredda 
beslutsunderlag. Samma tjänsteman som ovan menade att påverkan kan utövas 
genom att visa på vilka följder som kan komma av vissa beslut genom att: 
 

”… ställa frågor, och måla upp olika scenarier; ’gör man si så kan det inträffa, 

och  gör  man  så  kan  det  inträffa’.  Vilka  hot  finns  med  beslut  i  olika 

inriktningar, vilka möjligheter  finns det med  ett beslut  i  en  annan  riktning, 

och  ställa  det  i  relation  till  något  annat,  för  att  skapa  ett  bredare 

beslutsunderlag än vad man från början hade förhandlat.” 

Tjänsteman 3 
 
Sammantaget  tycks det kunna  sägas  att den maktbas  som maktresurserna  till‐
sammans bygger upp möjliggör att kommunchefen kan kontrollera kommunens 
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informations‐  och  arbetsflöde,  beslutsvillkoren,  beslutsalternativ,  och  över 
informationen om alternativ. Via dessa möjligheter  skapas det ett kausalt  sam‐
band  där  kommunchefen  kan  påverka  hela  den  politiska  beslutsprocessen 
genom att med rätt timing ärendehanteringen, och de beslutsunderlag som ligger 
bakom detta, presentera olika problembilder och konsekvensbeskrivningar. Från 
hittills  förda  resonemang  framgår  vad  kommunchefer  kan påverka  och  hur de 
kan göra det. Men även om kommuncheferna har viljan/kunskapen/färdigheter‐
na att aktivera maktresurserna kan emellertid andra villkor dyka upp och upp‐
häva kausaliteten.  
 
Andra villkor 
Från utläggningen om den kritiska realismens synsätt på kausalitet  framgår att 
kausaliteten  kan  upphävas  om  andra  villkor  träder  in  och motverkar  kausali‐
teten.  Jag  tycker mig  utifrån  förda  intervjuer  ha  kunnat  identifiera  ett  sådant 
villkor, nämligen  förtroende. Det går  emellertid att argumentera  för att  förtro‐
ende skulle kunna utgöra en maktresurs, vilket flera av de intervjuade också har 
gjort. Mitt argument att placera förtroende som ”andra villkor” istället för makt‐
resurs är att jag betraktar förtroende som en epistemisk makt, dvs. något som är 
knutet till personen, inte positionen (jfr Morriss, 2002). Därför kan då inte heller 
förtroende utgöra en strukturell maktresurs – det är inte en strukturellt betingad 
egenskap.  Men  att  förtroende  generellt  är  betydelsefullt  för  kommunchefers 
maktställning framgår av denna kommentar från en oppositionspolitiker: 
 

”Makten kan bli stark om han har den politiska ledningens förtroende.” 

Politiker 11 
 
Men  detta  är  inte  samma  sak  som  att  sägas  att  förtroende  är  en  strukturell 
maktresurs. Vad  som  emellertid klart  framgår, och  som motiverar  att betrakta 
förtroende  som  ett  ”annat  villkor”  är  att  om  förtroende  saknas  för  kommun‐
chefen  så upphäver det kausaliteten, dvs.  länken mellan de  strukturella makt‐
resurserna och påverkan bryts. Såväl politiker som tjänstemän har i intervjuerna 
diskuterat  förtroende.  Exempelvis  menade  en  fullmäktigeordförande  och  en 
kommunstyrelseordföranden  att  ett  starkt  förtroende  för  kommunchefen  är 
oerhört betydelsefullt för dels en fungerande relation med kommunchefen, dels 
för kommunchefers maktställning eftersom:  
 

”Han får den makt som politikerna ger honom”  

Politiker 2 
 

”[Makten] är så stor som vi tillåter den vara”  

Politiker 3 
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Samma kommunstyrelseordförande menade att eftersom kommunchefers makt‐
ställning är  så  starkt beroende av det  förtroende  som  finns  för kommunchefen 
som person innebär detta att: 
 

”Maktbasen för en kommunchef är både tunn och kan erodera snabbt.”  

Politiker 3 
 
Kommunchefer  tycks alltså kunna hamna  i ett  läge med  total  frånvaro av makt 
om  förtroende  saknas.  Men,  samtidigt  säger  flertalet  ledande  politiker, 
paradoxalt  nog,  och  som  framgick  från  kapitel  6,  att  kommunchefer  har  en 
”stor”, ”stark” och ”omfattande” makt. Kommunchefers maktställning  förfaller 
således vara ganska motsägelsefull – å ena sidan  tycks de  inte ha någon makt, 
men  å  andra  sidan  förefaller  de  ha  det  ändå! Går  det  att  kalla  dem maktlösa 
makthavare? Hur det än är med det så  förefaller det som att bristen på  förtro‐
ende leder till att kommunchefer när som helst kan bli utsatta för politikers god‐
tycke, vilket i praktiken kan göra annars maktfulla kommunchefer maktlösa, och 
därmed upphävs kausaliteten.  
 
Kommuncheferna förefaller alltså inte ges möjlighet att aktivera maktresurserna 
som  jag  identifierade  i kapitel 6 även om de har viljan, kunskapen och  färdig‐
heterna om förtroende saknas. Om kommuncheferna inte har förtroende kan de 
inte heller aktivera  förtroende  som om det vore en maktresurs. Det blir ett be‐
synnerligt  cirkelresonemang.  Flertalet  av  politikerna  i  samspelsstudien  hävdar 
att maktpositionen  är  relationsbunden  och  bygger  på  om  kommunchefen  har 
förtroende  från  framför  allt  kommunstyrelsens  ordförande,  vilket  samma  ord‐
föranden från ovan berättar så här om: 
 

”Man måste kunna  lita på varandra och kunna prata  förtroligt. Det måste 

finnas ett förtroende. Om det inte är ett bra samspel blir det svårt att hantera 

frågor. Om samspelet inte fungerar minskar det kommunchefens auktoritet.  

Politiker 3 
 
Några av politikerna länkar också samman förtroendet för kommunchefen med 
utnyttjandet  av  dennes  kunskap,  kompetens  och  erfarenhet. De menar  att  ett 
förtroende för kommunchefen är nödvändigt för att kommunchefen överhuvud‐
taget ska kunna åstadkomma något. Exempelvis menade en oppositionspolitiker 
att utan förtroende: 
 

”… tar man inte till sig kunskaperna, och använder sig av kunskaperna.” 

Politiker 11 
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Politikerna  anser  följaktligen  att  utan  förtroende  för  kommunchefen minskar 
auktoriteten  och man  tar  därför  inte  till  sig  de  kunskaper  kommunchefen  be‐
sitter.  Vad  säger  då  tjänstemännen?  Även  här  hävdar  så  gott  som  samtliga 
tjänstemän  att  kommunchefers maktställning  är  beroende  av  förtroendet  från 
med den politiska ledningen. En chefstjänsteman berättade att: 
 

”  [Maktpositionen]  byggs  upp  i  första  hand  i  förtroendet  med  KS‐

ordförande, men  sedan också med  andra  ledande politiker och kommun‐

ledningen. Både majoritet och opposition.”  

Tjänsteman 6 
 
Medan vissa pratar i termer av förtroende pratar andra i termer av legitimitet. En 
annan chefstjänsteman menade att: 
 

”Makten byggs nedåt på hierarki, och uppåt på  legitimitet, men bygger på 

samma fundament, dvs. legitimiteten från politikerna.”  

Tjänsteman 8 
 
Vidare uttrycks bland annat att om kommunchefen har  legitimitet, är drivande 
och engagerad får denne mycket makt, men: 
 

”Finns ej legitimiteten är makten lika med noll.” 

Tjänsteman 8 
 
Utan  förtroende och  legitimitet  föreligger  risken att politikerna  inte  lyssnar på 
kommunchefen,  vilket  kan  resultera  i  att  kommunchefen  inte heller  får någon 
respons. 

”Om politikerna inte lyssnar är makten lika med noll.” 

Tjänsteman 8 
 

”Om kommunchefen får respons är makten stor.”  

Tjänsteman 8 
 
Andra tjänstemän menar också att kommunchefer maktställning är betingad av 
deras möjlighet att  sätta dagordningen politiskt och  för verksamheten, men att 
detta endast är möjligt om man  lyssnar på denne, och  lyssnar gör man  inte om 
inte  ett  förtroende  finns.  Sammantaget  kan  sägas  att de maktresurser  som  jag 
identifierade  i kapitel 6 utgörs av primära strukturella maktresurser. Men detta 
tycks  inte  vara  tillräckligt  för  att  beskriva  kommunchefers  makt  att  uppnå 
effekter.  Blicken måste  också  vändas mot  sekundära  resurser  som  ges  av  den 
laterala  relationen  som uppmärksammar den  interpersonella  relationen mellan 
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olika aktörer. Genom att kommunchefers  formella,  legitima makt är begränsad, 
förefaller  istället  förtroendet  i relationen  till  ledande politiker bli betydelsefullt. 
Detta  förhållande  har  även  uppmärksammats  i  tidigare  studier,  exempelvis 
Tollgerdt‐Andersson  (1995)  som nämner  i  chefen  i den politiskt  styrda organi‐
sationen inte får makt utan att detta helt och hållet bygger på det förtroende som 
vederbörande får av den politiska ledningen. Även i vår egen studie (Jonsson et. 
al, 2002) konstateras att maktbasen  i stor utsträckning kan sägas vara  relaterad 
till kommunstyrelsen och,  i  likhet med Tollgerdt‐Andersson, att den bygger på 
förtroende mellan  kommunchefen  och  den  politiska  ledningen52. Medan  detta 
kan tolkas som att förtroende utgör en maktresurs i sig själv har jag i stället valt 
att  identifiera  förtroende  som  ett  annat villkor  som kan  träda  in och upphäva 
kausaliteten mellan  de  strukturella maktresurserna  och  kommunchefers  kapa‐
citet att handla. Om förtroendet inte finns reduceras kommunchefers handlings‐
möjligheter.  Kommuncheferna  ges  inte möjlighet  att  aktivera maktresurserna, 
även om viljan, kunskapen och färdigheterna finns att göra det.  
 
Kausalt samband mellan maktresurser och påverkan 
Från  analysen  framgår  nu  det  kausala  sambandet  mellan  å  ena  sidan  de 
strukturella maktresurser som  identifierades  i kapitel 6 och, å andra sidan, vad 
som kan påverkas och hur detta kan  ske, vilket har diskuterats  i detta kapitel. 
Sambandet kan åskådliggöras genom modifiera Sayers (2000) beskrivande figur 
(se kapitel 3) av den kritiska realismens synsätt på kausalitet.  
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Figur 7 Kausal modell över kommunchefers maktresurser och påverkansmöjligheter 
 

                                                 
52 Tollgerdt-Andersson (1995) studerar dock chefer inom landstinget, men de förhållanden som här 
beskrivs påstås vara likartade mellan chefer inom kommun och landsting.  
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Figuren visar att kommunchefspositionen besitter kausala krafter som verkar via 
maktresurserna, centralitet, kontroll över resurser och närhet till makt, vilka pro‐
ducerar möjligheter för innehavaren av chefspositionen att påverka den politiska 
beslutsprocessen. Denna påverkan sker genom att med rätt  timing  i de besluts‐
underlag  som  ligger  bakom  ärendehanteringen  presentera  problembilder  och 
konsekvensbeskrivningar. Hur påverkan sker visas med hjälp av den streckade 
pilen, vilket alltså skiljer sig  från Sayers originalmodell. Figuren visar också att 
kausaliteten måste betraktas som en tendens därför att andra villkor, som förtro‐
ende, kan upphäva kausaliteten, vilket innebär att kommunchefers påverkan på 
den politiska beslutsprocessen  inte manifesteras empiriskt eller ens uppstår. En 
brist  på  förtroende  för  chefstjänstemannen  som  individ  kan  följaktligen  bryta 
kausaliteten  mellan  maktresurserna  och  chefstjänstemannens  möjligheter  att 
påverka  den  politiska  beslutsprocessen  även  om  chefstjänstemannen  har  kun‐
skapen,  viljan  och  färdigheterna  att  aktivera maktresurserna.  Av  fört  resone‐
mang framgår att strukturella maktresurser och handling i termer av påverkan är 
tätt  sammanlänkade  genom  det  att  påverkan  kräver  strukturella maktresurser 
som är förbundna med chefstjänstemannapositionen. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att  jag  i detta kapitel har utfört en kausal analys 
för att besvara avhandlingens  frågeställning kring vad och hur maktresurserna 
tillåter  innehavaren  av  kommunchefspositionen  att  påverka  för  att  uppnå 
effekter. Analysen  visar  att  kommunchefer,  via  strukturella maktresurser  kan 
påverka  hela den politiska  beslutprocessen. Detta utgör  svaret på Vad‐frågan. 
Kommunchefer tycks kunna utöva påverkan genom att i beslutsunderlagen som 
presenteras  för  politikerna  lägga  fram  olika  problembilder  och  konsekvens‐
beskrivningar,  och  därigenom  visa  på  vilka  följder  som  kan  komma  av  vissa 
beslut. Men det är också en fråga om timing, dels när en viss fråga eller förslag 
förs fram, dels genom att påskynda eller fördröja kommunens ärendehantering. 
Detta utgör svaret på Hur‐frågan. Jag har också visat att denna påverkan, i detta 
fall förtroende, kan ske såvida inte andra villkor träder in och upphäver kausali‐
teten.  
 
