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Titel  

För att komma till källan måste man simma mot strömmen – En studie om Åtvidabergs kommuns roterande 
kommunchefskap 
To get to the source you must swim against the current – A study of the rotating municipal directorship in the 
municipality of Åtvidaberg 
 
 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att belysa fenomenet ”det roterande kommunchefskapet” inom Åtvidabergs kommun ur ett makt- och 

ledarskapsperspektiv. Till grund för studien ligger intervjuer med de fem kommunchefer som ingår i det roterande 

kommunchefskapet och fem andra informanter ur organisationen. Analysmetoden för föreliggande studie är grundad teori. Analysen 

består av fyra delar; ide och modell, chef och individ, koncept och organisation och slutligen symbol och värde. I den första delen 

presenteras hur det roterande kommunchefskapet är uppbyggt och varför det fanns ett behov att frångå en traditionell 

kommunchefspost. I den andra delen presenteras vad den nya modellen har medfört för kommunchefer och medarbetare. Här 

diskuteras även egenskaper som anses viktiga för kommunchefskapet. I den tredje delen presenteras för och nackdelar. Här 

diskuteras också kring olika risker och hot som kan uppkomma. I den fjärde och sista delen presenteras vad informanterna anser att 

det roterande kommunchefskapet har för betydelse för organisationen, kommunen och kommuninvånarna. De teorier som jag utgått 

från under analysen är John Gaventas olika maktaspekter, Olof Petersons definition av begreppet makt och slutligen Lars Svedbergs 

teori kring symboliskt ledarskap. Det som framkommit under analysen är att den nya modellen som innebär att fem förvaltningschefer 

delar på kommunchefsposten har skapat en ny energi i organisationen. Det har även skapat en bredare kompetens och ett bättre 

kommunikationsflöde in i organisationen. Informanterna ansåg inte att modellen går att applicera på andra kommuner rakt av, utan 

att det var blandningen av kommunchefernas personligheter som gjorde att modellen fungerade just i Åtvidabergs kommun. 
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Förord 
Tack! 

Jag vill tacka de anställda på Åtvidabergs kommun som låtit mig göra denna studie. Ni har alltid 

mött mig med ett leende och varit otroligt hjälpsamma. Ett speciellt tack till alla informanter som 

ställt upp på intervjuerna.  

 

Jag vill även tacka min underbara handledare som varit så positiv och lugnande när jag har varit 

stressad. Det är tack vare din hjälp Anita som jag tagit mig igenom det här. 

 

Ett tack går även till min underbara familj och då speciellt till min lilla familj, Sami och Morris. Ni 

har verkligen ställt upp på mig och jag uppskattar det otroligt mycket. 
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Det unika kommunchefskapet 

Ibland måste man ta nya vägar för att främja målet. Just detta har Åtvidabergs kommun haft i 

åtanke när de våren 2009 introducerade ”det roterande chefskapet”. De stod då i ett vägskäl där 

valet stod mellan att påbörja en ofta lång och svårdriven process att hitta en ny kommunchef eller 

att prova något nytt. De valde de sistnämnda och är i dag den enda kommunen i Sverige där fem 

förvaltningschefer delar på kommunchefsposten. Detta kan beskrivas som en unik möjlighet att 

göra något exklusivt där fem insatta personer väljer att dela på ansvaret för en post som inte 

sällan ses som en otydlig roll inom kommunerna. Det roterande chefskapet innebär att 

förvaltningscheferna delar på arbetsåret genom att de en och en tar rollen som kommunchef i två 

månader samtidigt som nästföljande går en månad som biträdande kommunchef. Vad var då idén 

med det roterande chefskapet? Vilka positiva och negativa konsekvenser kan tillskrivas detta 

projekt? Det roterande chefskapet väcker många tankar eftersom det är ett unikt försök i sig – 

inte någon annan kommun i Sverige har tidigare provat denna modell. 

I den litteratur som finns att tillgå om kommunchefer saknas det till stor del beskrivningar av 

alternativa vägar för att lösa problemet som många kommuner har i dagsläget med avgående 

kommunchefer. Den lägesrapport som finns att tillgå visar att det idag blivit ett större problem 

att rekrytera kommunchefer som stannar på sin post, vilket kan bero på att arbetsuppgifterna ofta 

ses som otydliga samtidigt som det är hos kommunchefen som det yttersta ansvaret ligger. Det är 

i första hand de som måste avgå när något går fel inom organisationen.1 Enligt en undersökning 

gjord av företagsekonomen Rolf Solli och sociologen Anna Cregård visas att en kommunchefs 

främsta arbetsuppgift är att vara strategisk samordnare som jobbar med visioner och planer.2 

Detta förhållande väcker en undran kring om det är uppgifter som kommuncheferna i Åtvidaberg 

har möjlighet att hinna med och följa upp om de enbart sitter på posten två månader i taget. En 

annan fråga rör om de som förvaltningschefer har förmågan att ha en övergripande blick och 

neutral ståndpunkt med sin respektive förvaltningspost. Dessa frågor har lett fram till uppsatsens 

övergripande syfte, vilket är att belysa fenomenet det roterande chefskap i Åtvidabergs kommun 

ur ett makt- och symboliskt ledarskapsperspektiv. I den föreliggande studien kommer jag därmed 

att beskriva och problematisera hur en organisation kan komma att ta nya former ur ett 

maktperspektiv som ett led i att den traditionella hierarkin förändras.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att belysa fenomenet ”det roterande kommunchefskapet” inom Åtvidabergs kommun ur 

ett makt -  och ledarskapsperspektiv. Till grund för studien ligger intervjuer med de fem 

                                                 
1 Cregård Anna, Solli Rolf (2008) Det är svårt att dansa tango – Om kommundirektörsrollens innehåll och betydelse, hämtad 

från tidningen Kommunal ekonomi och politik, volym 12, nr 3, KEoP – Kommunforskning i Västsverige, Göteborg, s. 33 

2 Cregård A, Solli R, s. 47 
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kommunchefer som ingår i det roterande kommunchefskapet och fem andra informanter ur 

organisationen. 

 

Frågeställningar som ska besvaras är följande: 

 Vilka föreställningar om det roterande kommunchefskapet hade kommuncheferna och 

andra aktörer inom organisationen i samband med att denna modell antogs? 

 Vilka erfarenheter har kommuncheferna och andra aktörer inom organisationen av det 

roterande kommunchefskapet? 

 Vilken betydelse anses fenomenet det roterande chefskapet ha för de inblandade ur ett 

ledarskapsperspektiv? 

 Hur uppges maktstrukturerna ha förändrats enligt informanterna för medarbetare, 

kommuninvånare och dem själva till följd av det roterande kommunchefskapet? 

 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en introduktion som behandlar kommuner och kommunchefers historiska 

utveckling. Därefter följer ett avsnitt om den tidigare forskning som ligger till grund för 

föreliggande studie. Därpå presenteras min ontologiska och epistemologiska ståndpunkt. Detta 

följs av ett avsnitt där den analysmetod som ligger till grund för studien beskrivs. Därefter 

presenteras intervjuer och urval och det följs av ett avsnitt om etik. Innan analysen tar vid 

presenteras de teorier som ansetts vara relevanta för att problematisera studiens empiri. 

Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion och sammanfattning. 

Historisk tillbakablick 

Kommuners verksamhet och betydelse  

För att förstå hur en kommun är uppbyggd och vilken roll en kommunchef har behövs kunskap 

om hur den kommunala processen sett ut genom historien. Historiskt sett har vi haft kommuner i 

Sverige sedan 1862, de inrättades då som administrativa organ till följd av den ökade 

befolkningen som skedde under industrialiseringen. Det var den stora politiska innovationen i 

dåtidens Sverige vilken byggde på en ideologisk tanke om människan som en modern 

medborgare. Kommunerna, som var många, tjänade som ekonomiska föreningar fram till 1920-

talet. De fick vid denna tid allt mer ansvar inom den offentliga förvaltningen, ett förhållande som 

eskalerade under 50-talet eftersom det var under denna period som välfärdsreformerna byggdes 

upp vilka skulle resultera i barnbidrag, pension och sjukförsäkring.3  Detta var en svår 

ekonomiskt tid för kommunerna och för att underlätta halverades antalet kommuner. Under 60- 

och 70-talet växte välfärdsreformerna sig starka och kommunerna iklädde sig rollen som ett 

                                                 
3 Jonsson Leif  mfl.(2002) Kommunchefers chefskap - Ett lokalt präglat chefskap i politisk miljö, Nya Doxa, Nora, s. 23 
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serviceorgan som skulle ge alla likvärdig service. Detta innebar också att kommunerna nu fick 

anställda yrkesarbetande, vilket inte hade funnits tidigare. Fram tills utbyggnaden av 

välfärdssamhället skedde mesta delen av det kommunala arbetet av fritidspolitiker som var lokalt 

förankrade.4  

Det nästkommande årtiondet karaktäriserades av kommunernas vilja att decentralisera sig från 

staten. 1977 tillkom en lag som gav kommunerna friheten att anpassa sina arbetsformer efter de 

lokala förhållandena. Följden av decentraliseringen blev att kommunerna nu fick fullständigt 

ansvar över hur äldreomsorg och skola skulle organiseras.5 Utvecklingen som skedde under 

kommande år och fram till 2000-talet kan beskrivas som en process som lett fram till fokus på 

ekonomi och effektivitet. Vidare har detta format en slags företagisering av kommuner och 

begrepp som privatisering och new public management har framkallats. Detta har också gjort att 

kommunerna börjat samspela regionalt, vilket kommunalförbund kan vara ett exempel på.6 Fram 

till 1990-talet fanns det lagstiftning för hur kommunernas politiska ledningsorganisation skulle 

vara organiserade. Den nya lagen har endast funnits i ca 20 år och ger alltså kommunerna rätten 

att själva bestämma hur de skall byggas upp organisatoriskt.7 Huvudsyftet är att kommunerna 

skall kunna effektivisera sin verksamhet och kunna ta hänsyn till lokala förutsättningar.8  

Idag, år 2010, så är kommunerna stora organisationer som omfattar ett stort antal människor. 

Deras syfte är att på uppdrag av staten uppfylla välfärdspolitiska mål. Deras finansiering består av 

kommunalskatt och statsbidrag.9 Grunduppgifterna är desamma sedan kommunernas tillkomst 

1862, nämligen att ansvara för vård, omsorg och skola. Vidare har det tillkommit områden såsom 

att ansvara för de samhälleliga strukturerna, myndighetsutövning och att fungera som ett forum 

för lokalt inflytande.10 

Kommunchefers historiska utveckling 

Kommunerna i Sverige bestod fram till mitten på 1900-talet av politiker, dessa inte bara formade 

besluten utan verkställde dem också, de var med från början till slut. Detta ledde i sin tur till att 

kommunerna blev mer och mer professionsstyrda. Detta var en process som ägde rum samtidigt 

som kommunerna växte. Det hade då tidigare inte funnits någon direkt distinktion mellan 

administration och politik.11 Kanslichefsposten introducerades under 60-talet och var den 

tjänstemannafunktion i kommunen som vilade på juridisk grund. Det var dennes uppgift att se till 

att de beslut som fattades i kommunen inte stred mot några lagar, det fanns vid den här 

tidpunkten inte någon tanke om att kanslichefen skulle fungera som samordnare av 

                                                 
4 Arnell Sven-Inge, Jonsson Leif (2006) Att organisera kommuners ledning! – Att förena svårförenliga institutioner, Nya Doxa, 
Nora s.31 
5 Jonsson L (2002), s. 24f 
6 Ibid 
7 Jonsson L (2002),s. 25 
8 Arnell S-I, Jonsson L s. 9 
9 Brorström Björn, Siverbo Sven (2001) Institutioner och individer – Om utveckling i framgångsrika kommuner, 
Studentlitteratur, Lund s. 9  
10 Arnell S-I, Jonsson L, s. 23f 
11 Jonsson Leif (2009) Kommunchefer blir till, Nya Doxa, Nora, s. 41 
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kommunorganisationen. Men det fanns här en möjlighet för ledande politiker att minska 

kanslichefens inflytande genom att vara inlästa på diverse regelverk. Uppkomsten av denna 

tjänstemannafunktion kan ses som ett resultat av den stora expansion av tjänstemän som kom till 

under 60-talet.12  

Under 70-talet skedde en utbyggnad inom kommunerna sektorsvis, vilket ledde till att 

planering för resurshantering blev ledorden genom denna tidsepok. Det var dock först på 80-talet 

som kommuncheferna så som vi benämner dem idag uppkom. Att det skedde en titelförändring 

från kanslichef till kommunchef kan bero på att det tilldelades flera ansvarsområden till posten, 

exempelvis så tilldelades kommunchefen nu ansvar över ekonomi, personal, arbetsmiljö och 

verksamheterna inom kommunen.13 Vidare kan denna förändring bero på att kommunerna nu 

blev större och ett krav på effektivitet kom, det var då inte längre ett behov inom kommunerna 

att kommunchefen skulle vara juridiskt kompetent, det fanns viktigare företeelser att se över. Det 

var också nu som ett annat behov av ledarskap blev efterfrågat, detta ledde till det som idag kallas 

företagariseringen av kommunerna. Inspirationen hämtades från företagsvärlden. Detta till trots 

så var det just för lite effektivitet och för mycket politisk detaljstyrning som var den kritiska 

synpunkten kring kommunerna vid denna tid. Processen med företagariseringen av kommunerna 

fortsatte in på 90-talet där den accelererade ännu en nivå och fick starkare fotfäste. 

Kommunchefsposten började vid denna tidpunkt bli mer lik en näringslivsdirektörs tjänst i 

utformning och praktik. Kommunchefsfunktionen var under första halvan av 90-talet tänkt som 

en sammanlänkande funktion mellan politik och förvaltning, något som har hållit i sig in på 2000-

talet då den fick ännu en uppgift nämligen att länka samarbetet mellan de kommunala 

verksamheterna.14 Sammanfattningsvis så blev det nya ledordet helhetssyn och om 

kommuncheferna kunde ses som en sorts kommunal näringslivsdirektör så började kommunerna 

ta formen av stora koncerner. Kommunchefspositionen fick också en ny inriktning och började 

innefatta en allt mer utåtriktad roll, främst mot närliggande kommuner.15 

Begreppet kommunchef kommer i föreliggande studie att åsyfta den tjänstemannafunktion som 

är högsta chefsposition i en kommun. Denna position benämns ofta även kanslichef, 

kommundirektör eller stadsdirektör.16 Som kommunchef ska man vara en tjänsteman som jobbar 

nära kommunstyrelseordförande och kommunala politiker, men samtidigt hålla en objektiv 

ställning. Det är kommunstyrelsen som ger kommunchefen uppdrag och detta gör att 

arbetsuppgifterna kan skilja sig nämnvärt åt i olika kommuner. Inte heller kommunallagen 

reglerar vad det ska innebära att vara kommunchef och detta kan i visa fall ställa till praktiska 

problem.17 

                                                 
12 Jonsson L (2009), s. 43 

13 Jonsson L (2009), s. 44 

14 Jonsson L (2009), s. 48 

15 Jonsson L (2009), s.49 

16 Jonsson L (2002), s. 9 

17 Arnell S-I, Jonsson L, s. 33 
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Tidigare forskning 

Det finns flera studier gjorda kring kommunchefers roll, men dock inte specifika studier kring 

alternativa tillvägagångssätt. Litteratur kring roterande chefskap är svårt att hitta och detta i 

kombination med kommunchefskap har inte kunnat spåras inför den här studien. Då jag inte 

hittat några tidigare studier kring roterande chefskap inom kommuner, har det lett till att jag har 

fått läsa in mig på kommunchefstudier i allmänhet.  Mycket av den tidigare forskning som finns 

om just kommunchefers roll är skriven av Leif Jonsson som är docent i Tema kultur och 

samhälle, verksam som organisationsforskare.18 Studiet av hans forskning har gjort i två syften, 

dels för att bygga upp en kunskap i hur kommuner och deras ledningar fungerar i stort, dels för 

att få en bild av vad det innebär att vara kommunchef.  