En rimlig slutsats förefaller därför vara att kommunchefers kapacitet att handla 
är generell över många aktiviteter eftersom den politiska beslutsprocessen berör 
hela den kommunala verksamheten (jfr Pettigrew, 1973; Salancik & Pfeffer, 1974; 
Pfeffer, 198153). Resultaten tycks också kullkasta den normativa byråkratimodell‐

                                                 
53 Pettigrew (1973) rör sig inom den företagsekonomiska kontexten. Salancik och Pfeffer (1974) 
undersöker beslutsprocessen inom ett amerikanskt universitet. Pfeffer (1981) rör sig mer på ett teoretiskt 
plan, men exemplifierar med fall både från företagsvärlden som offentlig sektor. Det övergripande 
budskapet förefaller dock vara detsamma, oberoende av kontext, dvs. att kapaciteten att handla är generell 
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ens uppfattning om de kommunala chefstjänstemännen som neutrala och lydiga 
verkställare  av  politiskt  fattade  beslut.  Resultaten  leder mig  till  slutsatsen  att 
kommunchefer  kan  vara  djupt  involverade  i  den  politiska  beslutsprocessen, 
vilket också empiriskt bekräftar  resultaten  från  litteraturstudien  i kapitel 2. Att 
chefstjänstemän  är  handlande  agenter  som  kan  påverka  den  politiska  besluts‐
processen kan kanske därför betraktas som att jag slår in en öppen dörr. Vad som 
dock  är  viktigt  att  ta med  sig  från detta  kapitel,  förutom  chefstjänstemännens 
kapacitet  att påverka  den politiska  beslutsprocessen,  är det  kritiska  realistiska 
synsättet på kausalitet, och att chefstjänstemännens påverkan måste analyseras i 
termer  av  tendenser  eftersom  det  kan  träda  in  andra  villkor  som  upphäver 
kausaliteten. Att kommunchefer via strukturella maktresurser kan påverka den 
politiska processen har nu betydelse  i min  strävan  att bidra med kunskap om 
chefstjänstemännens politiska agerande, vilket ska behandlas i nästa kapitel.  

                                                                                                                                                 
över många aktiviteter om man kan påverka utfallet av den övergripande beslutsprocessen i önskvärd 
riktning.  
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Chefstjänstemännens politiska agerande  
 
 
 
Inledning   
Syftet med  avhandlingen  är  att  bidra med  kunskap  om de  kommunala  chefs‐
tjänstemännens  politiska  agerande  och  de maktförhållanden  som  konstituerar 
detta agerande. Som ett led i denna kunskapsutveckling har jag i föregående två 
kapitel  uppmärksammat maktförhållandena  genom  att  identifiera  strukturella 
maktresurser som kan anses som förbundna med chefstjänstemannapositionen ‐ 
maktresurser vilka kausalt möjliggör  för de kommunala chefstjänstemännen att 
påverka  den  politiska  beslutsprocessen.  Syftet  med  detta  kapitel  är  nu  att 
besvara  frågan hur de kommunala chefstjänstemännens politiska agerande kan 
förstås. I enlighet med Allwood och Eriksson (1999, se kapitel 4) så menar jag att 
forskning syftar  till att uppnå vissa speciella  former av  förståelse, där man kan 
urskilja  två  typer av ansatser, en  förklarande ansats och en beskrivande ansats. 
Min avsikt är att i detta kapitel medverka till en ökad förståelse av de kommun‐
ala chefstjänstemännens politiska agerande via en förklarande ansats. Detta ska i 
följande avsnitt göras med hjälp av Tsoukas (1994) modell så som den beskrevs i 
analysmodellen  i kapitel 5. Modellen erbjuder mig ett sätt att utifrån en kritiskt 
realistisk ansats analysera cheftjänstemännens politiska agerande i termer av roll 
genom att studera  länken mellan roll och chefstjänstemannapositionens kausala 
krafter. 
 
Analysmodellens tredje steg utgår från den kritiskt realistiska grundfrågan; Vad 
måste de nödvändiga villkoren vara för att chefstjänstemännens roller ska kunna 
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existera och vara vad de är? För att hitta svaret på frågan börjar jag följaktligen i 
den  ontologiska  kärnan, dvs.  i  verklighetens domän, där de  kausala  krafterna 
huserar  för  att  sedan  diskutera  roller  i  den  empiriska  domänen  där  deras 
politiska agerande empiriskt manifesteras och kan observeras.  
 
Chefstjänstemannapositionens kausala krafter 
I  kapitel  6  argumenterade  jag  för  att  chefstjänstemannapositionens  kausala 
krafter  utgörs  av  de  strukturella  maktresurser  som  jag  identifierade.  Dessa 
maktresurser benämnde jag centralitet, kontroll över kritiska resurser, och närhet 
till  makt.  Argumentationen  baserades  på  att  maktresurserna  härleds  från  de 
underliggande  sociala  strukturerna  som  chefspositionen  är  en  del  av.  Makt‐
resurserna  existerar  därför  i  kraft  av  chefstjänstemannapositionens  varaktiga 
relationer med underliggande sociala strukturer. Maktresurserna är  följaktligen 
vad de är  i kraft av de relationer chefspositionen  ingår med den politiska över‐
byggnaden. Vad som då kan sägas utifrån detta är att det är kontexten, i termer 
av  sociala  strukturer  i  verklighetens  domän,  som  skänker  chefstjänstemanna‐
positionen  en  uppsättning  maktresurser,  vilka  i  sig  själva  är  relaterade  till 
chefspositionens generiska karaktär  (jfr Tsoukas,  1994; Danermark m.fl.,  2003). 
Maktresurserna  i verklighetens domän är följaktligen  inte  individbundna, de är 
kontextbundna – de är, som påvisades i kapitel 6 med hjälp av kommunchefens 
relation med den politiska överbyggnaden, bundna  till de  sociala  strukturerna 
och de positioner som bygger upp dessa strukturer. 
 
Maktresurserna utgör  inte makt  i sig själva, utan endast en potentiell makt. De 
måste  aktiveras  av  innehavaren  av  chefspositionen  för  att  de  ska  kunna 
manifesteras  i  en maktutövning. Det  är  alltså  endast  genom  den  kommunala 
chefstjänstemannens  handlingar,  eller  agerande,  som  maktresurserna  kan 
komma till användning för att utöva någon slags inflytande. Maktresurserna kan 
sålunda inte handla genom egen kraft, endast chefstjänstemännen som individer 
kan handla. Maktresurserna finns även om inte chefstjänstemannen som person 
har  viljan,  färdigheterna  eller  kunskaperna  att  aktivera  dem.  Den  generiska 
karaktären  av  chefstjänstemannapositionen möjliggör  följaktligen  vad  som  kan 
hända, men determinerar inte vad som kommer att hända. Maktresurserna utgör 
därför endast en kapacitet för att handla, men vi kan alltså inte med säkerhet säga 
vilka  handlingar  de  genererar. Men,  som  påvisades  i  kapitel  7  skänker makt‐
resurserna innehavaren av chefstjänstemannapositionen en kapacitet att påverka 
hela  den  politiska  beslutsprocessen.  Slutsatsen  från  kapitel  7  blev  därför  att 
chefstjänstemännens  kapacitet  att  handla  är  generell  över  många  aktiviteter 
eftersom  den  politiska  beslutsprocessen  berör  hela  den  kommunala  verksam‐
heten. Sammantaget kan  sägas att maktresursernas egenskaper är av  sådan art 
att  de  skänker  innehavaren  av  chefstjänstemannapositionen  en  kapacitet  att 

192 



handla politiskt. Om dessa maktresurser aktiveras kan positionsinnehavaren bli 
en  viktig  politisk  aktör med  ett  omfattande  politiskt  inflytande, men  detta  är 
dock inte givet. 
 
Chefstjänstemannapositionens roller 
Med  utgångspunkt  i  chefstjänstemannapositionens  kausala  krafter  kan  nu  en 
diskussion om  chefstjänstemännens politiska agerande  i  termer av  roller  föras. 
Resultaten  från  kapitel  6  och  7  visar  att  chefstjänstemännens  inflytande  på 
politiken  är  stort,  inte  minst  genom  att  de  via  ärendehanteringen  i  stor 
utsträckning  har  kapacitet  att  formulera  politikens  innehåll  och  påverka  den 
politiska  beslutsprocessen.  De  innehar  därför  en  position  som  ofrånkomligen 
innebär  att  de  kan  påverka  politikens  in‐  och  outputsida.  Samtidigt,  vilket 
framgår  av problemdiskussionen  i kapitel  1, bygger den  svenska  förvaltnings‐
traditionen på den Weberianska idealmodellen. Enligt denna modell ska förvalt‐
ningen  och  chefstjänstemannapositionen  inte  ha  någon  annan  roll  än  en  rent 
verkställande sådan. Men, som analysen visar möjliggör maktresurserna att inne‐
havaren av chefstjänstemannapositionen kan påverka hela den politiska besluts‐
processen, vilket leder till slutsatsen att förvaltningens och chefstjänstemännens 
politiska agerande också  spänner över hela denna process. Chefstjänstemanna‐
positionen  förefaller  följaktligen vara  förbunden med  fler  roller  i den politiska 
processen än  just ett administrativt verkställande av politiken, och dessa  roller 
kan  sägas  vara  av  politisk  karaktär.  En  diskussion  om  chefstjänstemännens 
politiska agerande i termer av roll anser jag därför bör föras med utgångspunkt i 
beståndsdelarna av denna process. 
 
För  att  identifiera  chefstjänstemännens  roller  krävs  kännedom  om  vad  den 
politiska processen består av. Enligt Lundquist (1992) består den av olika delar, 
nämligen  initiering,  beredning,  verkställande,  och  utvärdering  (se  kapitel  2). 
Lundquist (ibid.) menar också att tjänstemännen på ett eller annat sätt medverk‐
ar i alla dessa delar av processen, vilket också resultaten i kapitel 6 och 7 bekräft‐
ar. Mina iakttagelser och min analys visar att chefstjänstemännen inte enbart på 
ett otydligt  sätt medverkar  i dessa delar. Min mening är att denna medverkan 
innebär att de utför aktiviteter som kan beskrivas i termer av roll. Dessa roller är: 
 
 initierande roll där chefstjänstemännens aktiviteter handlar om att föra upp 
frågor  och  ärenden  på  den  politiska  dagordningen  och  ta  initiativ  till 
förändringar  inom  sina  respektive  verksamhetsområden,  vilket  även 
uppmärksammas  i kapitel 6 där det  framgår att chefstjänstemännen  inte 
bara  förväntas  att  ta  initiativ  till  frågor  och  förhållanden  som  behöver 
uppmärksammas, utan att detta också av vissa politiker betraktas som en 
maktkälla. 
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 beredande roll där chefstjänstemännens aktiviteter handlar om att  få  fram 
relevanta beslutsunderlag med alternativa lösningar till ledande politiker, 
vilket även det av politiker, som påvisas i kapitel 6 och 7, betraktas som en 
maktkälla eftersom de kan påverka hur beslutsunderlagen och ärendena 
ser ut när de når politikerna. 

 
 verkställande  roll  vilken  alltså  kan  ses  som  den  traditionella  rollen  som 
handlar om att implementera den politiska viljan. 

 
 utvärderande  roll  där  chefstjänstemännens  aktiviteter  handlar  om  att 
kontrollera  utfallet  av  hur  politiska  intentioner  har  omvandlats  till  ett 
praktiskt  genomförande.  Denna  sistnämnda  rollen  kan  jag  dock  inte 
exemplifiera  utifrån  egna  empiriska  iakttagelser, men  enligt  Lundquist 
(1992)  utgör  den  dock  en  central  del  i  den  politiska  processen  som 
chefstjänstemännen medverkar  i, och bör därför även upptas som en roll 
som chefstjänstemannen engagerar sig i.   