År 2002 kom Leif Jonssons studie Kommunchefers chefskap - Ett lokalt präglat chefskap i politiskt 

miljö. Denna studie gjordes i nära samarbete med ett antal kommunchefer. Studiens syfte var att 

uppmärksamma och utveckla kunskapen kring kommunchefers chefskap då det är ett speciellt 

chefskap.19 Med detta menas att som kommunchef jobbar man nära politiker och 

kommunstyrelsen och att detta chefskap skiljer sig från exempelvis en chef i ett företag. Det som 

Jonsson kom fram till var att det finns flera olika gemensamma nämnare för kommunchefers 

uppgifter och ansvar, men det finns lika många som är olika varandra. Kommunchefers 

ansvarsområden och uppgifter visade sig dessutom vara lokalt präglade och otydliga.20  

En annan studie av Jonsson utkom 2009 och heter Kommunchefer blir till. Syftet med denna 

studie var att undersöka hur kommunchefsfunktionen konstrueras i kommuner. Jonsson har valt 

att studera fyra olika kommuner och rekrytering och organisering av deras kommunchefspost. 

Studien visar att kommunchefens arbetsuppgifter blivit fler och bredare, där fokus numera ligger 

på att fungera som länk mellan politik, förvaltning och kommunala verksamheter samt mellan 

den aktuella kommunen och dess omgivning.21 Jonsson ser också att kommunerna i viss mån 

börjar omarbeta kommunchefsposten för att anpassa sig till dess nya arbetsgifter, det sker 

exempelvis genom att anställa biträdande kommunchefer eller en stab runt kommunchefen. 

Detta är intressant med tanke på min studie där Åtvidabergs kommun också tagit en ny väg för 

att möta en chefsfunktion som är föränderlig.  Men som i sin tidigare studie så ser Jonsson också 

att kommunchefsposten är lokalt präglad och kontextbunden vilket också kan appliceras på 

föreliggande studie. När kommuner ska tillgodose sina behov finns det rum för lokal anpassning 

där varje kommun har möjlighet att jobba fram egna metoder. Detta var inte möjligt tidigare då 

kommuner var centralt styrda från staten och varje kommun var uppbyggda på liknande sätt.22  

 Att kommunchefer har en otydlig arbetssituation som även de själva har svårt att förklara är 

något som ekonomen Anders Källström och företagsekonomen Rolf Solli kommer fram till i sin 

                                                 
18 http://www.liu.se/helix/leif-jonsson?l=sv 2010-04-27 13:49  

19 Jonnson L (2002), s. 15 

20 Jonsson L (2002) s. 139 

21 Jonsson Leif (2009), s. 142 

22 Jonsson Leif (2009), s. 112 

http://www.liu.se/helix/leif-jonsson?l=sv
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studie kring ledarskap inom kommuner. Syftet med denna studie är att studera ledningen för våra 

kommuner utifrån rollen som kommundirektör. De kommer även fram till att det är svårt för 

kommuncheferna att ta den objektiva politiska roll som de ska ha.23 Rolf Solli har även skrivit en 

artikel tillsammans med Anna Cregård som syftar till att uppmärksamma kommunchefsrollens 

innehåll och betydelse. De observerade att det sker en stor omsättning av just kommunchefer och 

det kan enligt dem bero på att kommunchefens roll i organisationen många gånger kan ses som 

oklar, där gränsdragning mellan politik och förvaltning är otydliga. Det är också på 

kommunchefen som ansvaret ligger och det är denna som i första hand får avgå när något går 

fel.24 Vidare ser de att det blir fler förvaltningschefer som anställs som kommunchefer, vilket kan 

ses som intressant för föreliggande studie då det just är fem förvaltningschefer som delar på 

kommunchefstjänsten i Åtvidabergs kommun. Precis som Jonsson så kan Solli och Cregård se att 

förväntningar på vad en kommunchef bör ha för arbetsuppgifter och hur den bör agera skapar en 

konstruktion av hur en kommunchef ska vara och att denna roll förändras över tid. Det 

framkommer också i Cregård och Sollis studie att de kommunchefer som intervjuats ser som sin 

viktigaste uppgift att hitta bra lösningar på problem genom att se till att förvaltningarna 

samarbetar och använder resurserna förnuftigt.25 

 

Ontologisk och epistemologisk ståndpunkt  

Föreliggande studie har en kvalitativ ansats, med detta menas att jag som forskare vill undersöka 

hur mina informanter gestaltar ett specifikt fenomen och vilken mening de tillskriver detta. Det 

fenomen som kommer att belysas är hur mina informanter uppfattar det roterande chefskapet. 

Med detta som utgångspunkt faller valet på en kvalitativ studie som självklar. En kvalitativ studie 

förutsätter att jag som forskare även har en ontologisk och epistemologisk ståndpunkt innan jag 

påbörjar mitt arbete. I denna studie har jag en antipositivistisk ståndpunkt, vilket innebär att jag 

förutsätter att vår kunskap om verkligheten är subjektiv. Med detta menas att syftet inte är att 

söka efter en exakt kunskap om hur verkligheten är uppbyggd, utan snarare hur informanterna 

uppfattar sin verklighet.26 Jag har inget behov av att söka efter en objektiv verklighet då jag 

studerar ett fenomen och hur detta konstrueras och uppfattas av människorna som är delaktiga 

och berörs av detta. 

Då jag i denna studie kommer att utgå från en antipositivistisk ståndpunkt följer naturligt 

också de relativistiska och socialkonstruktivistiska perspektiven. Relativismen innebär att jag som 

forskare får använda min empati när jag intervjuar informanterna, då relativismen innebär en tro 

på att det inte finns en sann kunskap för alla människor i alla samhällen och som sträcker sig över 

                                                 
23 Källström Anders, Solli Rolf (1997) Med takt och taktik- om den ekonomiska krisen, våra kommuner och det kommunala 

ledarskapet, BAS Ekonomiska förening, Göteborg, s. 51  

24 Cregård A, Solli R, s. 33 

25 Cregård A, Solli R, s. 40 

26 Lantz Annika (1993) Intervjumetodik - Den professionellt genomförda intervjun, Studentlitteratur, Lund s. 25 
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all tid.27 Detta leder till att forskaren måste sätta sig in i sin informants uttalanden och värderingar 

för att kunna söka förståelse för dennes uppfattningar. Det finns ett socialkonstruktivistiskt 

förhållningssätt som ligger till grund för denna studie som förklarar min ståndpunkt som forskare 

kring hur vårt samhälle och våra liv är uppbyggda. Socialkonstruktivismen förknippas oftast med 

betydelsen av vårt språk där vi genom vårt språk konstruerar våra identiteter. Det finns dock 

djupare innebörder av begreppet, då det även kan sägas att vår verklighet och kunskapen om vår 

verklighet är socialt konstruerad.28  

I min studie kommer socialkonstruktivismen vara en viktig del av basen för hur exempelvis ett 

nytt system av chefskap kan konstrueras, normaliseras och institutionaliseras. Samhällsvetaren 

Sören Barlebo Wenneberg skriver i sin bok Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv om 

hur socialkonstruktivismen kan indelas i fyra olika positioner där den första brukar betecknas 

som den kritiska socialkonstruktivismen.29  Den kritiska socialkonstruktivismen kan beskrivas ha 

en grundläggande princip där individen inte ska acceptera den naturlighet som tycks finnas hos de 

sociala företeelserna utan istället ifrågasätta hur de blivit som de blivit och på vilket sätt 

människan har bidragit till dess existens.30 Exempel på den grundläggande positionen kan ses i 

den klimatdebatt som kommit på agendan idag där vi diskuterar lösningar för jordens fortsatta 

överlevnad. Jorden kommer med mycket stor sannolikhet att finnas kvar under lång tid framöver, 

det som debatten egentligen handlar om är människans överlevnad på jorden. Det är vi som är 

beroende av jorden och dess resurser alltså konstruerar vi en bild av jordens undergång. 

Den andra positionen är inte kritisk till sin utformning utan Barlebo Wennerberg snarare 

förklarar denna position som en förklaringsmodell med olika teorier som exempelvis den 

tresidiga modellen som utvecklades av Peter L. Berger och Thomas Luckmann. Teorin visar på 

att människor utformar vanor i sina liv som sprids vidare till andra människor i sin omgivning likt 

ringar på vattnet. Dessa vanor blir på det sättet institutionaliserade av människor och 

generationer som inte varit med och skapat dem.31 Vi människor skapar oss ett socialt 

kunskapsförråd som vidare får fungera som en slags receptkunskap. Detta är mycket viktigt för 

oss i våra vardagsliv då vi genom vanor och rutiner kan agera i olika situationer. Dessa 

kunskapsrecept är inte bara hämtade från vara egna erfarenheter utan även från andra människors 

erfarenheter som blivit institutionaliserade i våra liv.32  Det ger en slags rimlighet till det jag 

tidigare skrev om hur vi konstruerar olika fenomen i vårt samhälle som exempelvis chefskap och 

auktoritet inför vissa människor, dessa är socialt konstruerat av generationer långt före oss. Vi får 

redan som små lära oss att vissa människor innehar titlar i en hierarki som exempelvis, lärare, 

chefer och föräldrar. 

                                                 
27 Lantz A, s. 28 

28 Barlebo Wennerberg, Sören (2000) Socialkonstruktivism – Positioner, problem och perspektiv, Liber AB, Malmö s.12 

29 Barlebo Wennerberg, S s. 57 

30 Barlebo Wennerberg, S s.62  

31 Barlebo Wennerberg, S s.71 

32 Alvesson Mats, Sköldberg Kaj (2008) Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Studentlitteratur, 

Lund, s. 85 
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Den tredje positionen tar upp kunskapen kring vad social verklighet är. Den har två olika 

inriktningar kring kunskapen om verkligheten varav den första tar upp konstruktionen av 

kunskap kring den sociala verkligheten och den andra om den naturliga och fysiska 

verkligenheten. Här är det valet mellan naturvetenskapens objektivitet eller samhällsvetenskapens 

subjektivitet som tas upp. Socialkonstruktivismen förespråkare menar här att naturvetenskapens 

verklighetssyn inte existerar, det finns ingen objektiv verklighet eller empiri då allt är påverkat av 

människor. All forskning har en konstant inverkan av människor och en forskare kan alltid styra 

sina resultat genom val av exempelvis teorier. Exempelvis så sker en intervju alltid i samspel med 

forskaren som kan styra intervjun i den riktning som den önskar. På så sätt så är även de 

referensrammar vi har för verkligheten socialt konstruerade. 

Den fjärde och sista positionen går ett steg längre och dess förespråkare menar att det inte 

enbart är vår kunskap om verkligheten som är socialt konstruerat utan även själva verkligheten.  

Detta baseras på att vi aldrig kommer att få tillgång till omvärlden utan att vi istället får uppfatta 

den värld vi ser som grundval för vad som existerar.33 Det är också här som relativismen 

återkommer och tar över, den radikala tankegången kring att ingen kunskap är sann och att vi inte 

har tillgång till någon kunskap. Mellan position tre och fyra finns en gräns där den sociala och 

fysiska verkligheten skiljer på sig. Detta bör även tas i beaktande inför denna studie, det vill säga 

att min position och utgångspunkt som forskare kommer att vara att studera ett socialt fenomen 

och inte en fysisk verklighet. 

 

Analysmetod 

Denna studie har analyserats med grunddrag ur grundad teori. Denna metod lämpar sig bra när 

det som i detta fall handlar om intervjuer då den tillhandahåller lämpliga verktyg för att 

kategorisera empirin i analysarbetet. Jag har också en intention att studera hur sociala handlingar 

och komplexa fenomen gestaltas i ett helhetsperspektiv i sin inneboende miljö.34 I föreliggande 

studie kommer det roterande kommunchefskapet att studeras och då i sin kontext i 

organisationen, vilket gör att grundad teori lämpar sig väl för att ta sig an studiens 

forskningsfråga. 

Grundad teori grundades ursprungligen på 1960-talet av sociologerna Barney Glaser och 

Anselm Strauss som en reaktion på ett i deras mening alltför positivistiskt och objektivt synsätt.35 

Detta då de ville utveckla ett specifikt tillvägagångssätt i den kvalitativa forskningen för att 

generera nya teorier. Den grundade teorin utvecklades sedan av Strauss och sociologen Juliet 

Corbin mot ett mer ontologiskt och epistemologiskt konstruktivistiskt synsätt. Sociologen Kathy 

Charmaz tog steget ännu längre för att anpassa den grundade teorin för den kvalitativa 

                                                 
33 Barlebo Wennerberg , S s. 93 

34 Guvå Gunilla, Hylander Ingrid (2003) Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv, Liber Ab, Stockholm, s. 16 

35 Bonner Ann, Francis Karen, Mills Jane(2006) The development of constructivist grounded theory, International Journal of 

qualitative methods 5 (1) Mars 2006, University of Alberta, s.3 
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forskningen och det är utifrån Charmaz och i viss mån Strauss och Corbins förståelse av grundad 

teori som jag vill placera denna studie. Jag har tidigare redogjort för min ontologiska och 

epistemologiska ståndpunkt och detta leder studien i riktning mot en konstruktivistiskt grundad 

teori. Med detta menas att sociala företeelser eller fenomen och dess mening skapas och 

omskapas av aktörerna. Den sociala verkligheten är en pågående process och det är kontexten 

som är viktig. Detta är Charmaz tillskott till den grundade teorin och hon trycker hårt på 

kunskapsrelativismen där det inte finns några givna sanningar eller objektiv empiri, allt skapas i en 

process med forskaren.36 Det finns vissa grundläggande saker som Charmaz väljer att behålla från 

den grundläggande iden om grundad teori, detta är dess huvudsakliga syfte, teorigenereringen och 

den abduktiva slutledningsformen. Det är dock inte mitt syfte att hitta nya teorier i denna studie 

men den abduktiva slutledningsformen har jag jobbat efter. Med detta menas att analysprocessen 

kommer att pendla mellan en induktiv och deduktiv ansats, där forskarens intuition får leda 

analysen mellan empirin, antaganden och teorier, som en slags växelverkan.37  

Mitt tillvägagångssätt har innehållit inslag av den ursprungliga grundande teorin där jag samlat 

in empiri i form av tio intervjuer och sedan transkriberat dessa. Intervjuerna har utförts med en 

viss tid emellan varje, då det enligt grundad teori är viktigt att fundera kring det som framkommit. 

När jag haft all data i utskriven form på papper så har jag kodat dessa. Med detta menas att jag till 

en början så förutsättningslöst som möjligt har markerat vad som fångat min uppmärksamhet. 38  

När jag fann en mättnad i materialet började jag koppla kodningen till övergripande begrepp så 

som exempelvis kommunchefskapande, modell och symbol. Det är från dessa begrepp som jag funnit 

samband och skapat kategorier ur empirin och kunnat koppla dem till teorier. På detta sätt har jag 

hämtat inspiration från grundad teori och utvecklat det till en egen rapport baserad på de teorier 

jag finner lämpliga. De övergripande kategorier som jag fann i empirin var följande: Ide och modell, 

där det roterande kommunchefskapet och dess uppkomst presenterades och diskuterades. 

Nästkommande kategori var chef och individ där det specifika med kommunchefsposten i 

Åtvidaberg diskuterades. Kategorin som följde var koncept och organisation där fördelar, nackdelar 

och riskscenarion avhandlades. Den slutliga kategorin var symbol och värde där betydelsen av det 

roterande kommunchefskapet behandlades. 

 

Intervjuer och urval 

Jag har genomfört intervjuer med alla fem kommunchefer och även med fem individer på en 

annan nivå i organisationen, men som ändå har en anknytning till förvaltningscheferna. De fem 

kommuncheferna utgörs av två kvinnor och tre män och de övriga informanterna består av tre 

kvinnor och två män. De fem kommuncheferna har varit givna från studiens början men de 

                                                 
36 Bonner A, Francis K, Mills J, s. 6 

37 Guvå G, Hylander I, s. 13f 

38 Guvå G, Hylander I, s. 37 
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övriga informanterna har varit förslag från studiens kontaktperson hos Åtvidabergs kommun. 

Föreliggande studie har skett i samarbete med Åtvidabergs kommun, men uppsatsen är ett helt 

fristående vetenskapligt arbete. Från början fanns flera informanter att välja på men beroende på 

deras profession har jag gjort ett urval för att det ska passa studien i den mån att de har tydliga 

kontakter med kommuncheferna i deras arbete.  

Jag har valt att göra semistrukturerade intervjuer39. Med detta menas att jag från början har ett 

frågeschema med tilltänkta frågor, men detta är frågor som kan byggas ut och utvecklas beroende 

på svaren. Detta ansåg jag som viktigt då jag inte vill vara låst utan ser samspelet mellan 

informant och forskare under intervjuns gång som viktig. Det har också varit ett sätt för mig att 

styra intervjun i en riktning för att sedan se vart informanten väljer att föra intervjun. Detta har 

varit mycket givande under den period då intervjuerna skett då det alltid har funnits tid och 

inspiration att utveckla intervjuguiden till nästkommande intervju. Då jag även gjort flera 

intervjuer med samma utgångspunkt och syfte så har frågeschemat fungerat som en vägvisare. En 

semistrukturerad intervju fungerar enligt sociologen Alan Bryman flexibelt och tonvikten ligger 

på informantens upplevelser och uppfattningar och passar bra i kvalitativa studier.40 Vidare har 

jag valt att genomföra enskilda intervjuer, dels för att de endast är fem stycken förvaltningschefer 

och fem stycken övriga informanter, dels då jag tycker att det är viktigt att de fått framföra sina 

åsikter enskilt så att de inte kan påverkas av sina kollegor och att de heller inte känner att de inte 

kan framföra vissa åsikter på grund av detta. Intervjuerna har spelats in på mini-disc för att 

underlätta transkriberingen och för att inte gå miste om viktig information då intervjuerna till stor 

del har varit omfattande både tids- och innehållsmässigt. 

Etik 

Då jag har valt att genomföra intervjuer med mina informanter så finns det alltid etiska aspekter 

att ta hänsyn till. Jag har här valt att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som 

innefattar samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.41  

Samtyckeskravet och informationskravet har innan intervjuerna utförts inneburit för mig att jag 

har tillfrågat alla informanterna om de är villiga att medverka i studien. Innan intervjuernas början 

har jag informerat alla informanter om vad empirin kommer att användas till och att all 

medverkan är frivillig. Det har funnits dilemman kring dessa krav då jag intervjuat personer inom 

en organisation, och just kring ett specifikt fenomen som berör en viss grupp människor. Då det 

är fem förvaltningschefer som delar på posten som kommunchef har jag intervjuat alla dessa fem 

och också fem övriga informanter ur organisationen. Detta har medfört att det kommer att vara 
                                                 
39 Bryman Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Malmö s 301 

40 Bryman A, s. 302 

41 Bryman A, s. 440 
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svårt att följa konfidentialitetskravet fullt ut, jag har istället här valt att inte lägga ut empirisk data 

som på något sätt kan skada mina informanter eller härledas till en speciell informant. Här krävs 

en fingertoppskänsla där det är viktigt att inte blanda samman informanters uttalanden med 

eventuella egna åsikter. Men detta har gått bra och under transkriberingarna har jag valt att ta bort 

vissa ord som kan vara stötande och som ändå inte har någon relevans för studien. Jag har 

härmed gjort mitt bästa för att dölja informanternas identitet. Även om det är personer som 

jobbar nära varandra så hoppas jag att uttalanden som görs inte kommer att gå att spåra till en 

specifik individ. Vidare har jag valt att intervjua olika aktörer i olika delar av kommunens 

organisation och detta kan medföra att det blir en bättre konfidentialitet för informanterna. 

Det har varit viktigt att informanterna fått ta del av dessa krav innan jag startade intervjuerna 

så att jag på så vis skapade ett förtroende som förhoppningsvis ledde till djupare intervjuer. 

Samtidigt måste jag som forskare vara uppmärksam på att informanternas svar kan vara riktade 

mot en tredje närvarande.42 Med detta menar jag att när det är en organisation som i mitt fall som 

vill ha ett fenomen studerat kan svaren som mina informanter förser mig med vara till 

organisationens bästa. Det kan vara så att informanterna inte vågar uttala sig negativt om ett 

system som organisationen är stolta över. Det kan här finnas förväntningar från organisations 

sida att alla i organisationen stödjer detta system och att forskaren är där för att göra en studie 

som ska vara fördelaktigt för dem. För att hantera ett sådant möjligt scenario har jag eftersträvat 

ett självreflexivt och kritiskt förhållningssätt till den empiri som intervjuerna genererat. 

Nyttjandekravet innebär för föreliggande studie att jag inte kommer använda det som 

framkommit under intervjuerna till något annat än denna studie. 

 

Teorier 

Makt 

Maktbegreppet är svårdefinierat och detta leder till ett val där begreppet kan bli mer eller mindre 

snävt eller vitt definierat. I denna studie har jag valt att kombinera och arbeta utifrån flera olika 

överlappande teoretiska perspektiv på makt. Jag kommer här att ta upp statsvetaren Olof 

Petersons synsätt på makt som relation, påverkan, auktoritet och ansvar. Därefter kommer 

sociologen John Gaventas teori om den två – och tredimensionella ansatsen kring makt att 

presenteras. Anledningen till att flera perspektiv på makt kommer att tas upp är att jag anser att 

makt är en så pass bred teoretisk ingång vars innebörder kan nyttjas på flera sätt i denna studie. 

Valet av makt som ett teoretiskt perspektiv i föreliggande studie är att makt är en viktig 

komponent när de som i Åtvidabergs kommun väljer att göra en omorganisering av 

kommunchefsposten och detta i sin tur leder till förändringar i hela organisationen. Det är inte 

bara en förändring eller en viss individ som blir berörd av omstruktureringarna utan det är en stor 

organisation och det går åt många olika håll, där kommuncheferna är förvaltningschefer och har 

                                                 
42 Kaijser Lars, Öhlander Magnus (red.)(1999) Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur, Lund s. 43 
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många anställda under sig. Jag har därmed sett det som betydelsefullt att välja teoretiska verktyg 

som kan belysa maktaspekter på olika nivåer både mellan individer i organisationen, inom 

organisationen som modell och i förhållande till det omgivande samhället. 

Makt som påverkan 

Enligt Petersson finns inte makt som ett fysiskt objekt eller massa, trots att vi oftast tänker på det 

som just detta när vi använder ord som makthavare eller maktkälla. Det kan därför vara viktigt att 

forskaren talar om ifall studien kommer att använda begreppet makt som en egenskap eller 

relation.43 Denna studie kommer att ta vara på begreppet makt som en relation mellan flera 

individer eller kollektiv. När ordet makt ska beskrivas så brukar det talas om tre saker, dessa är 

minst två aktörer och en handling eller händelse. Med det menas att en aktör har makt över en 

annan i en viss företeelse. Maktperspektivet blir då ett sätt att studera och förstå sociala 

relationer. Detta leder till att det blir möjligt att studera mönster av maktrelationer eller 

matstrukturer, för när flera individer eller kollektiv står i förbindelse med varandra kan det 

benämnas maktstrukturer.44 Hur mina informanter använder makt som påverkan genom 

inflytande är en av de teoretiska ingångarna. Vidare kan då inflytande ses som en avsedd eller icke 

avsedd konsekvens av ett handlande, medan makt är konsekvensen av det medvetna handlandet. 

De kommunchefer jag intervjuat har stor makt inom organisationen då de inte enbart delar på 

kommunchefsposten utan även är förvaltningschefer över respektive avdelning. Makt som 

påverkan eller relation behöver inte endast innebära aktiv makt utan kan även innefatta att en 

makthavare kan förhindra eller lägga in ett veto. Detta kommer att vidareutvecklas i John 

Gaventas teori kring maktutövande i det följande.  

Peterson tar även upp auktoritet och ansvar och detta är begrepp som har betydelse då jag 

genomför en studie av ett fenomen inom en organisation. Han menar att en individ eller ett 

kollektiv kan inneha auktoritet när den andra parten finner att det är acceptabelt att den första 

parten har makt över den andra parten. Den andra parten finner skäl att finna sig i en annan 

aktörs vilja. Att ha ansvar kan förklaras med att en aktör antingen belönas eller bestraffas för en 

handling. Makt, ansvar och auktoritet sammanfaller inte alltid och då finns det flera olika utslag. 

Några av dessa kan vara intressanta för studien. Ett av dessa är att en aktör innehar ansvar men 

inte makt eller auktoritet. Exempel på detta kan vara att en medarbetare får ta ansvaret när chefen 

är borta, resultatet kan då bli att aktören får ta skulden för resultatet utan att kunna påverka 

utgången eller vara hörsammad. Ett annat är att en aktör kan inneha ansvar och auktoritet men 

inte inneha någon makt vilket kan resultera i en desillusion. 45 

Som jag tidigare nämnt så innebär makt i sin enklaste form att en aktör har möjlighet att få sin 

vilja igenom gentemot en annan aktör.  Detta sker vanligtvis i dagens samhälle genom indirekta 

möten och institutionaliserade regelverk. Det kan exempelvis ses i en kommun där det finns en 

                                                 
43 Peterson Olof red. (1987) Maktbegreppet, Carlsson Bokförlag, Stockholm, s. 9 

44 Peterson Olof red. S. 10 

45 Peterson Olof red. S. 18 
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arbetsfördelning, en hierarkisk maktordning och där maktutövandet består i förhandlingar, avtal 

och överenskommelser. När det kommer till ett fenomen som det roterande kommunchefskap 

som Åtvidabergs kommun använder så vill jag genom intervjuerna kunna återge vilken betydelse 

makt och ansvar har.  

 

Flera dimensioner av makt 

John Gaventa har till sin studie om passivitet hos individer i en ojämlik social situation använt sig 

av en teori kring de olika dimensionerna av makt. Han menar att passivitet hos en icke-elit inte 

alltid handlar om lathet, okunskap eller socioekonomisk status, utan om hur eliten brukar eller 

missbrukar makten.46 Han skiljer på tre olika dimensioner av makt där de tre olika aspekterna är 

intressanta för min studie. Den första dimensionen visar på att en aktör har makt över en annan 

aktör i den mån han kan få denna att göra något som den inte annars skulle ha gjort. Denna 

dimension är den enklaste och skapas oftast utifrån ett missnöje som leder till handling. I denna 

dimension ses inte politiskt passivitet som ett problem då den kan representeras av en ledare. Det 

finns handlingar som kan utföras på exempelvis politisk nivå som rösträtten och arbetet man 

väljer som resulterar i inflytande. Det är alltså viktigt att individen som aktör kan förfoga över 

sina resurser i en förhandling. På en kommunal nivå kan det handla om vilken erfarenhet man 

besitter eller hur effektiv man är. Det finns dock vissa problem med denna enkla modell, 

nämligen att en aktörs makt kan påverka en annan aktörs handlande. Men det tros ändå inte 

förutsätta att den andra aktören inte handlar så som denna skulle gjort om den inte vore maktlös i 

förhållande till den aktör som innehar makten.47 Eller förenklat uttryckt: aktören kanske ändå 

hade valt att handla på ett visst sätt oavsett maktpåverkan. 

Det är här som det tvådimensionella ansatsen tar vid, Gaventa menar att det är viktigt att se till 

det som inte uttrycks. Med det menas att den som innehar makten, har också makten att avgöra 

vilka frågor som kommer upp på dagordningen och vilka som får delta. Det är lätt att gå 

vinnande ur en kamp om man själv avgör vad kampen ska handla om. Denna ansats kallas även 

maktens andra ansikte.48 Att avgöra vilka frågor som tas upp och vilka frågor som inte kommer 

upp på dagordningen kan alltså ses som en strategi för att fortsätta behålla makt och låta sina 

egna intressen styra. Det kan också leda till partiskhet inom organisationer, med detta menas att 

man mobiliserar makten in i organisationen och därifrån organiserar vilka frågor som bör komma 

upp och vilka som inte främjar kollektivet. De som sitter på dessa positioner och bestämmer de 

regler som ska utforma spelet kan på så vis dra nytta av att sitta i en fördelaktig position och kan 

gagna och rättfärdiga sina privilegier. De kan även tillgripa olika former av positiva och negativa 

hotelser för att driva ett icke-beslut. Ett annat vanligt sätt att främja det egna målet och hålla de 

                                                 
46 Peterson Olof red. (1987) Maktbegreppet, John Gaventas avsnitt Makt och deltagande, Carlssons Bokförlag, Stockholm, s. 

28 

47 Peterson Olof s. 31f 

48 Peterson Olof s. 32 
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andra aktörerna borta från striden kan vara att använda sig av normer och symboler som skapar 

ett underläge.49 Detta har varit intressant att titta på i min studie, då alla fem kommunchefer även 

är chefer för en respektive förvaltning. Det kan då vara av intresse att veta på vilket sätt 

dagordningen utformas inför möten och om man som en i grunden förvaltningschef inte sätter 

sin egen förvaltnings behov i första hand. Detta kan även leda till att deras tid som kommunchef 

ger dem en chans att främja den egna förvaltningen. Kommuncheferna har ju alla olika områden 

med expertkunskap och hur väljer de då att agera när det handlar om andra områden?  

Den tredimensionella ansatsen tar detta ännu ett steg längre genom att åsyfta att en aktör 

utövar makt över en annan aktör genom att påverka denna på ett sätt som striden mot den 

underlägsna aktörens intressen.50 Med detta menas att den som innehar makt kan gå så pass långt 

att den kan utforma och bestämma den andra aktörens behov. Alltså går denna ansats genom de 

andra två ansatserna för att nå sitt mål, där den överlägsna aktören först utövar makt genom att 

vinna eller förhindra den underlägsna aktören att delta eller ta upp dennes frågor, för att slutligen 

även påverka dennes uppfattning i frågorna genom att exempelvis forma föreställningen om att 

det inte existerar någon konflikt. Ett effektivt sätt att hålla borta aktörer från beslutsprocesser är 

att undanhålla information. Här är det också vanligt att använda symboler för att trycka ner och 

omforma de aktörer som inte innehar makten. Som individ kan det vara lätt att ta till sig dessa då 

vi ständigt omformar oss själva i socialisationsprocessen.  

I föreliggande analys kommer John Gaventas olika maktdimensioner att nyttjas på tre i sig 

överlappande sätt. Den endimensionella makten som Gaventa menar är när en individ har makt 

över en annan i den mån individen kan få den andra individen att göra något den annars inte 

skulle ha gjort kommer att beskrivas som en relationell makt. Det är makt som skapas i relation 

individer emellan. Den andra dimensionen som enligt Gaventa är makten i det som inte uttrycks 

kommer i analysen att användas som perspektiv för att på ett mer elaborerat sätt kunna belysa 

maktkonstellationer inom organisationen och kommer att benämnas institutionell makt. Med det 

menar jag att den relationella makten är inskriven i en kontext (en organisation, en institution) 

som utifrån sina ramar reglerar relationer och handlingsmönster. I det här fallet utgör kontexten 

Åtvidabergs organisation via det roterande chefskapet. Genom att vara en del av denna 

organisation kan de personer som innehar posterna inom organisationen - och inom ramen för 

de regler som där är specifika – utöva makt genom att välja vilka frågor som kommer upp på 

dagordningen och vilka som inte gör det. Den sista dimensionen av makt är när den aktör som 

innehar makten även kan bestämma över den andra aktörens behov. Den kommer i analysen 

beskrivas som en diskursiv makt, där organisationens nya maktstruktur skapar nya behov för 

medarbetarna.  

                                                 
49 Peterson Olof s. 37 

50 Peterson Olof, s. 34 
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Symboliskt ledarskap 

Symboliskt ledarskap har blivit ett allt vanligare begrepp inom företagskulturen och kan ses som 

en slags kulturell påverkan inom organisationen. Med detta som grund har det varit intressant att 

se på hur ledarskap uppfattas och vad det symboliserar i en organisation som använder sig av ett 

roterande chefskap. Ordet symbol betyder i det närmaste sinnebild, en symbol kan vara flera olika 

saker såsom ord, handlingar, artefakter eller som i Åtvidabergs kommun ett fenomen.51 För den 

enskilda individen kan framhävandet av symboler markera sin grupptillhörighet eller identitet, 

detta påvisas exempelvis genom vilka kläder den sätter på sig eller vilken bil den kör. Men även 

organisationer kan använda sig av symboler för att exempelvis stärka gemenskapen eller tillföra 

energi in i organisationen. Vanliga symboler inom en organisation kan vara slogans, färger eller 

vardagliga uttryck som används inom gruppen. Jag har i denna studie valt att se det roterande 

chefskapet som ett fenomen som också kan vara symbolen som en kommun i motvind använt sig 

av för att införa något nytt att jobba för. När en organisation ändras på det sättet som 

Åtvidabergs kommun har gjort så medför det även att olika ritualer, metaforer och ceremonier 

tillförs och ändras, det skapas nya värderingar som ska ha en sammanhållande och bärande 

funktion. Dessa kan vara både positiva och negativa och det är min intention att se på hur 

individerna inom organisationen ser och uppfattar dessa.  