 
Sammantaget  kan  sägas  att  den  Weberianska  idealmodellen  bygger  på  att 
chefstjänstemännen har en roll i den politiska processen som endast korrespond‐
erar  med  verkställighet. Men,  detta  synsätt  är  högst  orimligt  eftersom  deras 
politiska agerande i praktiken sträcker sig långt bortom endast ett verkställande. 
Jag menar att  i  jämförelse med den Weberianska  idealmodellen  innehar  chefs‐
tjänstemannen  en  övergripande  politisk  roll.  De  nödvändiga  villkoren  för  att 
denna roll ska kunna existera och vara vad den är bygger följaktligen på chefs‐
tjänstemannapositionens kausala krafter, dvs. maktresurser,  som  skänker  inne‐
havaren av positionen en möjlighet att agera politiskt. Men, återigen, detta kan 
endast göras om maktresurserna aktiveras och från denna diskussion kan förstås 
att  denna  aktivering  görs  genom  dessa  olika  roller. Dock  ligger  hela  tiden  en 
värdegrund bakom aktiveringen som baseras på den administrativa logiken som 
chefstjänstemännen verkar under.  
 
För  att  nu  ytterligare  förstå  chefstjänstemännens  politiska  agerande  behöver 
detta diskuteras med avseende på reaktivt och proaktivt agerande. Som framgått 
är  det  genomgående  maktfundamentet  i  avhandlingen  chefstjänstemännens 
kapacitet att handla  (makt att),  inte politikernas herravälde över  tjänstemännen 
(makt över), vilket den Weberianska idealmodellen bygger på. Ett sådant synsätt 
på makt öppnar upp för analyser av chefstjänstemannapositionen som uppmärk‐
sammar  deras  strukturella  maktresurser  och  politiska  agerande  så  som  det 
empiriskt manifesteras  i kapitel  6  och  7. Med utgångspunkt  i detta kan  chefs‐
tjänstemännens politiska agerande  förstås  som proaktiv politisk  roll  istället  för 
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en  reaktiv  icke‐politisk  roll. Låt mig utveckla detta. Från kapitel  3  framgår  att 
definitionerna av makt uppmärksammar att makt  inbegriper en handling, dvs. 
maktutövning,  en  faktisk  påverkan.  Samtidigt  framgår  att  användningen  av 
språkbruket kring maktresurser  inom  ramen  för  sociala  strukturer  är  att prata 
om mänskliga agenter, separata eller tillsammans, i grupper eller organisationer, 
genom  handling  eller  icke‐handling,  signifikant  utöva  påverkan  för  att  uppnå 
effekter. Men, eftersom den Weberianska idealmodellen bygger på ”makt över” 
kan  den  heller  inte  acceptera  att  chefstjänstemännen  påverkar  något  som  kan 
betraktas som politiskt överhuvudtaget, signifikant eller  inte. Den Weberianska 
idealmodellen leder därför enligt min mening till ett agerande som kan beskrivas 
som  en  reaktiv  icke‐politisk  roll  för  chefstjänstemännen.  Politiker  fattar  besluten 
medan  chefstjänstemän  reaktivt  verkställer  dem.  Denna  icke‐politiska  roll 
förefaller  framstå  som  traditionell  och  ganska  okomplicerad,  men  samtidigt 
rimmar den  illa med de empiriska  iakttagelserna  i kapitel 6 och 7 eftersom den 
inte  fångar  det  politiska  agerandet. Den  rimmar  också  illa med  påståenden  i 
litteraturgenomgången  i  kapitel  2  att  chefstjänstemännens  beteenden  ovillkor‐
ligen  påverkar  den  politiska  processen  (exempelvis  Lundquist,  1991,  1994, 
Norell, 1989, Svara, 1999a). Men, vad händer nu om man ser bortom den Weber‐
ianska  idealmodellens ”makt över” och  istället väljer att betrakta makt  som en 
kapacitet att handla, dvs. ”makt att”. Jo, vad som händer är att det framträder en 
annan, mer komplex, bild. 
 
Den andra bilden, vilken bygger på ”makt att”, visar  i mångt och mycket den 
motsatta sidan eftersom makt som en kapacitet öppnar upp möjligheten att till‐
skriva  chefstjänstemannapositionen  kausalitet  genom  att  specificera  att  inne‐
havaren  av  chefspositionen  kan  göra något under  lämpliga  villkor.  I  kapitel  3 
framgick  att Clegg  (1989),  Scott  (2001), Dahl  (1968)  och Dowding  (1996), upp‐
märksammar kausalitetens betydelse för att frambringa effekter, och att vi måste 
förstå  hur makt  verkar  kausalt  genom  individers  handlingar. Att  chefstjänste‐
männen  exempelvis  kan  påverka  den  politiska  processen  är  inte  förutbestämt 
innan det händer, det är inte determinerat. Det finns endast en tendens att detta 
kan  hända  om  maktresurserna  aktiveras.  Det  ligger  alltså  i  chefspositionens 
generiska karaktär att under de rätta omständigheterna möjliggöra för innehava‐
ren  av  positionen  att  kunna  påverka  den  politiska  processen.  Att  tillskriva 
chefstjänstemannapositionen  kausalitet  är  således  att  specificera  att  chefs‐
positionen kan göra något under lämpliga villkor, vilket inte är samma sak som 
att  säga  att  innehavaren  av  chefspositionen kommer  att,  eller måste, göra det. 
Om förtroende finns för chefstjänstemannen som person kan denne påverka den 
politiska  processen,  om  viljan,  kunskaperna  och  färdigheten  finns  att  aktivera 
maktresurserna,  därför  att  det  ligger  i  chefspositionens  generiska  karaktär  att 
möjliggöra för innehavaren av positionen att kunna göra det, och denna karaktär 
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ges av den sociala struktur som positionen är del av. Den första rollen, dvs. den 
reaktiva icke‐politiska rollen, tycks här istället kunna bytas ut mot en roll som jag 
vill beskriva som en proaktiv politisk roll, vilket verkar innebära, som jag tidigare 
har  uppmärksammat,  att  chefstjänstemännen  därmed  i  praktiken  innehar  en 
politisk maktposition som är av reell betydelse, även om den inte alltid är form‐
ell. Bilden av chefstjänstemännen agerande som en  reaktiv  icke‐politisk  roll  tar 
följaktligen  inte hänsyn  till att de strukturella maktresurser som kan anses som 
förbundna med  chefspositionen  tillåter  innehavaren  av  positionen,  om makt‐
resurserna  aktiveras,  att  även  proaktivt  påverka  innehållet  i  politiska  beslut 
innan  de  ens  formellt  fattas.  Som  en  följd  av  detta  har  jag  nu  svårt  att  se  att 
chefstjänstemännen  kan  betraktas  som  något  annat  än  just maktfulla  politiska 
aktörer, och därför bör de också studeras som sådana.  
 
Slutsatsen av fört resonemang är att chefstjänstemännens proaktiva politiska roll 
konstitueras av en kausal  relation mellan å ena sidan vad som kan  identifieras 
som primära maktresurser förbundna med chefspositionen i den sociala struktur 
positionen är del av med den politiska överbyggnaden, och, å andra  sidan, de 
effekter  dessa  strukturella  maktresurser  möjliggör  för  innehavaren  av  chef‐
positionen att uppnå genom att utöva påverkan. Sammantaget menar  jag att de 
kommunala  chefstjänstemännens politiska  agerande kan  förstås  i  termer av  en 
proaktiv politisk  roll  som är  inneboende  i  chefspositionens generiska karaktär. 
Den  proaktiva  rollen  är  intimt  sammanlänkad med  strukturella maktresurser 
genom  det  att  den  för  sin  existens  kräver  strukturella  maktresurser  som  är 
förbundna med den kommunala chefstjänstemannapositionen. 
 
Den politiska rollen visavi den Weberianska idealmodellen 
Enligt den Weberianska idealmodellen beskrivs den politiska styrningen som att 
en politisk  förtroendemannaorganisation  ska  styra  en hierarkisk  tjänstemanna‐
organisation,  där  tjänstemännen  utgör  ett  slags  serviceorgan  till  de  politiska 
företrädarna. Men, som min analys visar kan man fråga sig vem som styr vem? 
Det framgår att en sådan politisk styrning  inte utövas helt  lätt eftersom tjänste‐
mannaorganisation och dess chefer  tydligen själva  i sin proaktiva politiska  roll 
kan  utöva  en  reell  politisk makt  baserad  på  administrativa  ideal,  vilket  tycks 
kunna resultera i att de förtroendevaldas beslutsintentioner inte alltid tillämpas i 
den  byråkratiska  förvaltningen. Då  analysen  visar  att  det  till  den  kommunala 
chefstjänstemannapositionen  finns  sådana  strukturella maktresurser  förbundna 
som möjliggör för chefstjänstemännen att agera i en proaktiv politisk roll går det 
fullständigt  stick  i  stäv med den Weberianska  idealmodellen  som den  svenska 
förvaltningstraditionen vilar på. Problemet förefaller ligga i att den Weberianska 
idealmodellen  bygger  på  ett  synsätt  på  makt  som  ”makt  över”.  I  kapitel  3 
refererade jag bland annat till Wrong (2002) som skriver att ”makt över” innebär 
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en  asymmetrisk  social  relation  där  vissa  personer  äger  och  utövar makt  över 
andra,  och  antyder  en  potentiell  fientlig  inställning,  konflikt  och  förtryck  i 
mänskliga relationer. Makt betraktas följaktligen här som ett hierarkiskt element 
som  endast  uppmärksammar  dominansförhållanden.  Enligt  den Weberianska 
ursprungsmodellen betraktas därför tjänstemännen och förvaltningen som poli‐
tiskt  maktlösa,  och  därför  kan  det  i  förvaltningen  inte  hända  något  som  är 
politiskt  intressant. Detta  betraktar  jag  som  den  enskilt  största  orsaken  till  att 
chefstjänstemännen, åtminstone normativt sett, reduceras till ett neutralt  instru‐
ment i den politiska maktens händer och därför omöjliggör att dessa chefer kan 
uppfattas som politiska aktörer som agerar i en proaktiv politisk roll. Men om nu 
”makt  över”  lämnas  till  förmån  för  ”makt  att”,  ett  synsätt  på makt  som  jag 
genomgående har använt mig av i denna avhandling, framträder följaktligen en 
annan bild av de kommunala chefstjänstemännen – en bild där de har en kapa‐
citet  att  proaktivt  handla  politiskt  och  därmed  framstå  som  politiska  aktörer. 
Med  ”makt  att”  avses  just  en  individs  kapacitet  att  handla  (Wrong,  2002). Ett 
sådant synsätt på makt innebär inte att chefstjänstemannen kapacitet att handla 
politisk elimineras av en förlegad dikotomi utan faktiskt uppmärksammar chefs‐
tjänstemännens  proaktiva  politiska  roll  så  som  den  empiriskt  manifesteras  i 
kapitel 6‐8. En central slutsats är följaktligen att den Weberianska idealmodellen 
inte  längre  kan  vägleda  oss  i  att  vare  sig  förstå, utforska  eller  konstruera den 
kommunala vardagen  eftersom den bygger på  ett  synsätt på makt där  tjänste‐
männen inte ges möjlighet att betraktas som handlande agenter.  
 