Psykologen Lars Svedberg skriver om hur det alltid skapas myter i organisationer och hur 

dessa skapar en speciell ingrediens i organisationens kultur. Det skapas berättelser som fångar 

karakteristiska värderingar och attityder inom organisationen och i dessa myter skapas även ett 

gemensamt språk.52 I föreliggande analys frågar jag mig vilken betydelse symboler och myter har 

för arbetsgrupper såsom exempelvis fem chefer som delar på ett övergripande. En positiv effekt 

är att de kan förmedla energi, med detta menas att en organisation lätt har samma mönster år 

efter år och allt går på tomgång. Vidare kan då ett nytt fenomen skapa energi hos de som berörs 

och på så sätt lättare uppnår uppsatta mål. Det finns också en tanke om att nya system och 

fenomen genom att skapa mer energi och nya gemensamma värderingar gör individer mer 

flexibla och målinriktade. Det är alltså inte det som sker i en händelse som är det viktigaste utan 

vad det innebär. Detta beror på de olika tolkningsmönster som olika individer har, vi tolkar alla in 

olika innebörder även om det kan vara samma händelse. 53 

Analys 

Analysen kommer att presenteras i fyra övergripande kategorier. Den första kategorin är Ide och 

modell. I denna del kommer modellens uppbyggnad, hur iden kring det roterande 

kommunchefskapet kom upp och informanternas första tankar kring detta att presenteras och 

analyseras. I den andra delen som har rubriken Chef och individ kommer implementeringen av 

                                                 
51 Svedberg Lars (2007) Gruppsykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap, Studentlitteratur, Lund, s. 334f 

52 Svedberg L, s. 337 

53 Svedberg L, s. 338 
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modellen i organisationen att behandlas liksom medarbetarnas funktion och vilka krav den nya 

modellen medfört för dem. Vidare kommer det offentliga kommunchefskapet och viktiga 

egenskaper för kommuncheferna att analyseras under denna rubrik. Den tredje delen heter 

Koncept och organisation. I denna del belyses för och nackdelarna med det roterande 

kommunchefskapet enligt informanterna, det är också under denna del som riskscenarion och 

tänkbara förändringar kommer att analyseras. Den slutliga delen har rubriken Symbol och värde. I 

denna del kommer betydelsen av det roterande chefskapet och de rykten och föreställningar som 

finns kring kommunchefskapet att tas upp. 

Ide och modell 

Modellens uppbyggnad 

För att få informanterna att börja reflektera över det roterande chefskapet valde jag att låta dem 

förklara hur modellen för det roterande kommunchefskapet var uppbyggt. Detta gjordes för att 

dels se om det fanns några skillnader i hur kommuncheferna valde att beskriva den gentemot de 

övriga informanterna ur organisationen, dels för att öppna intervjun med en allmän fråga som 

gjorde att de fick börja prata. Att kommuncheferna i fråga var vana att diskutera och förklara 

denna modell hördes då de valde att uttrycka sig likartat och använde sig av samma benämningar. 

De valde att kalla det en solidarisk modell där alla var chef över varandra inom gruppen på fem. 

När studien först skulle äga rum informerades jag om att det var fem förvaltningschefer som 

delade på kommunchefsposten men vid närmare diskussioner visade det sig att det var tre 

förvaltningschefer, dessa var chefer över barn- och utbildningsförvaltningen, vård- och 

omsorgsförvaltningen och kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen, de övriga två var 

ekonomichef och personalchef. Anledningen till att modellen i allmänhet beskrivs vara uppbyggd 

på fem förvaltningschefer kan bero på att det är lättare att beskriva den då och lättare att ta den 

till sig. Detta märktes också då alla i öppningsskedet valde att beskriva den som en modell 

uppbyggd kring fem förvaltningschefer. Vidare i analysen kommer alla de fem kommuncheferna 

beskrivas som förvaltningschefer, även om två av dem är chefer över andra områden, för att göra 

det lättare för läsaren.  

Informanterna beskrev för mig hur denna modell var uppbyggd där de fem kommuncheferna 

har ett roterande schema som bygger på att en av dem sitter som formell kommunchef i två 

månader och att denna period inleds med en månad innan där den som ska vara kommunchef får 

gå bredvid den som för tillfället är formell kommunchef. Anledningen till att detta har införts är 

enligt informanterna att underlätta för den som ska vara formell kommunchef och ge en jämnare 

övergång inför den formella perioden. Detta är en period då personen i fråga får uppdatera sig på 

den politiska agendan och följa med på vissa möten. Enligt kommuncheferna kan det även vara 

bra för förvaltningsorganisationens övriga tjänstemän att få en period att förbereda sig innan 

deras chef ska ta sig an posten formellt. Den som är formell kommunchef för tillfället ansågs av 

de övriga vara den ytterst ansvariga och den formellt beslutsfattande. En av informanterna 

uttryckte detta på följande sätt: 
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Ja det är egentligen en modell där vi har delat ledarskap, vi är fem stycken och vi har delat upp 
det så vi har två månader i taget. När man har sina månader så är man ytterst ansvarig 
kommunchef, så man har den formella makten och attestera allting. Men övriga fyra är ju 
under tiden biträdande chefer. Rent teoretiskt är vi ju varandras chefer och vi jobbar som ett 
team hela tiden. (Informant K1) 

Några av de övriga informanterna ur organisationen valde även att innan de beskrev modellen 

berätta hur det var innan och hur det såg ut när kommunen i traditionell bemärkelse hade en 

kommunchef. Annars valde de att beskriva modellen på ett liknande sätt, men de använde inte 

samma ord och någon av informanterna utryckte att det inte var så ofta man reflekterade över 

detta utan att vissa saker bara var självklara. Något som också beskrevs av informanterna var att 

de fem kommuncheferna även hade olika ansvarsområden eller sakfrågor som följde dem hela 

tiden eller tills de var avklarade. En av informanterna uttryckte det på följande sätt: 

De är fem som delar på kommunchefsjobbet och gör det genom att styra sin ledningsgrupp 
där de delegerar ut frågor som kanske är mer av längre och strukturell karaktär. Där man håller 
i frågan från början till slut. Det roterande chefskapet handlar ju om att man delar upp vissa 
sakfrågor som följer hela vägen även när man inte är kommunchef. (Informant M1) 

Alla informanter var väl insatta i systemet och den skillnaden som gick att se från 

kommunchefernas svar och de övrigas svar var att kommuncheferna var väl insatta i hur de skulle 

förklara modellen på ett lätt, konkret och sammanfattande sätt. De valde även likartade eller 

samma ord vilket kan bero på att de själva varit tvungna att tillsammans analysera och presentera 

modellen vid flertalet tillfällen. Detta skulle även kunna bero på att de fem kommuncheferna 

måste ha en gemensam grund för vad det roterande kommunchefskapet är för dem, för skulle 

inte alla fem ha en likadan föreställning av det så skulle det kanske finnas en risk att grunden för 

den inte är stabil. Med detta menar jag att intrycket som givits under intervjuerna är att det är 

ytterst viktigt att alla fem är på samma nivå för att det ska fungera. Ur ett relationellt 

maktperspektiv kan det ses som att alla delar på makten och att alla fem har gemensamt ansvar 

och ingen individ har mer makt än den andra. Detta leder till att det också är viktigt att visa för 

respektive kommunchef att den inte heller vill utöva mer makt än den gemensamma makten. Det 

behöver finnas en stabil maktbalans där ingen har dolda maktagendor. Vidare kan det ses som att 

det ständigt är en tredje närvarande i den nya modellen, denna tredje närvarande finns där när alla 

fem kommuncheferna använder sig av samma begrepp och när de senare i intervjuerna pratar om 

viktiga egenskaper. 

 

Iden kring det roterande chefskapet 

För att förstå modellen så behöver man också förstå behovet och historien bakom den. 

Åtvidabergs kommun har tidigare använt sig av en traditionell modell för kommunchefsposten. 

Den har inneburit att en ensam man har besuttit posten innan den nuvarande modellen togs 

fram. Men som en av informanterna uttryckte det så har det varit ett slags roterande chefskap 

innan också eftersom de föregående kommuncheferna har slutat efter en kort period. Det fanns 

också en medvetenhet att det i Sverige idag inte är en post som många besitter under lång period 
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utan omsättningen är hög på kommunchefer. Detta stöds också av resultaten som visas i artikeln 

Det är svårt att dansa tango – Om kommundirektörsrollens innehåll och betydelse av Rolf Solli och Anna 

Cregård.54 I deras studie av kommunchefens roll visas på en hög omsättnings av kommunchefer 

som de menar beror på att just denna roll är oklar och det är hos kommunchefen som det yttersta 

ansvaret ligger när något går fel, vilket i sin tur ofta leder till att det är kommunchefen som får 

avgå. Att Åtvidabergs kommun är en kommun där den traditionella modellen för 

kommunchefskapet inte fungerat så bra går att utläsa av intervjuer. Det är också enligt 

informanterna en av anledningarna till att politikerna har sökt efter en annan lösning. En av 

medarbetarna uttryckte det på följande sätt: 

Vi tillsatte ju en kommunchef som bara var kommunchef i ett år, han gick i början av 2009, 
efter diskussioner så slutade han här och efter det kom väl iden att man skulle testa det här 
istället för att gå direkt och rekrytera en ny kommunchef. (Informant M3) 

Anledningarna till att den dåvarande kommunchefen fick avgå verkar vara många men 

informanterna uttryckte att de såg fram emot den nya modellen då de inte ville gå igenom en ny 

kommunchefsprocess. Många gånger uttrycktes en syn på den förra kommunchefen som något 

av en person som saknat legitimitet och ledarskapsförmåga. Han ansågs ha en stark drivkraft med 

en egen vision som inte överrensstämde med övriga organisationen. Detta kan likas vid det Olof 

Petersson skrivit om makt, där han menar att makt, ansvar och auktoritet är viktigt för att utöva 

makt och då speciellt i en organisation. Han menar att det inte är alltid som dessa tre begrepp 

sammanfaller och det kan då ge olika utslag.55 I just Åtvidabergs kommuns historia med tidigare 

kommunchefer så tror jag mig kunna utläsa av intervjuerna att informanterna anser att de tidigare 

kommuncheferna har innehaft ansvar och makt men inte någon auktoritet bland de anställda och 

detta har resulterat i att de har saknat legitimitet.   

Men det viktigaste utav allt som den nya modellen skulle råda bot på var det bristande 

informations och kommunikationsflödet från den politiska organisationen till 

tjänstemannaorganisationen. En modell med fem kommunchefer skulle inte kunna byggas på ett 

informationsflöde som ett timglas, utan skulle öppna för en bredare kommunikationsbas. Dock 

understryker de att de har provat lite olika varianter innan de kom fram till den nuvarande 

modellen, detta beskrivs i de fallen varit något av nödlösningar för att täcka de hål som blivit när 

de föregående kommuncheferna har slutat. Detta var med andra ord inte något helt nytt för de 

inblandade även om den nuvarande modellen var just det. Kommuncheferna sade att det var ett 

förslag från politikernas håll och att de inom den politiska organisationen har en liknande 

uppbyggnad med en grupp av styrande politiker och såg därmed möjlighet att göra en liknande 

modell för tjänstemannaorganisationen. Så när förslaget kom så tackade de tillfrågade ja av flera 

anledningar. En anledning var att de såg vilken besparing som kunde göras då organisationen 

skulle slippa att gå ut i en ny process med att rekrytera en ny kommunchef som sedan skulle vara 

tvungen att sätta sig in i, förstå och lära känna organisationen. Detta är enligt informanterna en 

                                                 
54 Cregård A, Solli R, s. 33 

55 Peterson Olof red. S, 18 
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tidskrävande process som även den skulle kunna få samma utgång som föregående processer 

nämligen att kommunchefsposten snart skulle utlysas igen. Förslaget med den nuvarande 

modellen togs emot med nyfikenhet och glädje. En informant uttryckte det på följande sätt:  

Man kände personerna innan, det här är ingen ny person som dykt upp vartannat år som 
kommunchef som man ska behöva ha en relation med eller hitta en relation med för att 
komma till skott med frågor och undringar. Det blir mer praktiskt lätthanterligt när man 
känner personerna i fråga och de finns här i huset och som man har en relation med i yrket sen 
tidigare. (Informant M5) 

Från början var det något av en provisorisk lösning med ett roterande chefskap med en 

månadsintervall men snart blev det en permanent lösning med två månaders intervall. Det 

bestämdes att modellen skulle få ha prövotid fram tills slutet på år 2010 för att sedan utvärderas. 

Som de övriga informanterna uttryckte det så hade dessa fem förvaltningschefer redan legitimitet 

i organisationen och bland sina medarbetare och när de valde att gå in i kommunchefsrollen hade 

de redan förtjänat makten, auktoriteten och ansvaret vilket gjorde att de troligtvis redan från 

början hade det lättare att ta sig an rollen som kommunchef än om de hade kommit in som nya i 

organisationen.  

 

De första tankarna 

Som jag tidigare skrivit så fanns det en positiv attityd till förslaget om den nya modellen då 

tjänstemannaorganisationen var i behov av ett bredare och tydligare kommunikationsflöde. Det 

som först gjordes var att tillfråga de fem utvalda om de var intresserade av att dela på en 

kommunchefspost. Alla fem tackade ja och en modell kunde börja jobbas fram. Under 

intervjuerna så valde jag att fråga kommuncheferna kring deras första reaktion och tankar. Alla 

fem svarade att de såg positivt på det och en informant uttryckte sig på följande sätt: 

Ja då tänkte jag nog så här att absolut att det går, personligen kände jag att jag kommit till den 
här kommunen och blivit rekryterad med det här att det är viktigt att få ihop helheten. 
Personligen tyckte jag att det var bra, jag såg bara fördelar med det. (Informant K5) 

Det verkade också finnas en trygghet i att de var fem personer som skulle dela på posten och att 

det fanns ett gemensamt ansvar som gjorde att de tackade ja. Någon informant sade att den aldrig 

hade tackat ja till posten om det hade inneburit en ensam post med allt ansvar. Om man ser till 

den tidigare forskningen som gjorts om kommunchefsrollen så är det en post med mycket ansvar, 

det är i den rollen man innehar det yttersta ansvaret i tjänstemannaorganisationen.56 När de nu är 

fem personer som delar på det ansvaret så minskar de sårbarheten i organisationen men det ger 

också dessa fem en maktposition där det inte kan läggas ett yttersta ansvar på enbart en av de 

fem. Detta kan göra att dessa fem kommunchefer nu innehar en stor institutionell makt, där de 

nästintill innehar osårbara positioner då det blir ytterst svårt att låta dem alla avgå om något skulle 

gå fel. De har alltid möjligheten att hålla varandra om ryggen och skydda varandra om något 

skulle gå fel.  Trots att de alla såg positivt på den nya modellen så sade de sig också se den extra 
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belastning som det skulle medföra, deras dåvarande tjänster var ju redan heltidstjänster. Det fanns 

också en liten oro om hur den övriga organisationen skulle orka med den extra belastningen för 

att täcka upp för förvaltningscheferna under de månader som de skulle bli borta. En av 

kommuncheferna uttryckte det på följande vis: 

När det först kom att man skulle ha det permanent så tänkte man att ja det här blir tufft, alltså 
just för att man ska ha flera uppdrag, att man egentligen både är förvaltningschef och 
biträdande kommunchef jämt. För även om man inte har den där formella två månaders 
perioden så man ju ändå biträdande kommunchef hela tiden. Så först var det väl 
arbetsmängden som man kände att kommer det här att gå och kommer mina huvuduppdrag bli 
lidande? (Informant K1) 

Men när de sedan satte sig för att jobba igenom modellen försökte man ta hänsyn till detta 

genom att exempelvis ha den i två månadersperioder för att de inte skulle vara borta från sina 

ordinarie uppdrag för länge.  

De övriga i organisationen såg också det nya förslaget med en positiv attityd och som ett 

koncept värt att prova, de såg inte den traditionella modellen med en ensam ledare som en 

hållbar modell. Den nya modellen skulle innebära ett delat ansvar mellan förvaltningarna och som 

en informant uttryckte det så var modellen ett genidrag från det politiska hållet, med detta 

menade denne att det inom kommuner är vanligt att de olika förvaltningarna slåss om hur 

pengarna ska fördelas och det finns oftast inte en tanke på att det skulle vara mer befogat att ge 

pengarna till en annan förvaltning än den egna. Nu skulle istället förvaltningarna få en helhetssyn 

där förvaltningscheferna inte skulle kunna driva sina egna förvaltningar för hårt. En informant 

uttryckte det på följande sätt: 

Det har ju funnits här som i många kommuner att man stridit mycket mellan de olika 
förvaltningarna och det är väldigt destruktivt att slåss om den gemensamma pengakakan och 
det är sällan något som leder framåt. Vi är ju här för medborgarnas skull och det var väl något 
man insåg skulle bli mycket bättre. (informant M4) 

Det fanns också en annan positiv tanke som kom upp under intervjuerna med de övriga 

informanterna angående deras första tankar kring det roterande kommunchefskapet. Det var att 

alla dessa fem förvaltningschefer redan hade en stark förankring i organisationen och att några av 

dem var specialister och några var mer av en ledartyp så kombinationen av dessa fem personers 

personligheter skulle kunna gynna kommunen till det bättre. En informant uttryckte det på 

följande sätt: 

Min första tanke var att det blir bra med tanke på att alla fem av de här har en väldigt stark 
förankring i verksamheten eftersom några av dem är specialister och några mer ledare. Men de 
har en väldigt stark förankring och det är vad det handlar om och då i skenet av det vi hade 
tidigare. (inforant M1) 

Det ledde fram till en undran från mitt håll vad som händer om en av dem slutar och det ska 

rekryteras in en ny förvaltningschef som ska dela på kommunchefsposten då modellen beskrivs 

vara väldigt beroende av just dessa fem personligheter. Om en av de drivande ledargestalterna 

slutar och det kommer in en annan personlighet, rasar då modellen? Kommer denna person 

kunna växa in i den rollen och är det meningen att den personen behöver ta över dessa 

egenskaper för att modellen ska fungera?  
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Chef och individ 

Implementering av modell i verksamheten 

Innan modellen skulle implementeras så var de fem förvaltningscheferna tvungna att få bearbeta 

och analysera den nya modellen så de åkte iväg för att under några dagar tillsammans titta på vilka 

styrkor och svagheter som skulle kunna uppkomma. De styrkor som de såg från början var 

exempelvis den stora effektiviteten i att vara fem med delat ansvar och ett bredare 

kommunikationsflöde och de svagheter och hot som skulle kunna uppstå var om inte alla fem 

ville vara kvar på posten efter ett tag, hur skulle de då hantera detta? En av de saker som de såg 

på en gång var att de olika nätverk som kommunchefen vistades i var tvungna att delas upp och 

även vissa stora frågor, dessa skulle vara områden och frågor som följde respektive kommunchef 

även om de var formell eller biträdande kommunchef. Dessa nätverk eller frågor, var exempelvis 

kontakten med näringslivet och kommunalrådet ITSAM. Anledningen till uppdelningen var att 

motverka förvirring och för att dra nytta av respektive förvaltningschef specialistkompetens. En 

av kommuncheferna uttryckte det på följande sätt: 

Vi resonerade alla hur det skulle bli utåt för vi har ju ändå ganska många nätverk vi är i, skulle 
det komma olika från Åtvidabergs kommun varje gång? Det verkade ju inte så seriöst, så vi 
delade upp ämnena. Så när vi hade resonerat igenom så handlade det om att gå ut och 
presentera hur vi hade lagt upp det för alla chefer och för våra medarbetare, vi gick ut i 
tidningarna och la ut information på hemsidan. Så uppdateringen blev ju mycket 
kommunikation och information utåt. (Informant K1) 

De fick även hjälp med att förbereda sig inför den grupprocess som skulle påbörjas och det var 

nu viktigt att alla blev medvetna om respektive styrkor och svagheter. Som någon uttryckte det så 

måste man i denna tighta grupp veta vilka svagheter och dåliga sidor de andra har så att man inte 

går på dessa när denna har exempelvis en dålig dag. Att de valde att göra analyser av varandras 

personligheter kan tyckas bra och när de ska jobba så pass nära varandra och dela på ansvaret och 

helheten så kan detta tyckas vara viktigt. Men det leder till funderingar kring hur vi utvecklar våra 

personligheter. Såvida de inte väljer att med jämna mellanrum uppdatera och göra om dessa 

analyser kring respektive personlighet så kommer troligtvis alltid föreställningarna finnas kring 

deras personligheter. Människor utvecklas ju ständigt och går igenom olika faser och upplevelser i 

livet som formar och även omformar deras personligheter. Om det har framkommit att en av 

kommunchefernas personligheter är att vara drivande, måste den alltid vara drivande? Och 

förväntar sig de andra fyra att den alltid ska vara den som tar tag i frågorna. Kan detta också leda 

till att någon annan som inte har blivit tillskriven drivande personlighet väljer att kliva tillbaka då 

de andra inte förväntar sig att den ska vara drivande? Finns det plats för dem att utveckla sina 

personligheter och personliga egenskaper?   

Det fanns också en gemensam målbild för kommunen ”den dåliga ekonomin” som skulle stå 

som ikon för de inblandade, och det var på så vis viktigt att alla fungerade samspelt och kunde 

jobba målinriktat för att uppnå en ekonomisk stabilitet i kommunen. När den nya modellen hade 

arbetats ut och ett schema för det roterande kommunchefskapet skapats, så var det dags att 
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implementera denna i organisationen. Den presenterades för cheferna, medarbetarna och media. 

Responsen från medarbetarna i organisationen var till största del positiv, men från annat håll var 

kritiken blandad, vissa såg det som en nödlösning och väntade på att den skulle fallera.  

 

Kontakten med kommunchefen och kraven på medarbetarna 

Under intervjuerna frågade jag de övriga informanterna ur organisationen hur deras kontakt med 

förvaltningschefen skiljde sig från tidigare, nu när de blev kommunchefer. Alla informanterna 

sade att de fem blev mindre anträffbara. Detta berodde på att när de blev kommunchefer så 

skulle de fungera som politikens högra hand och sitta med i många möten och på så sätt blev de 

mindre nåbara. Men informanterna sade också att de var mycket väl medvetna om detta och att 

kommuncheferna löste detta på ett mycket bra sätt, då de var mindre fysiskt närvarande så var de 

mer aktiva med exempelvis mejlkontakt. Men flera av informanterna sade också att de under den 

formella perioden för respektive kommunchef var införstådda i att det krävdes mera ansvar och 

arbete för dem och detta gjorde att de var självgående i stor mån och att de kanske tog vissa 

beslut själva som de sedan informerade förvaltningschefen om i efterhand. En av informanterna 

uttryckte detta på följande vis: 

Det skiljer sig rent praktiskt när min förvaltningschef blir kommunchef, denne blir mindre 
anträffbar och det gör ju att det blir ett större mått av, att man får driva verksamheten själv då. 
Nu är ju jag ganska autonom ändå, jag har inget behov av att ha en daglig kontakt med min 
chef. Men de tillfällen man behövt ta kontakt är det klart mycket svårare att nå denne även fast 
hon varit duktig på att sköta det där via mejl. (Informant M5) 

En annan av informanterna uttryckte sig på följande sätt angående det ökande ansvaret: 

Ja man har ju alltid ansvar men det blir ju ett större ansvar och man drar ut svängarna lite mer. 
Om jag kan få tag på min förvaltningschef så ringer jag denne och säger att nu gör jag så här, 
men om denne inte är anträffbar så brukar jag ta ett beslut ändå, sen så samlar jag ihop allting 
till när vi ses nån gång i veckan. (Informant M1) 

Något som också kom upp under intervjuerna var att kommunchefernas olika personligheter 

ansågs medföra olika personliga stilar av kommunchefskapet, detta är något som också märks 

neråt i organisationen hos de anställda. En av informanterna uttryckte att det var annorlunda att 

jobba med respektive kommunchef och att de väljer att fokusera på olika saker och frågor under 

sin formella tid. Någon av dem kan exempelvis välja att jobba mer med grupprocessen medan en 

annan väljer att jobba med andra frågor. Detta följdes också av en undran om hantering av frågor 

då en informant ställde sig frågan om man alltid får samma svar av alla, eller om svaret hade blivit 

annorlunda om den hade frågat någon av de andra kommuncheferna. För även om de väljer att 

ge en bild av sig själva som sammanlänkade så är de alla olika till sina personligheter och detta gör 

kanske att de också formar olika bilder gentemot sina medarbetare av sig själva. Kan det i det 

längre perspektivet göra att medarbetarna väljer att vända sig eller inte vända sig till en speciell 

formell kommunchef? Kanske kan man välja att spara frågor till en av de andra blir formell 

kommunchef. John Gaventas beskrivning av maktens andra ansikte redogör för hur en aktör kan 

välja att utöva makt genom att inte ta upp frågor på dagordningen, genom att välja spelets regler 
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så går man också vinnande ur striden.57 Detta är något som skulle kunna vändas till 

medarbetarnas fördel, där de kan välja att ta upp frågor när de vet att det är den formella 

kommunchefen som ger dem bäst möjlighet att genomdriva det.  

Under intervjuerna så fick även kommuncheferna frågan vad de tror att den nya modellen 

ställt för krav på deras medarbetare och precis som de övriga informanterna i organisationen så 

svarade de att deras medarbetare hade fått ta ökat ansvar. Detta innebar i många fall att de hade 

fått ta fler arbetsuppgifter eller att de hade fått hoppa in som biträdande chefer under den 

formella kommunchefsperioden. Men flera av kommuncheferna uttryckte också att detta kanske 

inte var negativt för i en mindre kommun kan det vara svårt att göra en intern karriär och detta 

gav deras medarbetare chansen att ta större ansvar. Ansvaret innebar förhoppningsvis att de fick 

nya och spännande arbetsuppgifter och att det inte bara blev tuffare. En av kommuncheferna 

uttryckte sig på följande sätt: 

Vi har ju haft en period i början av inledningsskedet då de har fått klara sig mycket själva, är 
det på gott eller ont? Ibland gott och ibland ont så är det ju. Jag har ju väldigt duktiga 
enhetschefer som är stabila ledare så jag har det ju förspänt. Men sen har vi fördelat arbetet så 
de har fått lite mer uppgifter som jag hade innan och det smittar ju av sig neråt, så då får de ju 
sätta in personer neråt i leden så organisationen håller. Det som är positivt är att jag kan 
komma tillbaka till dem med information om övriga fältet som jag inte kunde tidigare i en 
traditionell organisation. (informant K5) 

Den nya modellen anses inte bara ge förvaltningscheferna mer information och helhetssyn utan 

det finns en tro på att det så att säga smittar av sig ner i organisationen och gör alla mer 

samstämmiga. Kommuncheferna var även medvetna om att de inte var lika fysiskt närvarande i 

sin förvaltning längre och att detta kunde upplevas negativt. En av kommuncheferna sa att de 

närmsta medarbetarna troligtvis saknade den gamla organisationen på det sättet att de var mer 

som ett team med sin förvaltningschef och tyckte att det var en roligare period med mer tid och 

resurser, men tillade även att man vänjer sig snabbt vid nya förändringar. Då det i kommunen 

finns många anställda och i många olika led så trodde inte de flesta av kommuncheferna att de 

märktes längre ut i organisationen, utan att kommuncheferna snarare hade ett symbolvärde där. 

Att kommuncheferna under intervjuerna är duktiga retoriskt är svårt att frångå, de tar snabbt 

fram det positiva med att ge sina medarbetare mer arbetsuppgifter och vänder det till chansen att 

utvecklas inom respektive yrkesområde. Men jag anser att det aldrig går att bortse från att det 

faktiskt ger en större arbetsbörda och ansvar för medarbetarna. Det pratas mycket från 

medarbetarnas håll under intervjuerna om att det måste hittas nya hållbara lösningar för att 

organisationen och kommuncheferna ska hålla i det långa loppet. Men enligt min tolkning är det 

ju fortfarande en modell i ett öppningsskede där alla ger hundra procent för att den ska lyckas.  

Det är inte bara kommuncheferna som ska orka med utan även medarbetarna. Flera av 

kommuncheferna valde att framhålla att de redan har ett hundraprocentjobb som 

förvaltningschefer, men detta är något som troligtvis inte enbart gäller dem utan även bland 

resterande personer i organisationen. Detta kan ses som ett uttryck för Gaventas tredimensionella 
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maktansats där den aktör som innehar makten även har möjlighet att omforma den andra 

aktörens behov.58 Med detta menar jag att paralleller kan dras till att kommunens framgång får gå 

före medarbetarnas arbetsvillkor och medarbetarnas behov formas utifrån detta.  

 

Att beskriva kommunchefsposten i Åtvidabergs kommun  

Kommunchefsposten i Åtvidabergs kommun beskrevs av kommuncheferna som en länk mellan 

politiken och tjänstemannaorganisationen. De ansåg sig vara smörjmedlet mellan 

organisationerna för att få dem att fungera så effektivt som möjligt. Det är deras uppgift att 

förmedla information gentemot politikerna och gentemot tjänstemännen, de ansåg att uppgiften 

till stor del bygger på att vara operativt inåtriktat även om den också ska fungera utåtriktad. Men 

en av kommuncheferna upplevde att det fanns en större luddighet i det utåtriktade arbetet. Det är 

även en post som innebär att en ständig uppdatering och förmågan att handskas med många 

frågor på en gång. En av kommuncheferna uttryckte det på följande sätt: 

Det är ett väldigt tufft jobb och väldigt olikt mitt andra uppdrag, det är tusen små bollar hela 
tiden, annars kan man tänka sig att högsta chefsjobbet är oerhört strategiskt men det är sällan 
så. Det händer mycket saker och kommunchefen står i fronten och måste vara uppdaterad då 
man söker ytterst ansvariga hela tiden. (Informant K2) 

En av de stora uppgifterna innebär att sitta med på många av de politiska möten som sakkunnig. 

Det innebär att mycket tid går åt till detta även om det många gånger inte innebär att 

kommunchefen har mycket att uttala sig om, men ändå är tvungen av formalitet och ifall att 

någon politiker skulle vilja ha svar på en sakfråga. De var dock samstämmiga i att även om det 

många gånger kunde kännas tidsödande så gav det dem inblick i hur den politiska verksamheten 

fungerar och hur en beslutsgång sker för ärenden. Arbetet innebär också att man ska vara ledare 

för gruppen på fem och driva den framåt. En av kommuncheferna uttryckte sig på följande sätt 

om vikten kring grupprocessen: 

Här är jag ledare för mina kollegor i två månader sen är det inte längre, men då måste jag också 
använda mina två månader till att göra något kul och något vi behöver. Jag får möjlighet att 
driva gruppen framåt så vi inte missar att utbilda oss själva för det kan vara svårt när vi alla 
ligger på samma nivå. (Informant K5) 

De övriga informanterna från organisationen valde liknande svar kring vad det innebär att vara 

kommunchef i Åtvidabergs kommun. Den övergripande arbetsuppgifter är att fungera som 

förvaltningens spjutspets mot politiken och ta med sig idéer därifrån och driva dem vidare i 

organisationen: 

En kommunchef ska leda kommunen, entusiasmera, driva frågor och också effektivisera 
politikernas viljor, sammanlänka alla förvaltningar, vara utåt sett mot näringslivet och 
kommunen och även vara ansiktet utåt från tjänstemännens håll. (Informant M3) 

En av informanterna sade att den nya modellen innebar att de idag finns en mer heltäckande 

kompetens i kommunen, då det faktiskt finns fem kompetenser på kommunchefsposten. De gör 
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att den som har kompetensen i en viss sakfråga kan åka på ett möte och förstå vad som sägs 

istället för som i den traditionella modellen då en kommunchef åker och sedan ska förmedla 

informationen till respektive förvaltning utan att kanske besitta någon kunskap i ämnet. Den nya 

modellen gör att information slipper bli bortsållat på vägen till experterna. Men det fanns även en 

ovisshet inför uppgiften att sköta två heltidsjobb då både jobbet som förvaltningschef och 

kommunchef är ytterst tidskrävande. Som den tidigare forskningen visar så är 

kommunchefsrollen ytterst komplex, det är en roll som under åren bara får mer och mer 

arbetsuppgifter samtidigt som kommuner som organisationer växer. Bara i Åtvidabergs kommun 

som ändå kan anses vara en liten kommun, finns det ett stort antal anställda, fördelat på ett antal 

förvaltningar och enheter. Som ensam traditionell kommunchef måste det vara otroligt svårt att 

ständigt ha en överblick och nästintill omöjligt att inneha kompetensen för att vara ensam 

ansvarig över detta. Är detta ett tecken på att kommunchefsposten utvecklats men inte 

kommunernas struktur? Med det menar jag att tidigare forskningen visar att det är en ständig 

rotation av kommunchefer men att många fortfarande väljer att ha den traditionella 

kommunchefsmodellen trots detta. Hur kommer det sig? 