Men, våra svenska kommuner förefaller fungera och utvecklas ändå, trots att de i 
grunden styrs av en gammal förlegad modell som baseras på en rigid dikotomi 
mellan politiker och tjänstemän. Hur kommer det sig? När allt kommer omkring 
måste politiker och politiskt  arbete möta  tjänstemän och  administrativt  arbete, 
vilket denna  avhandling  kan  ses  som  ett uttryck  för. Det  tycks  som  att  chefs‐
tjänstemännen  i detta möte  tillåts agera  i en politisk  roll utan  formellt mandat. 
Anledningen verkar vara  att den kommunala verksamheten  är politik  och det 
ligger  i  sakens  natur  att  även  chefstjänstemännen  arbetar med  aktiviteter  av 
politisk  karaktär.  Det  tycks  helt  enkelt  finnas  ett  fungerande,  integrerat  och 
balanserat  samspel mellan  politik  och  förvaltning, mellan  politiker  och  chefs‐
tjänstemän, mellan politiskt arbete och administrativt arbete  som upprätthåller 
den  kommunala  utvecklingen.  De  empiriska  iakttagelserna  från  kapitel  7, 
exempelvis  det  nära  och  nödvändiga  samspelet  mellan  chefstjänstemannen, 
representerad  av  kommunchefen,  och  den  politiska  överbyggnaden,  represen‐
terad  av  kommunstyrelsens  ordförande,  tycks  visa  ett  starkt  mellanliggande 
beroende  mellan  politiker  och  tjänstemän.  Med  utgångspunkt  i  det  mellan‐
liggande  beroendet  förefaller  relationen  mellan  politiker  och  chefstjänstemän 
karakteriseras  av  en  hög  grad  av  interaktion  och  en  dubbelriktad  påverkan, 
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vilket  leder  till att politiker och  chefstjänstemän  inte  längre kan betraktas  som 
separerade.  Istället  tycks  de  i  många  avseenden  arbeta  integrerat  där  chefs‐
tjänstemännen  inte  endast  är  ett  administrativt  stöd  till  politikerna  utan  där 
också  chefstjänstemännens  proaktiva  politiska  roll,  där  dock  maktresurserna 
aktiveras  utifrån  administrativa  värderingar,  fungerar  som  ett  komplement  till 
politikernas  politiska  roll  och  den  ideologiska  inriktningen  som  den  politiska 
ledningen har angett. Genom att maktresurserna aktiveras utifrån administrativa 
värderingar tycks det som att den administrativa logiken hos cheftjänstemännen 
följaktligen både stödjer och kompletterar den politiska  logiken hos politikerna, 
dvs.  de  som  anger  riktningen  för  politiken,  vilket  därmed  tycks  skapa  förut‐
sättningar att den förda politiken kvarhåller riktningen 
 
Anledningen  till  det  till  det  integrerade  samspelet mellan  politiker  och  chefs‐
tjänstemän förefaller ligga att respektive aktiviteter inte alltid på ett distinkt sätt 
skiljer  sig  åt,  vilket  tycks  leda  till  att  chefstjänstemännens  och  politikernas 
politiska  roller  överlappar  varandra.  Även  detta  uppmärksammar  att  den 
Weberianska  idealmodellens  totala  separering  inte  är  rimlig.  De  empiriska 
iakttagelserna från kapitel 7 förefaller därför  i stor utsträckning överensstämma 
med Lundquists (1992) konstaterande, dvs. att medan den demokratiska normen 
förutsätter  att  det  är  politikerna  som  har  makten  att  bestämma  politikens 
substans kan verkligheten  se annorlunda ut. Detta betyder nu att även om det 
existerar en separation  i relationen mellan politik och  förvaltning som  idealtyper 
verkar denna separation inte existera i relationen mellan politiker och tjänstemän i 
det praktiska arbetet, utan i stor utsträckning istället innehålla ett interaktivt och 
balanserat  politiskt  samspel  på  grund  av  det mellanliggande  beroendet. Min 
uppfattning är följaktligen, vilket bekräftar Svaras (2006b) slutsatser, att politiker 
och  tjänstemän är  skiljbara  som  idealtyper, men att de  aktiviteter  som politiker 
och  tjänstemän utför  inte nödvändigtvis  är korresponderande med den  ideali‐
serade distinktionen mellan politiker och tjänstemän. Politik och administration 
är  konceptuellt  distinkta, men  aktiviteterna  som  associeras med  respektive  är 
inte  på  samma  sätt  lika  enkelt  att  dela mellan  politiker  och  tjänstemän. Detta 
bekräftas också av Lundquist  (1994)  som menar att vid närmare påseende kan 
respektive aktiviteter till och med visa sig vara mer eller mindre identiska.  
 
Med  anledning  av detta  är det  enligt min mening  oriktigt  att  betrakta den  så 
kallade  gråzonen  som  en  slags  styggelse  där  endast  kaos  existerar  mellan 
politiker  och  tjänstemän  med  diametralt  olika  intressen  och  som  endast  vill 
förstärka  sina  handlingsutrymmen  på  bekostnad  av  den  andre.  Utifrån  de 
empiriska iakttagelser som har gjorts i denna avhandling förefaller en rimligare 
benämning vara samspelszon eftersom politikers och chefstjänstemäns aktiviteter 
karakteriseras av en omfattande  interaktion och ett samspel som baseras på ett 
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ömsesidigt hänsynstagande. Avhandlingen  tycks ge en bild av en samspelszon 
där den politiska överordningen uppenbarligen samexisterar och integreras med 
den förvaltningsmässiga underordningen där de båda parterna bidrar med sina 
perspektiv baserat på karakteristika utifrån sina respektive logiker, och kommer 
samman  i ett  integrerat och produktivt  samspel  i den demokratiska processen. 
Medan folkvalda politiker fattar politiska beslut med utgångspunkt i en politisk 
logik hjälper tjänstemän till med att forma politiken och ge politiken ett specifikt 
innehåll och mening i verkställandet med utgångspunkt i en administrativ logik. 
Jag menar, vilket även detta bekräftar Svaras  (2001; 2006a,b,c) slutsatser, att de 
respektive  rollerna  blir  på  så  sätt  tätt  integrerade men  identifierbara  som  fri‐
stående delar som kommer samman på ett ömsesidigt stödjande och komplett‐
erande sätt till den politiska processen. En samspelszon tycks bättre beskriva vad 
jag tycker mig ha iakttagit i denna avhandling, nämligen att politiker och chefs‐
tjänstemän är lika viktiga bidragsgivare till den politiska processen där politiker 
kvarhåller  den  politiska  tillsynen  och  kontrollen  över  förvaltningen  och,  på 
samma gång,  tillåter  chefstjänstemännen att med  en proaktiv politisk  roll vara 
involverade  i den politiska processen. En samspelszon beskriver bättre det bal‐
anserade  samspelet mellan politisk  kontroll  och  ett  förvaltningsmässigt  obero‐
ende inom ramen för den svenska förvaltningstraditionen.  
 
Sammanfattning 
I detta kapitel har jag utifrån en kritisk realistisk ansats svarat på frågan om hur 
de kommunala chefstjänstemännens politiska agerande kan  förstås. Här  tog  jag 
då Tsoukas  (1994)  till hjälp  för  att diskutera  chefstjänstemannapositionen med 
utgångspunkt i två av Tsoukas fyra ontologiska lager. Vad som framgår är att de 
måste  finnas  strukturella  maktresurser  förbundna  med  chefstjänstemanna‐
positionen  som,  om  de  aktiveras, möjliggör  för  chefstjänstemän  att  agera  i  en 
övergripande  politisk  roll.  Detta  kan  endast  ske  om  den Weberianska  ideal‐
modellens synsätt på makt ombildas,  från ”makt över”  till ”makt att”. Med ut‐
gångspunkt  i att chefstjänstemännens agerande spänner över hela den politiska 
processen  kan  de  sägas  inneha  olika  politiska  roller  som  korresponderar med 
denna process, dvs. en  initierande  roll, en beredande  roll, en verkställande  roll 
och, en utvärderande  roll. Sammantaget påvisade  jag att de kommunala chefs‐
tjänstemännens politiska  agerande kan  förstås  i  termer  av  en proaktiv politisk 
roll som är  intimt sammanlänkad med strukturella maktresurser genom det att 
rollen  för  sin  existens kräver  strukturella maktresurser  som är  förbundna med 
den kommunala chefstjänstemannapositionen. 
 
Med  anledning  av  den  proaktiva  politiska  rollen  drog  jag  slutsatsen  att  den 
Weberianska  idealmodellen  inte  längre  kan  vägleda  oss  i  att  vare  sig  förstå, 
utforska eller konstruera den kommunala vardagen eftersom den bygger på ett 
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synsätt på makt där  tjänstemännen  inte ges möjlighet  att betraktas  som hand‐
lande agenter. Utifrån empiriska iakttagelser menar jag att en modell för politisk 
styrning som bygger på total separering mellan politiskt arbete och administrativt 
arbete  förefaller  bortse  från  vad  som  sker  i  praktiken,  dvs.  ett  stödjande  och 
kompletterande  samspel mellan  ledande  politiker  och  chefstjänstemän  där  det 
politiska arbetet delas i en gemensam politisk ledning.  
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Avslutande reflektioner 
 
 
 
Sammanfattning 
Nu är sista kapitlet här och det är dags att reflektera över avhandlingens bidrag. 
Allt detta  sker givetvis med  avhandlingens  syfte och  forskningsfrågor  i  fokus. 
För många  sidor och ännu  fler ord  sedan,  i kapitel 1, beskrev  jag problembild 
över  de  kommunala  chefstjänstemännens maktrelation med  ledande  politiker. 
Enligt  den  svenska  förvaltningstraditionen  ska  politiker  fatta  beslut  och 
tjänstemännen  verkställa  dem. Men,  som  jag  skrev  i  kapitel  1, maktrelationen 
mellan politiker och  tjänstemän  i den kommunala vardagen  förefaller  inte vara 
så enkel som att de förstnämnda bestämmer och de sistnämnda står med mössan 
i handen och lydigt gör vad de blir tillsagda att göra. Av de citat jag använde mig 
av kan tolkas att många förtroendevalda politiker upplever ett problem med att 
tjänstemännen har en för stor makt, vilket leder till ett inflytande på den politiska 
processen som  inte står  i proportion  till deras  formella position. Detta, menade 
jag, tycks skapa en spänning  i relation med politiker. Jag argumenterade för att 
detta problem verkar bottna  i att den  så kallade byråkratimodellen  inte  längre 
fungerar som ett vägledande ideal i praktiken. Den kommunala vardagen karak‐
teriseras  istället  av  en  otydlighet  i  hur  makten  i  praktiken  konstitueras  och 
distribueras i den sociala relationen mellan politiker och tjänstemän, med resultat 
att  icke‐förtroendevalda  chefstjänstemän kan hamna  i  en maktsituation där de 
kommer i besittning av, förutom sin legitima chefsmakt, en reell politisk makt – 
en typ av makt som enligt den ideala byråkratimodellen endast är reserverad för 
våra folkvalda politiker. Jag hävdade att våra svenska kommuner kan komma att 
ledas av en profession som tränger undan och kanske i praktiken övertar politisk 
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ledning – en profession som enligt den Weberianska idealmodellen formellt ska 
vara politiskt maktlösa. Följden av detta kan bli att det demokratiska  systemet 
förlorar  sin  legitimitet,  det  kan  uppstå  tydliga  professionsproblem  för  chefs‐
tjänstemännen  och  tydliga  politiska  styrningsproblem.  För  att  hantera  dessa 
problem argumenterade  jag  för nödvändigheten av att utveckla kunskap kring 
de kommunala chefstjänstemännens politiska agerande och de maktförhållanden 
förbundna med denna chefstjänstemannaposition, vilka konstituerar detta ager‐
ande – maktförhållanden i termer av makt som en kapacitet som ägs av agenter 
och som kan  identifieras  i kraft av positionens varaktiga relationer med under‐
liggande  sociala  strukturer mellan politik och  förvaltning, mellan politiker och 
tjänstemän.  
 