 

Ett offentligt chefskap för medborgaren 

För att beskriva det roterande kommunchefskapet så behöver man också veta på vilket sätt det 

skiljer sig från övrigt chefskap i exempelvis privata företag och på vilket sätt det skiljer sig när 

man enbart sitter på kommunchefsposten. Lite tankar kring detta kom fram under intervjuerna 

och en av kommuncheferna såg inte några direkta skillnader, men flera av dem trodde att det är 

offentligheten som till stor del gör skillnad. Som kommunchef i en offentlig organisation så är allt 

offentligt för medborgarna och detta leder enligt informanterna till att allt måste tänkas igenom 

noga och diskuteras fram och tillbaka hur det kan tolkas. En av kommuncheferna uttryckte sig på 

följande sätt: 

Allt vi skriver och allt vi gör är offentligt. Massmedia ställer frågor och man blir väldigt ofta 
uppringd av massmedia om saker man ska berätta om. Alla har rätt att ha synpunkter på allting 
och man får hela tiden tänka sig för i allt man gör. Ibland kan man tänka att oj det här är kul, 
men tyvärr kan det tolkas så här. (Informant K1) 

 Kanske kan en av orsakerna till att kommunchefsposten är så pass sårbar vara att det är en 

offentlig verksamhet som också måste uppvisa offentligt att de vidtar åtgärder om något går fel 

och det är därför som det är en sådan ständig rotation på kommunchefer. Kanske är det också 

därför de i många fall går vidare till nästa kommun och tar kommunchefsrollen där. På ett sätt 

verkar det vara ett allmänt accepterat sätt att man byter kommunchefer med varandra när det 

behövs. 

 Något de också måste tänka på då det är en offentlig verksamhet är att det finns regelverk som 

måste följas och det leder till att de inte kan göra lika snabba affärer som de hade kunnat om det 

vore ett privat företag. En annan stor skillnad är att de alltid kan få frågor om vad som helst, 
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ärenden som de kanske inte alltid kan tyckas vara av stor relevans, men som ändå måste besvaras 

och utredas. Det gör ju som jag tidigare skrivit kommunchefsposten till en väldigt bred post. 

Med det roterande chefskapet som extra arbetsbörda utöver den ordinarie 

förvaltningschefsposten gör att de fem måste kunna hålla reda på sina olika roller och vilka 

tidpunkter som de ska vara i de olika rollerna. En av informanter uttryckte detta på följande vis: 

Man får hela tiden resonera med sig själv i vilken roll är jag nu, vilken typ av frågor ska jag ta 
upp och framför allt vilka frågor ska jag inte ta upp. När jag sitter på kommunledningsmöten 
så tar jag ju inte upp frågor som handlar om min förvaltning om det inte rör de andra. Jag kan 
inte sitta där och älta mina grejor det blir inte effektivt. (Informant K5) 

Informanten menade här att de var tvungna att rotera mycket bland rollerna och menade att 

ibland var det rollen som kollega och då kunde denne i den rollen vara lite mer kreativ, men när 

denne sedan tog rollen som kommunchef så ändrade denne sig och var mer bestämd och 

ordningsam. Det hela kunde liknas vid att vara regissören i en pjäs där alla måste iklädda sig sina 

roller och inte driva sina egna intressen till förmån för sig själva.  

Viktiga egenskaper i det roterande kommunchefskapet 

Att dela på kommunchefsposten i en offentlig organisation kräver vissa egenskaper enligt 

informanterna och dessa egenskaper är väldigt viktiga för att den roterande modellen ska fungera. 

Majoriteten av kommuncheferna valde att först och främst lägga betoningen på prestigelöshet. 

Denna egenskap anses höra till en av byggstenarna vilken den nya modellen bygger på, är man 

inte prestigelös i gruppen på fem och kanske har en dold agenda eller undanhåller information så 

kommer modellen troligtvis att rasa inom en snar framtid. En av kommuncheferna uttryckte det 

på följande sätt: 

Det får inte finnas någon prestige eller konkurrens, man måste vara väldigt konsensusinriktad, 
att det är ett givande och tagande. Man kan inte alltid få sin vilja igenom utan vi måste komma 
fram till ett gemensamt beslut så man får inte ha någon prestige. Man måste kunna tänka helhet 
och ha inställningen att målet är det viktigaste. (Informant K1) 

Konsensustänkandet genomsyrar hela modellen och alla kommuncheferna trycker på just denna 

punkt. Det var intressant att höra att de med emfas tryckte på just prestigelöshet, detta var nästan 

som ett mantra som upprepades på många frågor. Det framstår som att det är viktigt för dem 

själva att ha vissa ledord som sätter sin prägel på konstellationen. För så fort en av dem går över 

den osynliga gräns som de själva upprättat i relation till varandra genom talet om prestigelöshet 

riskerar de att komplikationer uppstår och hela organisationen kan drabbas. Det går inte att sätta 

sin egen förvaltning i första hand när man sitter som kommunchef för det skulle slå tillbaka mot 

hela organisationen. Detta gör att det säkert kan upplevas aningen ambivalent att å ena sidan 

driva sin egen förvaltning och å andra sidan driva helhetstänkandet, för samtidigt som det kan 

vara bra för kommunen så måste det vara svårt för dem att hitta medelvägen. 

Alla fem var mycket medvetna om att de inte alltid kunde få som de ville och att man därför 

fick se det hela som en smältdegel och att det i slutänden gynnade kommunen. 

Kommunikationen var också väldigt viktig då det var en av de huvudsakliga bristerna som fanns i 
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den traditionella modellen, att alla får ta del av information anses oerhört viktigt annars kan det 

slå tillbaka på dem alla. Det är också viktigt att ha inställningen att man som kommunchef är där 

för organisationen, medborgaren och kommunen och att de inte är där för din skull. När de 

talade om detta upprepade de även hur viktig sammansättningen av deras personligheter var och 

att just kännedomen om varandras personligheter utgör en viktig del i det hela, för känner man 

inte till varandras starka och svaga sidor är det lätt att man trampar varandra på tårna.  

De övriga informationerna ur organisationen ansåg att förmågan till samarbete var en av de 

viktigaste egenskaperna och de tillade även att de ansåg att detta var något som fungerade bra i 

den nya modellen. Detta kunde bero på att de var en sådan bra mix av personligheter där två 

kunde ses som mer eftertänksamma och tre som drivande personligheter. Det gjorde att 

organisationen kunde drivas framåt men inte för snabbt. En av informanterna trodde att om det 

hade varit tre eftertänksamma och två drivande så hade det inte blivit lika bra. Strävan mot 

samma mål och likadana grundvärderingar upplevdes också som egenskaper som var viktiga och 

som fanns där. Strävan mot det ekonomiska målet ansågs vara en viktig faktor. Att det är en 

komplex situation går att utläsa från både kommuncheferna och de övriga informanternas 

intervjuer, en informant uttryckte sig på följande sätt: 

Det handlar om att vara lyhörd men ändå våga ta obekväma beslut, det är en komplex situation 
för här ska man dels jobba ut mot en tjänstemannaorganisation samtidigt som man ska jobba 
inåt politiken. Det ställer specifika krav på deras personligheter och jag tror att man måste vara 
pedagogisk och smidig för att kunna kommunicera ut mot politiken. Men samtidigt vara den 
här smidiga flexibla personen som kan sy ihop politikens tankar gentemot det praktiska. 
(Informant M5) 

Kommunchefsposten i Åtvidaberg kan tyckas vara en uppgift med så pass många arbetsuppgifter 

att det inte skulle fungera med en person. Intervjuerna kom också att beröra vilka riskscenarion 

som kan uppkomma ifall inte alla kommuncheferna innehar dessa egenskaper som nämndes som 

viktiga för att få det roterande kommunchefskapet att fungera. Kommuncheferna såg här en stor 

risk i att om det inte fanns en helhetssyn och de började bevaka sina specialområden så skulle en 

dragkamp kunna uppstå. Detta var ett scenario de ännu inte hade stött på och därför inte kunde 

uttala sig om hur de i så fall skulle gå tillväga. Under mina frågor kring riskscenarion fanns det 

hela tiden en medvetenhet om hoten, men de var också alltid noga med att tillägga att det inte 

hade inträffat något ännu. Detta ledde fram till att det var ytterst svårt att hitta några brister i 

modellen, men det är även svårt att utvärdera eller analysera en så pass ny modell då säkert alla 

gör sitt yttersta i början för att få det att fungera. Alla tycks vara måna om att ändra ryktet för 

Åtvidabergs kommun till det bättre. 

Även om den formella kommunchefen har den yttersta makten så är det meningen att de alla 

gemensamt ska komma fram till ett ömsesidigt beslut. Där fanns en svårighet sades det då de alla 

fem har olika viljor och ibland såg de sig tvungna att diskutera kring vissa frågor väldigt länge 

innan de kunde nå ett beslut. Då de är en grupp på fem så anses lagspelet och kamratandan vara 

ytterst viktigt och de kunde se en risk i att politikerna skulle kunna försöka splittra dem, då det 

fanns en risk för att dessa skulle kunna försöka hitta en av de tjänstemän som tycker likadant i en 

specifik fråga och på det sättet spela ut dem mot varandra. I dagsläget så försökte de minimera 
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den risken genom att alltid diskutera i gruppen och sedan återkomma till politikerna med ett 

gemensamt beslut eller svar. De återkom också till mixen av personligheter i gruppen och trots 

att man ibland kan vara oense om vissa saker så tryckte en av kommuncheferna på att det alltid 

måste finnas en grundtrygghet i gruppen: 

Det hör till att man måste kunna vara arg och säga ifrån men grundtryggheten finns där, att jag 
gillar dig och vill att du är med i vår grupp. De flesta människor är gruppmänniskor. Sen så 
besitter ju våran grupp teorin kring grupprocesser och så har vi ju självupplevt grupprocessen 
hur det fungerar. Vi har ju lagt tid på personlighetstester och fått förklarat varför vi är som vi 
är. (Informant K5) 

Just dessa tester som gjordes innan det roterande chefskapet påbörjades i praktiken förberedde 

gruppen för vilka grupprocessrelaterade problem som kunde uppkomma under tiden. De gick 

även gemensamt igenom vilka hot och risker som kunde uppkomma men då inte några av dessa 

har uppkommit så kan det också vara en svårighet att uttala sig om dem. Det kan också vara så 

att modellen inte förekommit under lång tid och att de därför inte ännu stött på några stora 

hinder. Som jag tidigare skrivit så funderar jag mycket om deras medvetenhet kring deras 

personligheter och deras medvetenhet kring grupprocessen, det verkar som om det är väldigt 

viktigt för dem att vara medvetna och ha kontroll över detta. Kanske är det för att de inte enbart 

är beroende av denna föreställning själva utan att det även är den föreställning kring dem själva 

som de vill förmedla ut till medarbetarna och allmänheten. Att de har kontroll inte enbart över 

organisationen utan även över sig själva och i viss mån varandra. 

Flera av de övriga informanterna ställde sig frågan hur det skulle gå om en av de fem 

kommuncheferna slutade. De ansåg att anledningen till att modellen fungerar är för att det är 

dessa fem personer just nu och just i Åtvidaberg. Modellen kan troligtvis inte appliceras till vilken 

kommun som helst och med vilka personer som helst. En av informanterna uttryckte detta på 

följande sätt: 

Det är väl så att man funderar på vad som händer om en av dem slutar, för förr eller senare 
kommer det att ske, faller då konceptet? Jag tror att om en slutar så finns alltid de fyra andra 
kvar som kan fortsätta, men hur rekryterar man in en femte? Det är ingen självklarhet att det 
bara kan fungera så som det har gjort nu. (Informant M4) 

Det fanns en tro på att anledningen till att modellen fungerar så bra förutom kombinationen av 

personligheter är att alla dessa fem är någorlunda nya inom kommunchefsrollen och chefsrollen 

överhuvudtaget, detta leder till att de har en liknande referensram för hur en kommunchefsroll 

bör utföras. Med dessa uttalanden som gjorts av informanterna så kan man se att inte enbart 

föreställningen kring deras roller och personligheter är viktiga utan även det att det de gör är 

något unikt, så pass unikt att det troligtvis inte går att applicera på en annan kommun med 

liknande kommunchefshistorik. Det unika med detta verkar vara väldigt viktigt, det blir en 

kombination av en gemensam fiende, ett gemensamt mål och en gemensam föreställning kring 

det unika med just dessa fem. 
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Koncept och organisation 

Fördelar och nackdelar med ett roterande kommunchefskap 

Att fördelarna med det roterande kommunchefskapet ansågs uppvägda nackdelarna blev tydligt 

under intervjuerna och i bakgrunden fanns alltid erfarenheterna av hur det hade varit med den 

traditionella modellen. Det var alltid en trygghet i att de var fem som delade på informationen 

och kommunikationen, eftersom det ledde till att informationen alltid kom till organisationen 

från politiken. Kommuncheferna såg fördelarna med att de var fem som delade på ansvar och 

helhetssynen. De behövde enligt dem aldrig känna sig ensamma eller vara den enda drivande i 

frågorna. En av kommuncheferna uttryckte sig på följande sätt: 

En fördel är att det är väldigt stimulerande och skojigt att vara en i gänget, i vanliga fall brukar 
man känna sig rätt ensam i en post. Det är jobbigt att vara den som ska dra och vara lok och 
vara den som ska få med sig alla och stå för allt själv. Det är klart att det finns en stor styrka i 
att vara fem, man känner sig inte alls lika ensam, det blir roligare och man lär sig mycket av 
varandra. (Informant K1) 

En av kommuncheferna trodde att man som ensam chef har mycket högre krav på sig och att det 

även från omgivningen finns en föreställning om att en chef alltid ska veta allting. Detta 

motverkas här med att det är fem kompetenser som tillsammans får en mycket bred kompetens 

där helheten framställs som mer än summan av de enskilda delarna.  

Det sågs också som en stor fördel med att det fanns ett gemensamt ansvar som ledde till att de 

alla såg kommunen som en helhet och inte i förvaltningar, och då också verksamheten och 

budgeten. Budgeten har ju fungerat som en gemensam ikon som de alla strävade för att balansera. 

En annan fördel som uppkommit genom helhetstänkande och insynen i varandras förvaltningar 

är att det nu går snabbare i besluten i verksamheten. Detta har lett till att de exempelvis mycket 

smidigare kan starta upp en ny verksamhet. När de nu känner varandras förvaltningar bättre 

lättare kan de plocka ut de tjänstemän som behövs inom verksamheten. Denna nya struktur sägs 

ha gett förvaltningarna en slags översikt om vilka tillgångar som finns i hela organisationen. 

De övriga ur organisationen såg även de att det roterande kommunchefskapet medfört att det 

nu fattades snabbare beslut och att det verkställdes snabbare. Det fanns en åsikt att det även 

kunde vara en nackdel då organisationen aldrig hann vila upp sig då tempot var mycket högt hela 

tiden, men den informanten sa också att Åtvidabergs kommuns situation har krävt det och 

syftade på ekonomin. I det läget så hade en kommunchef som stoppade upp detta varit ett stort 

irritationsmoment och informanten menade att det var vad den föregående kommunchefen 

ansågs ha gjort. Den nya modellen ansågs också ha medfört en närhet, närheten till politikernas 

önskan och tjänstemännens förmåga, eftersom de var både förvaltningschefer och 

kommunchefer.  

Som informanterna tidigare uttryckt så övervägde fördelarna stort mot nackdelarna och vissa 

av informanterna sa sig inte ens kunna se några nackdelar. De sade även att denna modell är 

väldigt personbunden och det kan vara en av nackdelarna som kommuncheferna kunde se. Detta 

då det i det längre perspektivet kommer vara svårt att rekrytera en ny person om en av dem 
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slutar. Detta då alla dessa fem tillsammans har skapat sig en bild av vad kommunchefsposten 

innebär och denna kanske inte överrensstämmer med den som en nyrekryterad förvaltningschef 

har. Det kan också enligt informanterna vara svårt för en nyrekryterad då denna inte ska överta 

rollen av den förra utan vara sig själv och detta kan leda till problem både för den enskilda och 

för gruppen. En annan nackdel är att det under den formella kommunchefsperioden tar mycket 

tid från förvaltningen och att detta kräver mycket av både förvaltningschefen och medarbetarna. 

En av kommuncheferna uttryckte sig på följande sätt: 

En nackdel som jag inte berört tidigare är att om jag inte ser till att lösa chefskapet inom 
förvaltningen när jag är kommunchef och risken är att jag inte är lika närvarande, är att våra 
medarbetare börjar se att vi inte är lika närvarande. Detta kan göra att organisationen 
krackelerar underifrån. Man kanske åsidosätter det ordinarie arbetet. Detta får man se till att 
lösa på bästa lämpliga sätt så inte medarbetarna känner sig chefslösa. (Informant K2) 

Som informanterna tidigare uttryckte så var de medarbetare medvetna om att kommuncheferna 

under sina formella perioder inte var lika närvarande som förvaltningschefer. Denna extra 

arbetsbörda för kommuncheferna upplevdes av dem under den formella tiden som stor och de 

sade alla att fem personer som delar på posten under två månader var kunde ses som perfekt. Det 

gjorde att de kunde anstränga sig till max under denna period för att sedan ta det lugnare under 

årets andra månader, något som benämndes som en detoxperiod. De sade att de aldrig hade orkat 

med detta tempo helt själva på en årsbasis. En av de övriga informanterna uttryckte också en 

undran om modellen kanske behövdes omstruktureras för att kommuncheferna kanske inte 

skulle orka hålla i det längre perspektivet. Annars kunde inte de övriga informanterna se så många 

nackdelar, men en nackdel som kom fram under en intervju var att när det i nuläget är fem som 

delar på kommunchefsposten så kan det bli plottrigt. Det kunde alltså inte enbart ses som positivt 

att de alla innehar olika personligheter, utan att det kunde leda till ett ojämnt driv i 

organisationen. Detta ojämna driv kunde leda till att frågor blir liggandes till när en av de 

drivande var formell kommunchef.  

Det kan tyckas vara intressant att informanterna knappt kunde se några nackdelar med den 

nuvarande modellen. Om detta kopplas till Gaventas tvådimensionella maktaspekt så skriver han 

om hur makten mobiliseras in i organisationen. Detta kan appliceras på Åtvidabergs kommun, 

där makten nu ligger centrerad kring fem förvaltningschefer. Vidare skriver han om hur de som 

bestämmer också utformar spelets regler och på så sätt främjar kollektivet.59 I föreliggande studies 

empiri går det att utläsa att alla får ta extra ansvar och arbetsbörda för att det främjar kollektivet, 

och det är inte medarbetarnas extra arbetsbörda som framhävs under intervjuerna utan 

kommunchefernas extra arbetsbörda. På så viss överskuggas det extra arbete som det innebär för 

övriga i organisationen. Enligt Gaventas teori kan de som sitter på en fördelaktig position tillgripa 

olika former av positiva och negativa strategier för att driva ett icke-beslut. Medarbetarna vet att 

de inte vill gå tillbaka till en traditionell kommunchefsroll och de vet också att den nuvarande 

modellen driver Åtvidabergs kommun framåt. Detta kanske leder till att medarbetarna väljer att ta 

en extra arbetsbörda även om de inte vill för att det ändå kan ses som det bättre alternativet. 

                                                 
59 Peterson Olof, s. 34 
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Risker, hot och svagheter 

En stor del av intervjuerna kom att handla om de hot, risker och svagheter som kan uppstå med 

det roterande kommunchefskapet. I mycket av den litteratur som legat till grund för denna studie 

har det uppkommit att en av kommunchefens roll är att fungera som samordnare och som en 

slags domare mellan förvaltningscheferna, denna roll var även något som informanterna kunde 

instämma i. Det ledde fram till frågan hur detta fungerar när kommunchefen i Åtvidabergs 

kommun är en förvaltningschef i grunden. Ingen av kommuncheferna såg att det var något 

problem med detta hos dem, och tillade att ingen av dem skulle kunna gynna sin egen förvaltning 

av olika skäl. Detta berodde på att det skulle vara för tydligt för de andra och i så fall skulle 

nästkommande formella kommunchef kunna göra likadant. De nämnde också att det 

övergripande målet och fokuset har legat på den ekonomiska saneringen som Åtvidabergs 

kommun har varit tvungna att göra. När medelpunkten har varit så pass starkt så har den formella 

kommunchefen aldrig behövt fungera som en domare, då det inte funnits något tillfälle då det 

absolut inte kunnat nå ett gemensamt beslut. Men en av kommuncheferna såg att det skulle 

kunna behövas en domare längre fram, detta för att de i nuläget skedde en process där det 

uppnådda ekonomiska saneringsmålet var nått och fokuset kunde börja flyttas ut i verksamheten. 

Trots att målet nu var uppnått och medelpunkten flyttas så var frågan vart det skulle flyttas, som 

en informant nämnde så är det alltid lättare att bromsa som de har fått gjort de senaste åren 

istället för att som nu när de både ska bromsa och gasa. Återigen var det flera av 

kommuncheferna som nämnde att de är så pass prestigelösa så att det inte skulle kunna uppstå 

problem. En av dem uttryckte sig på följande sätt: 

Vi har inte haft en fråga som har varit så pass känslig ännu och hamnat i läget att vi absolut 
inte varit överens, då har vi ändå satt budgetar och investeringsplaner. Vi har diskuterat och 
resonerat kring saker som alla tvingats göra avkall på men fokuset har ändå varit att vad är bäst 
för Åtvidaberg. Sen tror jag inte att det skulle vara ett problem för oss för vi är så pass 
prestigelösa i det här uppdraget. Vi kan vara oerhört tävlingsinriktade av oss i många saker men 
just i det här uppdraget är det väldigt hög prestigelöshet hos oss alla fem. Domare behöver 
man aldrig vara, det är mer att man styr diskussionerna. (Informant K3) 

En av kommuncheferna sade att även om det skulle vara allt för uppenbart om någon av 

kommuncheferna valde att gynna en förvaltning så förekommer det olika stilar på ledarskapet. 

Med det menades att de alla har olika touch på sitt ledarskap och sina perspektiv då det inom 

förvaltningarna uppgavs finnas olika kulturer. 

De övriga informanterna såg heller inte några uppenbara problem med att kommunchefen i 

grund och botten även är förvaltningschef, men en av dem uppmärksammade att detta berodde 

på att det är just dessa fem personer som delar på kommunchefskapet och att modellen i sig 

innehåller fallgropar. Informanten uttryckte sig på följande sätt: 

Ja som modell betraktad tror jag att det kan finnas problem med det, men just här med tanke 
på att det vuxit fram ur dessa fem personer i just den här konstellationen så tror jag inte det. 
Men om vi ska titta på den här modellen och implementera den i en annan kommun så tror jag 
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absolut att det är stora fallgropar i den eftersom den bygger så mycket på individerna. Det är 
inte bara en organisatorisk modell utan är väldigt individförknippad. (Informant M1) 

Även om modellen fungerar just för tillfället i Åtvidabergs kommun så uttryckte en informant att 

den nog inte kommer att kunna göra det om några år om inte ursprungscheferna är kvar. Det är 

inte heller en modell som går att sälja till andra kommuner och som informanten sa: jag tror inte 

ens vi kommer kunna sälja modell till oss själva om fem år.60 

En följdfråga som ställdes under intervjun var om det fanns någon chans att de kunde bli för 

tighta i gruppen? Denna fråga ställdes med tanke på att om de är en sån pass förtrolig  grupp på 

fem personer som är väldigt individbaserad, kan det då bli så att gruppen blir så tight att de 

avskärmar sig från övriga organisationen? En av kommuncheferna såg att detta kunde vara en 

risk men sa också att om denna modell skulle hålla på i många år, så skulle det också rekryteras in 

nya personer och på så sätt ansåg denne att man undviker en sådan situation. De övriga 

informanterna såg större risker med att en situation där gruppen i sig avskärmade sig från övriga 

organisationen skulle uppstå. Detta skulle leda till en osäkerhet bland de anställda då de inte 

skulle veta vem de skulle gå till, en informant utvecklade detta på följande sätt: 

Vart går en underställd chef om det uppstår kontrovers? Om det blir konflikter mellan en chef 
och en förvaltningschef vart vänder sig då den underställda chefen, för man kan inte med 
självklarhet gå till en av de andra kommuncheferna då de är så tighta. Där är en traditionell 
kommunchef lite mer fristående i en sån situation. Så där känns det lite osäkert, jag skulle nog 
inte våga gå och dryfta något som är kritiskt. Där har vi inget forum längre, för de blir väldigt 
kollegiala och vet allt om allt. Huvudsyftet är att det ska vara bra för kommunen, därför kanske 
det inte alltid blir så bra för varje enskild anställd. (Informant M4) 

Detta visar på att den nya modellen kan ses som gynnsam för Åtvidabergs kommun, men kanske 

inte i alla lägen för den enskilda tjänstemannen. För även om inte gruppen ansågs vara för tight, 

så har fortfarande ett forum för de missnöjda eller oliktänkande försvunnit och en ny 

makthierarki har uppstått. Detta blir en situation som kan beskrivas som en institutionaliserat 

maktfora där det inte längre finns utrymme för missnöjsamhet och där kritik på så sätt utestängs. 

Kommuncheferna eller politikerna behöver utifrån ett sådant scenario inte vara oroliga för att det 

ska komma kritik från medarbetare och medarbetarna kan troligtvis uppleva att de inte kan 

uttrycka sig negativt. På det sättet mobiliseras makten ännu mer för de fem kommuncheferna och 

de blir en slags osårbarhet som omsluter gruppen på fem. 

Innan intervjuerna gjordes så fanns en tanke om att en kommunchef oftast har en egen vision, 

och detta ledde till en undran fanns om hur det fungerade när de var fem på posten. Detta 

motsatte sig till stor del alla informanter, vilket berodde på att de ansåg att det var politiken som 

stod för visionerna och tjänstemännen som stod för det praktiska. Det var även så att den 

föregående kommunchefen hade kommit in med en visionsarbete som inte stämde överrens med 

övriga organisationen. Men i dagsläget hade en ny vision arbetats fram som alla de fem 

kommuncheferna sade sig följa, denna vision lyder Åtvidabergskommun – Kommunen med 

framåtanda. Den visionen sägs spegla det arbete som har återhämtat Åtvidaberg och samtidigt 

                                                 
60 Intervju med informant M3 
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hämtat inspiration från tiden då Åtvidaberg var ett brukssamhälle och man sade att det fanns en 

bruksanda. 

Bland frågorna till informanterna fanns en fråga om de trodde att det kunde vara svårt att 

driva långsiktiga projekt när de enbart sitter på kommunchefsposten i två månader. Detta ansågs 

inte vara några problem då de redan i inledningsstadiet hade sett att detta kunde skapa problem 

och valt att dela upp ämnen och sakfrågor mellan sig. Det var snarare så att den som var formell 

kommunchef fick ta hand om de frågor som inte gick att lägga ut på förvaltningarna och de 

frågor som krävde snabba åtgärder. Men om det var så att det uppkom ett ärende under den tiden 

så ansvarade man för det tills det var utrett även om det innebar att man inte längre var formell 

kommunchef.  

 

Förbättringar eller förändringar 

Nu när de har erfarenhet av hur det fungerar med ett roterande kommunchefskap så kom frågan 

om det fanns något de skulle vilja förändra eller förbättra med detta. Den övervägande delen av 

kommuncheferna uttryckte en önskan om att jobba mer med gruppen och grupprocessen. De 

hade i början varit mycket duktiga på det, men nu saknades tiden att göra det och det var något 

de önskade mer utav. De sa att även om grupprocessen för tillfället är bra, så är det då ännu 

viktigare att underhålla den. En kommunchef uttryckte sig på följande sätt: 

Jag tror att vi måste vara duktigare på att vi har någon som jobbar med gruppen, att vi tar in 
någon konsult som jobbar med grupputvecklingen och att vi hela tiden utvärderar oss själva. Så 
att man inte bara lämnar det för att nu fungerar det, utan att vi hela tiden jobbar med att var är 
vi nu och vad kan vi bli bättre på. (Informant K1) 

Ett önskemål var att en konsult skulle komma in och jobba med gruppen och grupprocessen för 

att de inte skulle stagnera i den. Det fanns även en önskan om mer resurser, detta var resurser så 

som personer som kunde administrera handläggardelarna så att kommuncheferna kunde 

koncentrera sig på sina andra arbetsuppgifter. En annan önskan var mer resurser i form av mer 

tid, den tiden som de hade nu kunde ibland kännas knapp. Detta ledde till att inte lika mycket tid 

längre lades på enskilda saker och detta kunde ibland kännas som att de gjorde ett hyfsat jobb 

istället för ett utmärkt jobb. En av kommuncheferna önskade även att det fanns mer 

kommunikation inåt i organisationen på det sättet att denne önskade att det förekom ett 

informationsmejl med vad som händer i organisationen och vad kommuncheferna åstadkommer 

varje vecka. Detta skulle enligt denne leda till att medarbetarna i organisationen ser att det växlar 

kommunchef men att arbetet flyter på ändå. En av kommuncheferna önskade inte bara mera 

grupputveckling utan även kompetensutveckling inom den egna förvaltningen, den 

kommunchefen sa att det kunde vara lätt att välja bort att utveckla den egna kompetensen när det 

är så mycket annat att göra hela tiden. Detta skulle kunna leda till att när de förlorar kompetens i 

den egna förvaltningen så är snart medarbetarna mer uppdaterade på området och detta kan göra 

att kommuncheferna glider längre och längre ifrån den egna förvaltningen. 
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De övriga medarbetarna ur organisationen hade inte så mycket att tillägga i denna fråga, de 

ansåg att i den rådande utvecklingen där kommunchefer inte klarar sig så länge på sin post så är 

det här en bra lösning. De synpunkter som fanns handlade om långsiktigheten, med detta menade 

de att det måste hittas lösningar för att förvaltningarna skulle fungera bättre under de formella 

perioderna för att det ska hålla i det längre perspektivet. Det kom förslag på att respektive 

förvaltning behövde analyseras efter varje formell period för att kunna göra nödvändiga 

justeringar.  

 

Symbol och värde 

Det roterande kommunchefskapets betydelse för organisationen 

Det var i den här studien intressant att se vilken betydelse det roterande kommunchefskapet har 

fått för organisationen. De flesta av kommuncheferna trodde att det roterande chefskapet 

skapade bieffekter i form av ett team och helhetstänkande som satte spår i hela organisationen. 

Flera av dem sa att det i verksamheter är viktigt vad chefen säger, men ännu viktigare vad chefen 

gör och när de fem kommuncheferna visar på en enad front för ett helhetsperspektiv så kunde de 

tänka sig att detta smittade av sig. En av kommuncheferna sa att hela atmosfären var förändrad 

även i kommunhuset och mellan förvaltningarna, där det inte längre fanns en mur mellan 

förvaltningarnas medarbetare och arbetsuppgifter. Detta visade sig genom att man hjälptes åt 

mellan förvaltningarna och om det var lugnare på något ställe så kunde de rycka in och hjälpa på 

andra ställen. Det fanns också en tanke om att detta var något nytt och spännande som gjorde att 

blickarna drogs åt kommunens håll och detta gjorde att alla blev måna om att bevara det goda 

ryktet som Åtvidabergs kommun skapat. En av kommuncheferna valde att utrycka detta på 

följande sätt: 

En vi-känsla skapar det väldigt mycket och en underdogkänsla, ingen trodde på det men vi ska 
minsann visa dem, den känslan kan man få och det får hela den här kommunen. Det har varit 
en sån kommun med bara en massa elände och som det stått en massa elände om i tidningarna, 
så nånstans känner man att man är med i samma lag och spelar. Det är jättekul att testa nya 
saker och just det där att utveckla det. (Informant K5) 

En av de andra kommuncheferna uttryckte det på följande sätt: 

Så det finns nog många effekter runt omkring det som på nåt vis burit fram iden, sen är det 
klart att man blir sporrad och får energi när många är intresserade och nyfikna på hur det 
fungerar och det underlättar att det finns en positiv syn på det. Organisationen mår bra av det 
som det är just nu, det märks, det är ett flow där vi är allsvenskan på många plan. Det går 
riktigt bra och det märks ut i verksamheten också, det är häftigt, det speglar av sig på många 
sätt. Sen speglar det av sig mellan förvaltningarna då vi visar en enad front för då blir man 
enade även där. (Informant K3) 

Som uttalandena från kommuncheferna visar så säger de sig märka att även organisationen mår 

bra och att det är en av bieffekterna som kommit av det roterande kommunchefskapet. Med en 

enad front och vision så har de jobbat upp sig och skapat en ny modell som drar till sig blickarna 

utifrån. Men som de tidigare sagt så är detta ingen modell som de tror kan appliceras rakt av i en 
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annan kommun då den är så pass individbaserad. Men de ser sig som pionjärer för en 

ledarskapsstil och vill peka på att flera kompetenser och hjärnor oftast fungerar bättre än en. 