För att utveckla denna kunskap utvecklade  jag  en analysmodell med utgångs‐
punkt  i  den  kritiska  realismens  synsätt  på  sociala  strukturer  och  kausalitet. 
Modellen baserades på tre olika typer av analyser, en strukturell analys, en kau‐
sal analys och en förståelseanalys. 
 
Med  hjälp  av  den  strukturella  analysen  besvarade  jag  avhandlingens  fråge‐
ställning: 
 
 Vilka maktresurser, om de nu finns, kan identifieras som förbundna med 
den kommunala chefstjänstemannapositionen? 

 
I  kapitel  6  identifierades  tre  stycken  sådana.  Svaret  på  frågan  blir  följaktligen 
centralitet, kontroll över kritiska resurser, och närhet till makt. Centralitet möjlig‐
gör  för  innehavaren  av  kommunchefspositionen  att  kontrollera  kommunens 
sammanlagda  arbetsflöde  eftersom  kommunledningskontoret,  i  egenskap  av 
kommunstyrelsens  förvaltning,  är  sammanlänkad  med  alla  andra  enheter  i 
kommunen. Kontroll över kritiska resurser möjliggör för innehavaren av kommun‐
chefspositionen  att  övervaka  de  resurser  som  politiker  är  beroende  av  för  att 
genomföra de politiska intentionerna. Närhet till makt innebär att kommunchefen 
befinner sig  i en kommunövergripande position och följaktligen  i en omedelbar 
fysisk närhet och access  till den kommunövergripande exekutiva politiska  led‐
ningen.  Dessa maktresurser  har  jag  argumenterat  för  konstitueras  och  distri‐
bueras via de sociala  relationer kommunchefer  ingår  i med den politiska över‐
byggnaden. 
 
Med hjälp av den kausala analysen besvarade jag avhandlingens frågeställning: 
 
 Vad  och  hur  tillåter  chefstjänstemannapositionen,  via maktresurs‐
erna, innehavaren av positionen att påverka för att uppnå effekter? 
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Såvida  inte förtroende saknas för chefstjänstemannan som person blir svaret på 
frågan följaktligen att de strukturella maktresurserna möjliggör för chefstjänste‐
mannen  att  påverka  hela  den  politiska  beslutsprocessen  genom  att med  rätt 
timing  i  ärendehanteringen,  och  de  beslutsunderlag  som  ligger  bakom  detta, 
presentera olika problembilder och konsekvensbeskrivningar. 
 
Med  hjälp  av  förståelseanalysen  besvarade  jag  avhandlingens  övergripande 
frågeställning: 
 
 Hur kan chefstjänstemännens politiska agerande förstås?  

 
Med  utgångspunkt  i  en  kritisk  realistisk  ansats  blir  svaret  på  frågan  att  de 
kommunala  chefstjänstemännens politiska  agerande kan  förstås  i  termer av  en 
proaktiv politisk  roll  som är  inneboende  i  chefspositionens generiska karaktär. 
Den  proaktiva  rollen  är  intimt  sammanlänkad med  strukturella maktresurser 
genom det att den  för sin existens kräver strukturella maktresurser som är  för‐
bundna med den kommunala chefstjänstemannapositionen. 
 
I  förhållande  till detta  ska  jag  i  följande  avsnitt  reflektera något  över  avhand‐
lingens bidrag samt ange några idéer för fortsatt forskning.  
 
Bidrag till managementforskningen 
Jag är ekonom  i grunden, med  inriktning mot  ledarskap och management. Att 
studera maktförhållanden  förbundna med den kommunala  chefstjänstemanna‐
positionen  ligger onekligen  inom  ramen  för denna  inriktning. Frågan har dock 
ställts mig huruvida det  teoretiska maktperspektivet har handlat om  att vidga 
den  företagsekonomiska  managementforskningen  med  ett  annat  synsätt  på 
makt, eller om det har handlat om att  föra  in sociologisk och statsvetenskaplig 
litteratur in i denna forskning. Som jag ser det handlar det om det förstnämnda. 
Med  denna  studie  har  jag  avsett  att  utvidga  den  traditionella  management‐
forskningen  med  ett  annat  synsätt  på  makt.  Men  för  att  kunna  göra  detta 
förutsätter att  jag visar var denna  forskning  står  i dag och vad maktbegreppet 
kan bidra med. Det  förefaller  inte vara vidare  svårt. Ett  axplock ur den  tradi‐
tionella managementlitteraturen  visar  på  en mångfald  av maktdefinitioner  av 
gemensam karaktär. Exempelvis Yukl (2006) och Robbins (1994) menar att makt 
handlar  om  att  få  andra människor  att  utföra  förfrågningar  och  att  verkställa 
beslut,  och  hur  människor  påverkar  varandra  i  organisationer.  Howell  och 
Costley  (2006) menar att makt är en persons  förmåga att  få andra personer att 
göra någonting. Daft  (1999) hävdar  att makt  är  en persons  förmåga  i  en orga‐
nisation att kunna påverka andra för att nå önskade utfall. Bass (1990) skriver att 
någon  har makt  när denne  har  kontroll  över  något  som  någon  annan  önskar. 

203 



Daft (2006), Hitt, Black och Porter (2005), Witzel (2004), Pfeffer (1992) menar alla 
att makt  är  förmågan  att  påverka  andra människors  beteenden.  Förutom  att 
påverka  beteenden  skriver Hughes  (m.fl.,  1999)  att makt  även  handlar  om  att 
påverka andra människors värderingar. Wilson och Rosenfeld  (1990) definierar 
makt  som den  förmåga  som  en  social  enhet har  att påverka  beteendet hos  en 
annan  social enhet på ett önskvärt  sätt. Mullins  (2002) menar att makt handlar 
om påverka eller kontrollera andra människors beteenden med eller utan deras 
samtycke. Banner och Cagné (1995) definierar makt som den förmåga en person 
eller grupp har för att påverka en annan person eller grupp att göra något som 
de annars  inte skulle ha gjort. Scott  (1998) definierar makt  i organisationer som 
en  potential  för  påverkan  som  är  baserad  på  en  persons  förmåga  och  bered‐
villighet  att  sanktionera  en  annan person. Detta  är några  få  exempel  från den 
traditionella managementlitteraturen, men som utan några större ansträngningar 
kan mångfaldigas. Så gott  som  samtliga  refererar också  till French och Ravens 
klassiska studie från 1959 om maktkällor för att uppnå denna påverkan på andra 
människor. De identifierade fem vanliga och viktiga typer av maktkällor; Belön‐
ingsmakt, dvs. att ge sina anställda belöningar för tillmötesgående; Tvångsmakt, 
dvs. att straffa för ett icke tillmötesgående; Legitim makt, dvs. makt som ges via 
organisationen; Referensmakt, dvs. makt  som ges genom att andra  identifierar 
sig med  ledaren;  expertmakt,  dvs. makt  som  ges  genom  att  andra  uppfattar 
ledaren  som kompetent och  som  innehar viktig kunskap och expertis  inom ett 
givet område. Var och en av dessa källor av makt menar French och Raven ökar 
en ledares möjligheter att påverka attityderna, värderingarna, eller beteendet hos 
andra människor.  
 
Problemet, enligt min mening, är alla dessa definitioner av makt, som alltså kan 
betraktas som  representativa  för den  traditionella managementlitteraturen, mer 
eller mindre är varianter på Dahls  (1957) definition, dvs. A har makt  i den ut‐
sträckning  han  kan  få B  att  göra  något  som B  annars  inte  skulle  ha  gjort. Att 
managementlitteraturen  tar  sin  utgångspunkt  i Dahls  definition  är  även  upp‐
märksammat av andra  forskare  (se exempelvis Hatch, 2002). Sammantaget kan 
sägas  att  den  traditionella managementlitteraturen  karakteriseras  av  ett  slags 
taget‐för‐givet hanterande  av makt. Litteraturen  tycks  ansluta  sig  till  en  tradi‐
tionell  syn på  relationen mellan  chefskap  och makt  som präglas  en hierarkisk 
maktrelation mellan chefen och underställda utifrån ett antagande om organisa‐
tioner som rationella institutioner (Shafritz & Ott, 2001; Pfeffer, 2001). Relationen 
har ansetts vara dualistiskt orienterad där ledaren ges en privilegierad position, 
och bygger på en maktdiskurs där makten konceptualiseras som om den vore ett 
konkret medel för styrning och dominans – i korthet, makten i den traditionella 
litteraturen konceptualiseras  som ett  ting  som kan mätas och  som endast upp‐
märksammar effekten av maktutövning (Barbalet, 1987). På så sätt har makt dels 
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kommit att  ses  som naturligt och oproblematiskt, dels att  chefer och makt exi‐
sterar  oberoende  av kontexten  (Astley &  Sachdeva,  1984; Gordon,  2002). Men, 
framförallt har det lett till en alltför enkel bild av relationen mellan ledarskap och 
makt  där  kritiska  analyser  av  denna  relation  har  uppfattats  som  onödiga  och 
därmed blivit förbisedda.  
 
Jag menar med anledning av detta att den traditionella managementlitteraturen 
fortfarande uppehåller  sig vid  ett  synsätt på makt  som dominansförhållanden, 
dvs. ”makt över”, och har därmed negligerat andra synsätt på makt. I litteratur‐
en  finns  följaktligen  en blind  fläck.  I denna  avhandling har  jag  istället valt  att 
betrakta makt på  ett  annat  sätt.  Jag har  sökt mig  till  en  teoribildning  som  ser 
bortom den traditionella maktdiskursen i ledarskapslitteraturen, och som tillåter 
att makt också konceptualiseras som en kapacitet att handla och uppnå effekter, 
dvs. ”makt att”. Att makt även kan betraktas som ”makt att” istället för att A på 
ett eller annat sätt ska dominera B verkar vara främmande för den traditionella 
managementlitteraturen,  även om nu  effekten  i  sig  av  ”makt  att” givetvis kan 
handla om dominans. För att använda Wartenbergs (1990) terminologi kan sägas 
att  jag därmed har gjort  ett helt annat anspråk på  relationen mellan  ledarskap 
och makt än vad den  traditionella managementlitteraturen representerar, vilket 
jag ser som ett betydelsefullt bidrag med denna avhandling. En sådan  teoretisk 
begreppsapparat har jag utvecklat genom att rikta blicken mot statsvetenskaplig 
och sociologisk litteratur. Denna typ av litteratur hanterar begreppet makt, dvs. 
makt som fenomen, på ett sätt som vanligtvis inte kan återfinnas i management‐
litteraturen, eller för den skull inom en organisatorisk kontext. Jag vill med detta 
argumentera för att ett sådant synsätt på makt kan vara ett sätt att utvidga och 
komplettera  den  traditionella  managementlitteraturens,  enligt  min  mening, 
snäva, rationella, synsätt, och öppna upp för analyser som tar hänsyn till att rela‐
tionen mellan makt och  ledarskap  i organisationer  inte endast  syftar  till domi‐
nansförhållanden  utan  också  som  en  kapacitet  att  handla.  Sammantaget,  den 
traditionella managementlitteraturen måste kompletteras med ”makt att” för att 
utvidga kunskapen om relationen mellan makt och ledarskap.  
 
Dock återstår något. Att studera makt som en kapacitet aktualiserar också frågan 
om vad denna kapacitet bygger på. Som  framgått bygger den på maktresurser. 
Som kan  förstås  från ovan  förlitar sig den  traditionella managementlitteraturen 
fortfarande på French och Ravens klassiska maktkällor som resurser för att utöva 
påverkan. Problemet är dock att detta endast uppmärksammar de maktresurser 
A som individ tar med sig in i den laterala maktrelationen med B. Men, återigen, 
och som jag löpande har argumenterat för i avhandlingen, detta uppmärksamm‐
ar endast makt som ett  ting eller egenskap hos  individen, eller som hierarkiska 
maktförhållanden, inte makt som en kapacitet att handla. Att makt också kan be‐
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traktas  som  en vertikal  relation mellan agenter och  sociala  strukturer och  som 
därför  refererar  till  nödvändiga  egenskaper,  eller  icke‐observerbara  kausala 
mekanismer hos objekt,  istället  för effekterna mellan A och B, verkar även det 
vara främmande för den traditionella managementlitteraturen.  
 
För  att komma bortom den  traditionella managementlitteraturens  synsätt  före‐
faller  det  vara  fruktbart  att  uppmärksammar maktresurser  utifrån  ett  kritiskt 
realistiskt synsätt  (se bl.a.  Isaac, 1992; Danermark m.fl. 2003). Fördelen med ett 
sådant  synsätt  är  att det uppmärksammar makt  som  en  kapacitet  som  ägs  av 
agenter  i  kraft  av deras  varaktiga  relationer med underliggande  sociala  struk‐
turer,  och  därmed  erbjuder  ett  kontextuellt  synsätt  på makt. De maktresurser 
som bygger upp  en  aktörs kapacitet  att handla blir därmed något  som karak‐
teriserar  den  sociala  relationen  mellan  aktörer  (Isaac,  1992).  Kapaciteten  att 
handla, och de maktresurser  som bygger upp denna kapacitet, kan med detta 
synsätt betraktas  som något  som  är konstituerat och distribuerat genom gene‐
raliserade och varaktiga sociala maktrelationer baserat på aktörers lokalisering i 
en given social maktstruktur (ibid.), istället för hos en enskild aktör.  
 
Ett kritiskt  realistiskt  synsätt  tillåter  följaktligen analyser där man öppnar upp 
för  ett mänskligt  agentskap,  dvs.  att  chefspositionerna  är  befolkade,  vilket  är 
centralt  i  den  kritiska  realismen,  samtidigt  som man  inte  utesluter  de  sociala 
maktstrukturer som antingen begränsar eller möjliggör de villkor som krävs för 
att handla. Ett sådant synsätt tycks också kunna tillåta en analys som inte endast 
uppmärksammar effekten av maktutövning utan som också kan ta hänsyn till att 
chefers kapacitet att handla även är beroende av de underliggande sociala makt‐
strukturer som föregår chefers handlande. Den metateoretiska slutsatsen handlar 
om  att  ett  kritiskt  realistiskt  synsätt  följaktligen  omkullkastar  det  traditionella 
synsättet  på makt  som  beteendemässiga  regulariteter,  lateralt, mellan  aktörer 
genom  att  uppmärksamma  den  vertikala  relationen  med  djupstrukturerna  i 
verklighetens domän, och därmed istället förklarar de beteendemässiga regulari‐
teterna med referens till strukturella relationer av makt. Det är enligt min men‐
ing  i  dessa  sociala  maktstrukturer  som  maktresurser  kan  identifieras  för  att 
skapa en bättre  förståelse  för chefers kapacitet att handla, och därmed  för rela‐
tionen mellan  ledarskap  och makt,  vilket  också  innebär  att maktresurser  nöd‐
vändigtvis  inte behöver vara formella, eller legitima, utan även informella, eller 
reella. Att studera relationen mellan  ledarskap och makt utifrån ett sådant syn‐
sätt har nu visat sig vara motiverat och relevant och har en potential för vidare 
studier. Detta ser jag som ett av avhandlingens starkaste bidrag.  
 
Vad  gäller  förslag  på  fortsatt  forskning  kan  sägas  att  då  jag  ser  den  kritiska 
realismen som en av avhandlingens styrkor,  finns det också en del obesvarade 

206 



frågor  som  bör  adresseras  i  förhållande  till  detta.  I  denna  avhandling  har  jag 
avgränsat mig till vad Morriss (2002) kallar icke‐epistemisk makt. Det torde vara 
intressant att komplettera detta med vad Morriss också kallar epistemisk makt. 
Som  jag påpekade  i  en not  i kapitel 3  så gör Morriss en utveckling av  förhåll‐
andet  mellan  resurser  och  färdigheter  vid  studier  av  makt.  Han  menar  att 
resurser inte är en hjälp i ett maktutövande om maktinnehavaren inte vet hur att 
utnyttja  dem.  Det  krävs  följaktligen  en  vilja  kombinerat med  kunskaper  och 
färdigheter  för  att  utnyttja  dessa  resurser. Morris  kallar  då  en  resursbaserad 
ansats vid  studier av makt som  icke‐epistemisk makt och en kunskaps/  färdig‐
hetsbaserad ansats för epistemisk makt. Med hjälp av den kritiska realismen har 
jag i denna avhandling uppmärksammat den strukturella basen för chefers makt, 
vilket Morriss alltså kallar icke‐epistemisk makt. Detta uppmärksammar ändå att 
det  torde vara  intressant att komplettera denna avhandling med  longitudinella 
observations‐  och  intervjustudier  som  uppmärksammar  den  icke‐epistemiska 
makten,  dvs.  att  överväga  kunskaperna  och  färdigheterna med  vilka  en  aktör 
hanterar  de  strukturella maktresurserna.  Dessutom  skulle  ett  sådant  komple‐
ment kunna  inkludera  förtroendeaspekter  i maktrelationer eftersom detta  före‐
faller vara individbundet. I den maktlitteratur som jag använder i denna avhand‐
ling finns inte denna aspekt med, men som resultaten i kapitel 7 visar är förtro‐
ende betydelsefullt i maktrelationer. Även om någon besitter vissa maktresurser 
och har kunskapen, viljan och  färdigheterna att aktivera dem så tycks det ändå 
som  att  kapaciteten  att  handla  kan  gå  om  intet  om  förtroende  saknas  i makt‐
relation. Sammantaget kan sägas att den strukturella basen behöver kompletteras 
med den individuella basen. Detta skulle kunna göras inom ramen för ett fortsatt 
kritiskt  realistiskt  synsätt  eftersom  det  inte  förnekar  ett  sådant  förfaringssätt. 
Synsättet  uppmärksammar  nämligen  att  verkligheten  innehåller  krafter  och 
mekanismer som vi inte kan observera, men som vi kan erfara indirekt genom att 
de kan få saker att hända i världen. Och dessa mekanismer kan endast utöva sitt 
inflytande  genom  människors  handlingar.  Maktresurserna  kan  sålunda  inte 
handla genom egen kraft, endast  individer kan handla, vilket då bör  studeras. 
Därför blir agentskapet, och agentskapets samspel med de sociala strukturerna 
över tid och rum, centralt för den kritiska realismen, vilket jag har avgränsat mig 
från i denna studie, men som enligt min mening bör vara intressant att utveckla 
vidare kunskap om. 
 
Bidrag till kommunforskningen 
Studier  om  kommunala  chefstjänstemäns  politiska  agerande  och  de  makt‐
förhållanden  som  konstituerar  detta  agerande  förefaller,  som  jag  tidigare  har 
argumenterat för, lysa med sin frånvaro. Det är kanske inte så konstigt eftersom 
de enligt den svenska  förvaltningstraditionen  inte ska ha något som kan  liknas 
vid politisk makt. Så varför ska man då överhuvudtaget studera dem utifrån ett 
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maktperspektiv!  Jag  ska  här  hålla  diskussionen  kort  eftersom  slutsatser  har 
presenterats löpande i kapitel 6 och 7. Vad som sammanfattningsvis kan sägas är 
att  resultaten bekräftar  litteraturgenomgången  i kapitel 2, dvs. att  chefstjänste‐
männen kan  tolkas som att vara betydelsefulla politiska aktörer och att de som 
sådana har ett omfattande  inflytande på den politiska processen. Bidraget med 
denna  avhandling  som  går  utöver  denna  bekräftelse  är  att  grunden  för  detta 
inflytande, dvs. de strukturella maktresurserna, har specificerats, vilket tidigare 
inte förefaller ha gjorts. Genom att fokusera på strukturella maktresurser har jag 
kunnat studera politiska maktförhållanden förbundna med en chefsposition som 
enligt  den Weberianska  idealmodellen  ska  vara  politiskt maktlös. Detta  hade 
emellertid  inte  kunnat  uppnås  om  jag  hade  använt mig  av  den  traditionella 
managementlitteraturen  då  den  erbjuder  ett  synsätt  på makt  som  inte  på  ett 
tillfredsställande  sätt  kan  användas  för  att  hantera  avhandlingens  problem‐
område  och  empiriska  frågeställningar.  För  att  analysera de maktförhållanden 
som  är  förbundna med  den  kommunala  chefstjänstemannapositionen  har  jag 
följaktligen blivit nödgad att utmana den  traditionella managementlitteraturens 
dominerande  föreställning  om  relationen mellan  ledarskap  och makt.  Jag  vid‐
håller nu vad jag argumenterade för redan i kapitel 1. Om de kommunala chefs‐
tjänstemännens maktsituation  och maktrelationen mellan  politiker  och  tjänste‐
män  skulle  studeras  utifrån  det  synsätt  på makt  som  den Weberianska  ideal‐
modellen i grunden bygger på, dvs. ”makt över” så skulle vi hamna ett ekorrhjul 
där modellen,  och  den  ideala maktrelationen mellan  politiker  och  tjänstemän, 
ständigt  rekonstrueras. Vi  skulle alltså  inte  lära oss något nytt utan endast be‐
kräfta den  ideala  bilden  av de kommunala  chefstjänstemännen  som politikens 
neutrala  instrument  utan  inflytande  över  den  politiska  processen.  Men,  de 
empiriska resultaten i denna avhandling motsäger nu detta. De säger att tjänste‐
männen verkligen har ett omfattande inflytande över politiker och den politiska 
processen, vilket då innebär att relationen mellan politiker och tjänstemän istället 
karakteriseras av dubbelriktad kausalitet. Likväl som politiker har ett inflytande 
över tjänstemännen så förhåller det sig också tvärtom.  
 
Vad  innebär  nu  detta  för  fortsatt  forskning? Vad  gäller  de  kommunala  chefs‐
tjänstemännens maktsituation har jag i denna studie avgränsat den till relationen 
mellan  politiker  och  tjänstemän. Det  torde  vara  intressant  att  utvidga  detta  i 
fortsatta  studier  till  att  även  omfatta  relationer med  andra  aktörer. Ett  sätt  att 
göra det kan vara att anamma Wartenbergs  (1990) modell om ”situted power” 
som beskrevs i kapitel 3. Denna modell uppmärksammar kontexten och därmed 
de kommunala chefstjänstemännens relation till andra agenter som är perifera  i 
förhållande  till  dyaden  mellan  politiker  och  tjänsteman,  exempelvis  viktiga 
kontakter med  omgivande  samhälle  och  andra  externa  aktörer, dvs.  kontakter 
som  endast  de  har  tillgång  till  och  som  kan  förstärka  makten,  men  även 
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kontakter med andra chefstjänstemän i den kommunala förvaltningen. Den situ‐
erade modellen  erkänner  följaktligen  det  faktum  att maktrelationer  är  konsti‐
tuerade genom närvaron av sociala agenter som även är perifera i förhållande till 
den dyadiska relationen, och vars behandling av den mindre maktfulle agenten 
begränsar  dennes  handlinsutrymme,  eller  vad  Wartenberg  kallar  ”action‐
environment”. En vidare läsning av Wartenberg ger för handen ett mer moraliskt 
ställningstagande som kan vara värt att uppmärksamma i vidare studier, kanske 
inte  av mig  som  företagsekonom, men  eventuellt  av  statsvetare  eller  politiskt 
orienterade filosofer. Wartenberg skriver:  
 

” An agent who acts in a context in which someone else has power over her is 

not able to do as she wishes, but faces a situation in which the structure of her 

action‐environment is in the control of someone else. She is therefore not in the 

normal circumstances of human action and, as a result, her responsibility for her 

actions is modified.” 

Wartenberg (1990, sid. 86) 
 
Med  anledning  av  detta  citat  vill  ställa  följande  fråga. Om  kommunala  chefs‐
tjänstemän  har  kontroll  över  politikers  handlingsutrymme  genom  att  de,  som 
avhandlingen  visar,  kan  påverka  hela  den  politiska  beslutsprocessen;  Kan  då 
politiker,  trots det politiska ansvarsutkrävandet, hållas  fullt och ensamt ansvar‐
iga för vad de gör? 
 
Ytterligare  ett  bidrag  till  kommunforskningen  handlar  om  kritiken  mot  den 
Weberianska idealmodellen. Det inte är svårt att kritisera den modellen för dess 
brist på överensstämmelse med den kommunala vardagen – en modell  som är 
fylld  av oklarheter och  självmotsägelser. Varken den politiskt  styrda organisa‐
tionen eller de  individer som befolkar organisationen  tycks kunna  leva upp  till 
den klassiska byråkratimodellens normativa  ideal om separering av politik och 
administration.  Problemet  har  dock  inte  varit  att  finna  nya  anklagelser  mot 
modellen  utan  istället  att  använda  den  för  att  komma  vidare  i  förståelsen  av 
chefstjänstemännens politiska agerande och maktförhållanden förbundna chefs‐
tjänstemannapositionen. Den ger oss inte någon vägledning i detta eftersom den 
förefaller vara ur  led med  tiden. Resultaten  från  avhandlingen visar  att makt‐
strukturen på  tjänstemannanivå med åren har  förändrats. Detta aktualiserar då 
en  fråga  för  fortsatt  forskning. Kan systemet av en politiskt styrd organisation, 
dvs. ett system baserat på motstridiga ideologier och logiker, införliva, och klara 
av,  en  förändring  av maktstrukturen på  lägre  nivå, dvs. på  tjänstemannanivå, 
som innebär att chefstjänstemännen erkänns en formell proaktiv politisk roll?  
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För mig  framstår  det  som  betydelsefullt  att  vidare  uppmärksamma  relationen 
mellan  politiker  och  tjänstemän.  Trots  att  denna  relation,  såväl  inom  stat  och 
landsting  som  inom  kommuner,  diskuteras  flitigt  i  litteraturen  (se  exempelvis 
Blom,  1994; Tollgerdt‐Andersson,  1995,  1999; Källström  och  Solli,  1997; Wallin 
m.fl., 1999; Jonsson m.fl., 2002; Hansens & Ejersbo, 2002; Montin, 2002; Jonsson, 
2003;  Jonsson & Arnell,  2006)  tycks  det  inte  i  praktiken  finnas  en  accepterad 
norm kring hur relationen ska se ut. Det är  inte givet, och det  finns  inte någon 
allmänt  vedertagen  standard,  hur  ledarskapet  och  ledningsuppgifterna mellan 
ledande politiker och tjänstemän ska fördelas, inte heller hur samspel ska gestal‐
tas (Blom, 1994; Montin, 2002; Jonsson & Arnell, 2006), varför det i stor utsträck‐
ning  är  upp  till  de  olika  aktörerna  att  hantera  de  förväntningar mötet mellan 
politiker och tjänstemän bjuder på. De dubbla  logikerna och relationen till styr‐
elsen tycks för de kommunala chefstjänstemännens medföra ett omfattande och 
otydligt ansvar utan  formella befogenheter. Det  förefaller som att den politiska 
kontexten  tycks kunna skapa en osäkerhet  i dessa chefers arbete, vilket medför 
att de i mångt och mycket måste modifiera sina arbeten för att passa till omgiv‐
ningen  istället  för  tvärtom. Frågan om en  standardisering av  relationen mellan 
politiker och  tjänstemän  framstår  som betydelsefull  för att den politiskt  styrda 
organisationen ska kunna  införliva en förändring av maktstrukturen på tjänste‐
mannanivå. Brunsson och Jacobsson (1998) skriver att en del standarder går ut på 
att vidmakthålla eller förstärka  just de egenskaper som utmärker en aktör. Som 
jag  skrev  i  kapitel  1  ser  jag  kommunen  som  en  stor  ekonomisk  aktör  i  det 
svenska  samhället. Och  som  jag  förstår det  hela  kan  våra  svenska  kommuner 
sägas vara standardiserade utefter den Weberianska idealmodellen, vilket åtmin‐
stone  i  den  offentliga  debatten  formellt  både  vidmakthåller  och  förstärker  de 
kommunala chefstjänstemännens maktlöshet.  
 
Men,  som den praktiska kommunala vardagen visar, åtminstone  i  ljuset av de 
resultat som här har presenterats, håller  inte detta  ideal  längre. För att  införliva 
en  förändring  av  maktstrukturen  på  tjänstemannanivå  som  tillåter  att  de 
kommunala chefstjänstemännen erkänns en formell politisk roll så torde det vara 
intressant att i fortsatt forskning ägna en del uppmärksamhet åt standardisering 
av relationen mellan politiker och tjänstemän och fråga sig om det är möjligt att 
ge  de  kommunala  chefstjänstemännen  ett  formellt  politiskt  uppdrag  utan  att 
vara  demokratiskt  valda  representanter  för  kommuninvånarna.  Men  vill  de 
kommunala chefstjänstemännen ha denna ”makt att” agera politiskt och  ta det 
formella ansvar som medföljer detta? Jag har inte något svar på den frågan. Jag 
låter istället en av kommuncheferna i denna studie få sista ordet i avhandlingen. 
 

”Finns en önskan om makt så är det bra att det ser ut som det gör” 

Tjänsteman 9 
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Bilaga 1. Dagbok för kommunchefer i tidsanvändningsstudien 
 
 
 
A. Datum:    /             -00          B. Tid:   Från (              )  till  (              ) 
 
C. Sammanhang/Arena (Kryss) 

 
Politiskt sammanhang Omgivande sammanhang  Personligt sammanhang 

 Kommunstyrelse  Institutioner   Eget arbete 
 Kommunfullmäktige  Allmänhet    Personliga nätverk 
 Enstaka politiker  Näringsliv    Kollegiala nätverk 
 Grupper av politiker  Press    

   Organisation/föreningar 
   Kommunala bolag 
 
Förvaltningssammanhang Övrigt  

 Övergripande förvaltning  På resa  ___________ 
 Egen förvaltning   Hemma   
 Annan förvaltning   Lunch 

 
D. Kommunikationsform (Kryss) 

 Telefon     E-post 
 Internet     Brev/fax 
 Rapporter/skrifter/tidningar/mötesanteckningar  Arbetsplatsbesök 
 Möte med en person, initial  __________  __________ 
 Möte med flera personer, antal  _______________ 

 
E. Aktiviteter (1, 2, 3) 

 Förmedla information   Bevaka ärenden 
 Inhämta information   Föredra ärenden 
 Bearbeta information   Bearbeta/Handlägga ärenden 
 Personlig utveckling   Företräda/Representera kommunen 
 Utdela arbetsuppgifter   Kontroll/Övervakning och uppföljning 
 Fatta beslut   Bevaka kommunala intressen 
 Verkställa fattade beslut   Skapa och vårda relationer 
 Ta emot andras beslut   Brygga mellan styrande och opposition 
 Konfirmera andras beslut  Brygga mellan kommunstyrelse och förvaltningar 
 Regissör av möten   Eget skrivande 
 Verka som arbetsgivarrepresentant  Erfarenhetsutbyte 
 Privat    Förhandlingar 
__________________  __________________ 

F. Skriv gärna egna kommentarer på baksidan av pappret vid behov 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
 
Tema 1. Förändring av kommunens ledning 
 
 
Introducerande frågeställning 
Kan Du beskriva så detaljerat som möjligt dels vad man har gjort, dels hur det 
har  gått  till  vid  omorganiseringen  av  kommunens  ledning?  Var  vänlig  och 
berätta exakt vad som har hänt. 
 
 
Möjliga direkta frågor  
 
 Vad har man gjort? 

o Vad har varit föremål för utredning och förändrad organisering? 
o Vad var anledningen till detta? Varför har man omorganiserat? 
o Gjordes politiska kompromisser?  
o Gjordes kompromisser mellan olika intressen i organisationen? 
o Varför just denna organisationslösning? 

 
 Hur har man gjort? 

o Vilka deltog direkt och indirekt i arbetet? 
o Vem var ”ägare” av processen? 
o Hur såg förhållandet ut i processen mellan den administrativa 
ledningen och den politiska ledningen? 

o Hur gick beslutsprocessen till? 
 
 Hur  skulle  du  vilja  beskriva  samspelet  mellan  de  politiska  lednings‐
instanserna? 

 
 Hur skulle du vilja beskriva samspelet mellan å ena sidan kommunchefen 
och kommunens politiska ledning, och å andra sidan kommunchefen och 
ledare för kommunala verksamheter? 
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Tema 2. Kommunchefens makt och påverkanssituation 
 
 
Introducerande frågeställning  
Hur skulle du vilja beskriva positionen som kommunchef utifrån ett makt‐ och 
påverkanshänseende? 
 
 
Möjliga direkta frågor  
 
 Hur skulle du vilja beskriva en kommunchefs maktposition? 

 
 Vilka begränsningar och restriktioner finns i en kommunchefs position 
utifrån ett makt‐ och påverkanshänseende? 
 
 Vad kan en kommunchef kunna påverka? Varför? 
 
 Hur skulle Du vilja beskriva kommunchefens möjligheter att utöva 
påverkan i det politiska sammanhanget? 

 
 [Om den  intervjuade  är  kommunchef] Var  vänlig  och  tänk  efter  om  ett 
tillfälle där Du lyckosamt/mindre lyckat försökte utöva påverkan mot att 
uppnå ett personligt, gruppvist eller organisatoriskt mål. Var vänlig och 
berätta exakt vad som hände. 
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Bilaga 3. Förteckning över studerade dokument 
 
Kommun A 
 
2000‐01‐04. Initiativ från kommunstyrelsens kontor. 
 
2001‐05‐14. Styrprocessgruppens förslag. 
 
2001‐10‐08. Remissvar 
 
2001‐05‐14.  Styrprocessgruppens  förslag  till modell  för  styrning  och  förändrad 
organisation. Remissutgåva.  
 
2001‐10‐22. Kommunstyrelsen.   Överlämnande  av  styrprocessgruppens  förslag 
till modell för styrning och förändrad organisation. 
 
2001‐10‐23.  Styrprocessgruppens  förslag  till modell  för  styrning  och  förändrad 
organisation. 
 
2001‐12‐03. Protokoll. Socialdemokraterna i [kommun A]. Representantskapet.  
 
2001‐12‐04. Kommunchefens yttrande över styrprocessgruppens förslag. 
 
2001‐12‐19. Protokoll. Kommunfullmäktiges beslut. 
 
2002‐01‐29. Kommunledningskontorets förslag till ny nämndorganisation. 
 
2002‐03‐06. Protokoll. Kommunstyrelsens beslut.  
 
Kommun B 
 
2001‐03‐01. Kommunstyrelsens presidium. Sammanfattning – förutsättning krav 
mm inför rekrytering av kommundirektör.  
 
2001‐11‐05. Kommunledningskontoret. Projekt  –  översyn  av  kommunlednings‐
kontorets organisation.  
 
2001‐04‐06.  Kommunledningskontoret.  Förslag  till  instruktion  för  kommun‐
ledningskontoret och kommundirektören.  
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2001‐04‐25.  Kommunledningskontoret.  Förslag  till  instruktion  för  kommun‐
ledningskontoret och kommundirektören samt komplettering av reglemente för 
kommunstyrelsen. 
 
2002‐05‐21. Rapport. Översyn av kommunledningskontoret i [XX] kommun. 
 
Kommunstyrelsen,  utkast.  Tjänsteutlåtande  avseende  verksamhetsidé  och 
uppdrag för funktioner inom kommunledningskontoret.  
 
2003‐02‐05. Kommunledningskontoret. Redovisning av Åtaganden för kommun‐
direktören  2002‐2003  samt  förslag  till  Åtaganden  för  kommundirektören  för 
perioden 2004‐2006.  
 
2003‐04‐09. Kommunledningskontoret. Policy för kommunledningskontoret. 
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English Summary 
 
Politicians  are  meant  to  make  decisions  and  administrators  are  supposed  to 
execute  them  according  to  the  Swedish  public  administration  tradition;  a 
tradition built on the Weberian bureaucracy model. But, power relations between 
politicians  and  administrators  in  municipal  practice  do  not  appear  as 
unambiguous  as  the  tradition purports. Administrators  have  too much power 
according  to  elected  officials,  which  in  turn  have  an  impact  on  the  political 
process  that  is  not  consistent  with  the  administrators’  formal  position.  This 
causes  tension  in  the  relations  between  politicians  and  administrators.  The 
problem  seems  to  stem  from  the  fact  that  the Weberian bureaucracy model no 
longer serves as a guiding ideal in practice. Instead the local government practice 
is characterized by how vaguely the power is constituted and distributed in the 
social  relation between politicians and administrators,  resulting  in  the  fact  that 
non‐elected public managers find themselves in a power position encompassing 
not only their legitimate managerial power, but also real political power – which 
is not consistent with the ideal bureaucracy model according to which this type 
of power  is  reserved only  for elected officials. As a  result  the Swedish munici‐
palities  may  be  run  by  a  profession  that  in  practice  take  over  the  political 
leadership;  a  profession  that  in  keeping  with  the  Weberian  ideal  model  is 
supposed  to be powerless. This may  lead  to  the democratic  system  loosing  its 
legitimacy,  the  administrative  profession  encountering  problems  and  political 
control problems.  
 
In consideration of  the above  the aim of  this dissertation  is  to contribute  to  the 
understanding  of  the  public managers’  political  behaviour  and  to  the  power 
relations  that constitutes  this behaviour. The  following main question sums up 
the dissertation’s theoretical focus:  
 
 How can the public managers’ political behaviour be understood? 

 
In order to achieve an understanding of the public managers’ political behaviour, 
the basis for the actual behaviour has to be understood i.e. the exercise of power. 
This  basis  can  be  understood  by  identifying  the  power  resources  that  are 
considered  to be associated with  the managerial position and how  these power 
resources are expressed in tangible actions i.e. influence. The following questions 
sums up the dissertation’s empirical focus: 
 
 Which power  resources,  if at all existent,  can be  identified as associated 
with the municipal managerial position? 
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 What  and  how  is  the  possessor  of  the  managerial  position  allowed, 
through its power resources, to influence in order to achieve effect?  

 
Power as intended in the dissertation is the capacities to act possessed by social 
agents, which can be identified in virtue of the position of the public manager’s 
enduring  relations  with  underlying  social  structures  between  politics  and 
administration, between politicians and administrators. Power is hence regarded 
as an explanation to understand municipal managers’ political behaviour. 
 
In order to attain this understanding a model for analysis  is developed with  its 
foundation in the critical realism approach on social structures and causality. The 
model is based on three types of analysis: a structural analysis, a causal analysis 
and an analysis of understanding. 
 
With  support  of  the  structural  analysis  I  answered  the  dissertations  question 
pertaining  to  power  resources.  Three  such  resources  are  identified:  centrality, 
control  of  critical  resources,  and  power  stemming  from  being  close  to  power. 
Centrality enables the possessor of the public managerial position to control the 
municipality’s  total work  flow  since  the  local  government  office,  in  virtue  of 
being  the municipal executive board’s administration,  is  linked  to all  the other 
units  in  the municipality. Control of  critical  resources  enables  the possessor of 
the public managerial position  to oversee  the  resources  that politicians depend 
upon  to  carry  out  political  intentions.  Power  stemming  from  being  close  to 
power  implies  that  the municipal manager  is  in  an  all‐encompassing  position 
and  consequently  in  an  immediate  closeness  and  with  access  to  the  overall 
executive  political management.  I  argue  that  these  power  resources  constitute 
and  are  distributed  by  the  social  relations  that municipal managers  and  the 
political organisation are a part of. 
 
With support of the causal analysis I answered the dissertations question about 
influence. The structural power resources enable the public manager to influence 
the  whole  political  decision  process  through  the  means  of  right  timing  in 
delivering official documents, along with  the decision support data, presenting 
different problem areas and consequences of these. 
 
With  support  of  the  analysis  of  understanding  I  answered  the  dissertations 
theoretical  question  of  how  public  managers’  political  behaviour  can  be 
understood. With  reference  to a  critical  realist approach  the answer  is  that  the 
public managers’ political behaviour can be understood  in  terms of a proactive 
political  role  inherent  in  the managerial positions generic character. The  role  is 
strictly  interconnected with  the  structural power  resources due  to  the  fact  that 
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the  role  requires,  for  its existence,  structural power  resources as are associated 
with the municipal managerial position. 
 
The dissertation gives two contributions; one to management research and one to 
local  government  research. Concerning  the management  research  I  extend  the 
traditional  management  literature  with  a  different  approach  on  power.  The 
problem  inherent  in this type of  literature  is that  it  is characterized by a sort of 
taken‐for‐granted  approach  to  power.  The  literature  seem  to  subscribe  to  the 
traditional view on the relation between leadership and power that is marked by 
a  hierarchical  power  relation  between manager  and  subordinate  based  on  an 
assumption  about  organisations  as  rational  institutions  (Shafritz  &  Ott,  2001; 
Pfeffer,  2001).  This  relation  has  been  considered  to  be  dualistically  oriented 
where  the  leader  is given a privileged position, and  is  founded upon a power 
discourse where  the power  is  conceptualized  as  if  it were  a obvious means of 
control  and  dominance  –  in  short,  power  in  the  traditional  literature  is 
conceptualized as something that can be measured and that merely focus on the 
effects of  the exercise of power  (Barbalet, 1987)).  In  this way power has partly 
been  viewed  as  something  natural  and  straightforward,  partly  as  though 
managers and power exist independent of its context (Astley & Sachdeva, 1987; 
Gordon, 2002). But, foremost it has brought forth a much too undemanding view 
of the relation between leadership and power where critical analysis of this type 
of relation has been deemed as unnecessary and therefore has been overlooked. 
 
Of this reason I contend that the traditional management literature still maintain 
an approach on power as a dominant condition, i.e. “power over”, and thus have 
neglected  other  aspects  of  power;  consequently  there  is  a  blind  spot  in  the 
literature. In this dissertation I choose to look at power from a different point of 
view.  I  have  found  a  theoretical  scientific  training  that  sees  beyond  the 
traditional power discourse in leadership literature; one that permits power to be 
conceptualized  as  a  capacity  to  act  to  achieve  effects,  i.e.  “power  to”.  Seeing 
power  from  this perspective  instead of A  in one way or another dominating B 
appears  to be  rare or non‐existent  in  traditional management  literature, even  if 
“power  to”  also  deals  with  this  aspect  of  dominance.  In  the  terminology  of 
Wartenberg (1990)  it can be said that I thus have made a different claim on the 
relation between  leadership  and power  than what  the  traditional management 
literature  represents,  which  is,  as  I  see  it,  a  significant  contribution  of  this 
dissertation.  I  have developed  this  kind  of  conceptual model  by directing my 
attention toward political science and sociology literature. This type of literature 
deals with  the concept of power,  i.e. power as a phenomenon, a way  that as a 
rule  is  not  found  in  traditional management  literature  or  in  an  organisational 
context for that matter. I maintain that this view on power is one way to expand 
and supplement the traditional management  literature’s, as I see  it, narrow and 
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rational approach and open up for analysis that take into consideration that the 
relation between power and leadership in organisations is not exclusively one of 
dominance,  but  also  one  with  the  capacity  to  act.  All  in  all  the  traditional 
management literature has to be completed with “power to” in order to broaden 
the knowledge of the relation between power and leadership. 
 
Furthermore, in studying power as a capacity the question of what this capacity 
stems from arises. The problem is that the traditional management literature only 
focuses on  the power  resources  that A  as  an  individual brings  into  the  lateral 
power relation with B. But, again, this points only to power as a thing or quality 
in  the  individual  or  as  a  hierarchical  power  relation,  not  as  a  capacity  to  act. 
Power as a vertical relation between agents and social structures which refers to 
necessary  qualities  or  non‐observable  causal mechanisms  inherent  in  objects, 
rather  than  the  effects between A  and B,  is  rarely  touched upon  in  traditional 
management literature.  
 
In order to get beyond the traditional management literature’s approach it seems 
fruitful  to  look at power  resources  from a critical  realistic approach  (e.g.  Isaac, 
1992; Danermark  et.  al.,  2003).).  The  advantage  of  this  approach  is  that  looks 
upon  power  as  a  capacity  possessed  by  agents  by  virtue  of  their  enduring 
relations with  underlying  social  structures, which  thereby  offers  a  contextual 
approach to power. The power resources that stem from a participant’s capacity 
to act  thus become something  that characterizes  the social relation between  the 
participants (Isaac, 1992). The capacity to act, and the power resources that this 
capacity is based on, can with this view be seen as something that is constituted 
and distributed through general and enduring social power relations based on a 
participants’ location within a given social power structure (ibid.), rather than for 
a single participant. 
 
Hence, a critical realistic approach permits analysis with human agency, i.e. that 
the  managerial  positions  are  populated,  which  is  at  the  core  of  the  critical 
realism, simultaneously as it does not omit the social power structures that either 
impede or facilitate the terms for action. This approach seems to enable analysis 
that not only takes into account managers’ capacity to act but also is dependant 
on  the  underlying  social  power  structures  preceding  managers’  actions.  The 
theoretical conclusion  from a meta perspective  illustrates  that  the critical realist 
approach  consequently  confutes  the  traditional  approach on power as behave‐
ioural  regularities,  lateral,  between  participants  by  paying  attention  to  the 
vertical  relation with  the deep  structures  in  the domain of  reality, and  thereby 
explain  the  behavioural  regularities  with  reference  to  structural  relations  of 
power. It is, according to my point of view, within these social power structures 
that power resources can be identified in order to achieve a better understanding 
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of managers’  capacity  to  act,  and  by  this means  also  of  the  relation  between 
leadership  and power, which  implies  that power  resources  are not necessarily 
formal, or legitimate, but also informal and real. In studying the relation between 
leadership  and power based on  this approach has proved both motivated and 
relevant and as potential for further studies. This is in my view the dissertation’s 
strongest contribution. 
 
There  is also  the  contribution  to municipal  research. Studies  concerning public 
managers’  political  behaviour  and  the  power  relations  that  constitutes  this 
behaviour is conspicuous by its absence. Possibly not as anomalous as it sounds 
seeing  that  according  to  the  traditional  Swedish  public  administration  is  not 
supposed  to  have  political  power. Why,  then,  study  public manager  from  a 
power perspective! The  results show  that public managers can be construed as 
important political contributors and as such they have extensive influence on the 
political  process.  This  dissertation’s  contribution  to  research  goes  beyond  this 
confirmation showing  that  the basis  for  this  influence,  i.e.  the structural power 
resources,  has  been  specified;  something  that  appears  not  to  have  been  done 
previously. By  focusing on  the  structural power  resources  I have been  able  to 
study  political  power  relations  associated  with  the  managerial  position  that 
according  to  the  Weberian  ideal  model  is  supposed  to  be  powerless.  This, 
however, would not have been achieved had  I applied  traditional management 
literature, as this does not offer an approach to power enabling treatment of the 
dissertation’s  problem  areas  and  empirical  questions.  In  order  to  analyze  the 
power relations associated with public manager’s position I have been compelled 
to  challenge  the  traditional management  literature’s predominant  ideas on  the 
relationship  between  leadership  and  power.  If  the  public  managers’  power 
situation and the power relation between politicians and civil servants would be 
studied from the Weberian ideal model perspective, i.e. “power over”, we would 
find us  in  a  treadmill where  the model,  and  the  ideal power  relation between 
politicians  and  administrators, would be persistently  reconstructed. We would 
not  learn  anything  new  but  rather  confirm  the  ideal  picture  of  the  public 
managers  as  a  political  neutral  instrument  without  any  influence  over  the 
political  process.  But,  the  result  of  this  dissertation  contradicts  this  view.  It 
purports  that  public  managers  actually  have  an  extensive  influence  over 
politicians  and  the  political  process,  which  means  that  the  relation  between 
politicians and administrators instead is characterized by two‐way causality.   
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