Någon av kommuncheferna sade att i skolvärlden så framhålls grupparbeten som något bra och 

vi lär oss redan från barnsben att grupparbeten är viktiga och roliga, men sedan när vi kommer ut 

i arbetsvärlden så är inte detta en arbetsmetod som respekteras och hyllas så som den borde. 

De flesta av de övriga medarbetarna ur organisationen var samstämmiga att det roterande 

kommunchefskapet skapat en positiv attityd och ett helhetstänk genom organisationen. De tyckte 

precis som kommuncheferna uppfattat det hela att detta var något nytt och unik och att det var 

modigt av kommunen att våga sticka ut gentemot media som tidigare kritiserat kommunen hårt. 

Det fanns också en tanke om att det var bra när det var förvaltningschefer som delade på 

kommunchefsposten dels för att de var kända ansikten dels för att detta gjorde förvaltningarna 

mer samspelta och den egna förvaltningen gavs mer informationen och hade mer kunskap om 

vad som hände i de olika frågorna. En av informanterna uttryckte detta på följande sätt: 

Jag tror att det har stor betydelse att man kan se att de på den här höga nivån kan samarbeta så 
bra, det tror jag sprider sig av sig, jag tror att det kommer ha stor betydelse neråt i 
organisationen, att folk samarbetar och skapar vi-känsla. (Informant M2) 

De sade att det oftast i så pass stora organisationer var svårt att få en helhetstänkande, men att 

kommuncheferna förmedlade ett helhetstänk och en slags förståelse för exempelvis hur budgeten 

fördelades och att det spreds i organisationen.  Här tycker jag att det är tydligt att det roterande 

kommunchefskapet i Åtvidaberg inte bara tycks skapa bredare kompetens och helhetstänkande i 

organisationen, utan att det även fungerar som ett symboliskt ledarskap. Den nya modellen 

verkade föra med sig en gemenskap mellan förvaltningar och medarbetare som inte funnits där 

tidigare. Som Lars Svedberg skriver så behövs oftast något nytt och unikt för att tillföra 

organisationen ny energi61 och detta är något som märks tydligt under intervjuerna. Detta är en 

modell som alla informanter stolt presenterar, och som en av kommuncheferna uttryckte det så 

känns det som att de är i allsvenskan på många plan. Jag tycker mig kunna se att kommunen inte 

bara skapat en ny struktur utan att de även skapat en ny slags kultur. En kultur som bygger på 

myter och symboler kring den traditionella kommunchefsrollen som något negativt och där de 

själva är pionjärer för det nya, det unika och något som troligtvis enbart kan utövas hos dem. Det 

verkar stärka hela organisationen.  

 

Kommunchefskapets rykte och föreställningar 

Den nya modellen har mötts av både kritik och positivt mottagande av allmänhet, media och 

andra kommuner. Det var svårt för informanterna att ge en generell bild av mottagandet då det 

var så blandat. Det kritiska har de försökt vända och skapa en positiv bild av. En kommunchef 

berättade att de i början kunde mötas av kritik där det sades att den nya modellen enbart var en 

nödlösning och att detta var en typiskt lustig grej för kommunen. Men när de sedan gick ut för att 
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möta exempelvis näringslivet så visade de en enad front med fem olika specialkompetenser och 

det var att visa upp Åtvidaberg på ett annat sätt än vad som tidigare gjorts och detta trodde den 

kommunchefen fick näringslivet att stanna upp och haja till. Flera av kommuncheferna kunde till 

en början se att andra kommuner också såg detta som en nödlösning och till en vis del ett hot, en 

av kommuncheferna uttryckte detta på följande sätt: 

Jag kan tänka mig att det finns andra kommunchefer som upplever det här som ett hot 
givetvis, jag menar om man sitter på hela makten och härligheten själv och det sen kommer en 
kommun som gör så här så kan det givetvis finnas positioner och personer som blir hotade. De 
tänker säkert att nej tänk om det kommer in flera personer som ska tycka och tänka i mitt 
kungadöme, så det kan vara hotfullt. (Informant K1) 

Men precis som att det är flera kommuner som såg den nya modellen med kritiska ögon, så är det 

många som har varit nyfikna och hört av sig för att komma och titta och ta del av den. Det finns 

enligt kommuncheferna många kommuner som suttit i samma sits som Åtvidabergs kommun, 

och även om de själva är medvetna om att modellen kanske inte går att applicera rakt av i en 

annan kommun så kanske det ändå kan öppna för andra lösningar. Kommunchefsposten är 

troligtvis en komplex post i ett komplext samhälle och det är något som andra kommuner också 

känner av, en av de övriga medarbetarna valde att uttrycka detta på följande sätt: 

Jag tror inte att det är något negativt för jag tror att alla kommuner sitter med samma dilemma 
att det är svårt att rekrytera kommunchefer. Förvaltningsorganisationen är ett ganska förlegat 
system egentligen och kommuner tenderar att drivas mer som företag, men vi har ett 
demokratiskt system och ett demokratiskt ansvar som vi på nåt sätt förvaltar i en 
förvaltningspolitik och det här tror jag är ett välkänt dilemma för andra kommuner också, så 
jag tror att det är ganska spända på hur man kan lösa det på ett annat sätt. (Informant M1) 

Även om många mötte den nya modellen på ett kritiskt sätt så har kommunen försökt att 

motverka det kritiska och informerat ut i media och på den egna hemsidan för att underlätta den 

otydlighet som kan uppstå med att ha fem kommunchefer i en ny modell. Informanterna trodde 

också att en slags luddighet kunde uppstå när de var fem ansikten utåt i organisationen, detta 

motverkades genom att informera och genom att alla fem kommunchefer försökte åka på så 

mycket träffar som möjligt tillsammans. En kommunchef uttryckte det att det kan vara svårt att 

se starka konturer kring fem ansikten. En av de andra kommuncheferna sa att vi får se det här 

som en process för omgivningen att vänja sig och menade att det är ju i första hand för 

organisationen som det är viktigt, för gemene man fungerar kommuncheferna nog mer som 

symbolvärde. 

Slutdiskussion 

Med en retorisk skicklighet och ett organisatoriskt experiment framstår Åtvidabergs roterande 

chefskap som något man skulle kunna kalla för det goda exemplets diskurs. Mot bakgrund av en 

sargad ekonomi och med ett svärtat rykte har en gemensam fiende vuxit fram som ett hot att 

bekämpa. Det är som om det inte fanns något att förlora, som om konkurs eller nydaning 

utgjorde de enda alternativen. Åtvidabergs kommun valde det senare. Tog striden på allvar, 

inventerade sitt förråd av kompetenser och viljestyrkor och bestämde sig för att inte ge upp. Det 
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var Åtvidaberg mot andra kommuner, mot mediedrevet, ett ’vi’ mot ’de andra’ i alla dess 

schatteringar. Gemensam kamp mot gemensamma fiender och olyckskorpar blev ett mål i sig, 

och de vapen man stred med när kompassen skulle ställas in i en ny riktning blev helhetssyn och 

prestigelöshet. Åtvidaberg är en gammal bruksort och det är som om bruksandan som tankefigur 

är högst levande än i dag, om än i en annan form och ett annat forum än tidigare. 

Kommunchefspostens ’jag’ har blivit ett ’vi’ om fem, snarare är ett enskilt prestigefullt jag, och 

dessa fem framstår som ’ett’ med kommuninnevånarna, ’ett vi’ där chefen är en bland likar. 

Samtidigt visar informanterna att den modell som utarbetades inte helt och fullt var en idé 

tagen ur tomma intet. Den snarare växte fram organiskt ur det som var för handen. Kanske är det 

därför de intervjuade talar om modellen som unik – inte bara i den meningen att den rent 

organisatoriskt är helt ny i kommunsammanhang, utan att också den kontext den kunde ta plats i 

var specifik. Det visar att modellen med all sannolikhet inte går att kopiera rakt av, att den inte 

går att låna in som ett koncept i vilken kommun som helst. Men det är också en fingervisning om 

att kommuner de facto står inför nya utmaningar som måste lösas med nya metoder om 

kommunerna ska klara av sina åtaganden. Den politiska decentralisering som involverar 

kommunerna i ett ständigt ökande antal uppgifter tycks ha accelererat i den grad att den 

traditionella kommunchefsposten vuxit ur sin kostym.62 Att senare tids kommunforskning i det 

närmaste unisont pekar på att kommunchefer inte stannar på sina poster under längre tider kan 

också tolkas i termer av en uppkommen diskrepans mellan organisationsstruktur och 

föreställningar om dess ledarskap.63 Åtvidabergs roterande chefskap är därmed ett vittnesbörd om 

någonting långt mer än en idé som lyckades, den är också ett talande exempel på hur komplexa 

organisationsstrukturer måste finna nya alternativa former för ledarskap i ett alltmer 

mångfacetterat politiskt landskap.  

Om vi ser på det roterande chefskapet ur ett maktperspektiv har mycket hänt i förhållande till 

den mer traditionellt orienterade kommunchefsrollen där en person ensam innehade posten. Man 

skulle kunna likna det vid en maktdiffusion. Med det menar jag att maktrelationerna har givits 

utrymme att ändra karaktär både horisontellt och vertikalt. Horisontellt i den meningen att fem 

personer tillsammans innehar posten, vilket innebär att de hela tiden måste förhandla om hur de 

ska förhålla sig till olika ärenden. Å ena sidan innebär det att ansvar och auktoritet får en djupare 

förankring då fem personers gemensamma ansvarstagande och kompetensförråd kan betraktas 

som större garant för det överlagda och genomtänkta – något som skapar legitimitet både mellan 

berörda chefer, inom organisationen och i förhållande till kommuninnevånarna. Det är som om 

helheten blir till något mer än summan av dess delar, som om dessa fem personer tillsammans får 

ett mervärde just på grund av deras samspel. Samtidigt blir kommunchefsrollen mindre sårbar då 

det så kallade syndabockssyndromet som tidigare forskning talar om, inte behöver inträda om 

något skulle gå fel – ett chefskap om fem personer medför att samtliga inte behöver hållas 

ansvariga för eventuella felsteg. I förlängningen innebär det att kontinuitet framför abrupta byten 
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av chefer skulle kunna uppnås även om någon av berörda personer skulle lämna sin post eller 

behöva bytas ut. Något som också bidrar till det som skulle kunna ses som modellens inbyggda 

stabilitet kan vara att cheferna hämtas ur förvaltningarna. Därigenom konstrueras en slags 

nödvändig återhållsamhet eller vaksamhet i fråga om att driva egna intressen för hårt. Imperativet 

säger att så som jag vill bli behandlad så skall jag också behandla andra. Om inte, finns en risk att 

min framgång också kan bli min undergång. Balans och prestigelöshet är ledorden och får de fem 

att framstå som varandras ’gatekeepers’. Å andra sidan skulle just dessa förhållanden kunna leda 

till haveri. För även om modellen framstår som osårbar är den i mina ögon också extremt känslig. 

Egenintressen, partiskhet och negativ lobbyverksamhet skulle kunna få dess byggstenar att skaka i 

grunden. För likt den smitta av goda maktstrukturer som sprids i organisationen, lika snabbt 

skulle legitimiteten kunna dala om ansvaret och auktoriteten rubbades ur sin balans. Vi ska 

komma ihåg att detta inte är ett privat företag utan en offentlig organisation som har sin plats 

mellan politiker och kommuninnevånare. Man kan också ställa frågor om vad som kommer att 

inträffa när den gemensamma fienden försvinner – något som håller på att ske i takt med att 

kommunens ekonomi upprättas. 

Vertikalt kan vi också se att maktrelationerna antar nya mönster. Ett av dem är så att säga 

uppåt, i relation till politiker. Kommunikationsflödet mellan dessa parter har blivit bättre sägs det, 

både som ett resultat av att cheferna är fler till antalet och att deras kompetenser täcker in större 

kunskaps- och erfarenhetsområden. Då relationen mellan dessa aktörer inte varit i fokus för 

studien undviker jag dock att spekulera vidare om för- och nackdelarna med de nya 

maktrelationerna som här kan komma till uttryck. Ett annat mönster är det som rör sig neråt i 

organisationen. Eftersom kommuncheferna också är chefer för sina förvaltningar måste de 

delegera ansvaret till andra i organisationen då de innehar kommunchefsposten. Å ena sidan 

innebär det att fler får ta ansvar och en chans att ta ett, om än tillfälligt, kliv upp i karriären. Det 

kan som vi sett upplevas som något positivt och stimulerande. Att dessa nya förhållanden flyter 

på förutsätter dialog och viss lojalitet mellan de parter som nu måste dela på ansvar och 

auktoritet. Å andra sidan innebär det att ökat ansvar också kan medföra ökad arbetsbelastning 

och en påfrestning för den som nu i likhet med kommuncheferna kommit att sitta på två stolar 

samtidigt, om än i informell bemärkelse. Genom intervjuerna har vi också sett att den vertikala 

makten inte alltid behöver fungera med gynnsamma spridningseffekter utan kan täppa till flödet 

och lägga sig som ett ogenomträngligt tak över organisationens undre våningar. För vem skall 

man bära sina farhågor, klagomål och missnöjen till om alla cheferna egentligen är en och 

densamma, eller åtminstone kan agera som en och densamma? Vad som tillåts att tas upp på 

dagordningen och vad som underlåts är en delikat fråga, men om man inte ens kan ställa frågor, 

ja då har maktens andra ansikte, för att tala med Gaventa, verkligen vänt sig om.64 

Den relationella makten rör således på sig i den nya modellen för det roterande chefskapet i 

Åtvidabergs kommun. Gamla parter möts på ett delvis nytt sätt, ett förhållande som möjliggör 

nya maktstrukturer. Den institutionella makten som karaktäriseras av att den är inskriven i ett 
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sammanhang där regler drar gränser för vad som är möjligt att göra, kommer därmed också att ta 

sig nya uttryck. För Åtvidabergs kommuns del innebär det troligen att det med tiden kommer att 

utkristallisera sig ansvarsförhållanden och därmed också behov av att reglera maktstrukturerna på 

ett annat sätt än vad som nu är fallet. Om konstruktionen av det roterande chefskapet har 

potential att normaliseras och institutionaliseras återstår med andra ord att se. På diskursiv nivå 

kan vi också ana att det roterande chefskapet, liksom idén om detsamma, gjort betydande avtryck. 

Det talas om Åtvidaberg som en kommun som i det närmaste lyckats vända tillbaka från en plats 

i graven. Modellen har implementerats reellt i organisationen liksom symboliskt i omgivningens 

granskande blickar. Det roterande chefskapet har blivit synonymt med det lyckosamma inte bara 

inom organisationen, utan också bland kommuninnevånare och i mediesammanhang.65 Idén om 

det roterande chefskapet som det organisatoriskt framgångsrika har upprättats som en slags 

normativ bild, en konstruerad bild som på en och samma gång skänker legitimitet till modellen i 

sig. På frågan om vart Åtvidaberg är på väg skulle därmed troligen fler än de jag intervjuat svara: 

Framåt. Om så är fallet återstår att se. Kanske är det ett uppslag till fortsatt forskning. 

 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att belysa fenomenet ”det roterande kommunchefskapet” inom 

Åtvidabergs kommun ur ett makt- och ledarskapsperspektiv. Till grund för studien ligger 

intervjuer med de fem kommunchefer som ingår i det roterande kommunchefskapet och fem 

andra informanter ur organisationen. Analysen består av fyra delar; ide och modell, chef och individ, 

koncept och organisation och slutligen symbol och värde.  

I den första delen ide och modell beskrev informanterna hur modellen var uppbyggd och 

modellen fungerande på det sättet att de fem kommuncheferna roterade kommunchefskapet 

emellan sig. De satt formellt som kommunchefer två månader i taget och månaden innan den 

formella perioden så gick de med på sidan om den som då var formell kommunchef. En av 

anledningarna till att det inte fungerat med en traditionell kommunchefspost i Åtvidaberg ansågs 

vara att det inte funnits ett tillräckligt kommunikationsflöde. Informanterna menade att med den 

nya modellen så fanns nu ett brett kommunikationsflöde, samtidigt som det fanns en bred 

kompetens hos de fem kommuncheferna. Genom att använda sig av den nya modellen så undvek 

de också en ny långdragen process att rekrytera in en ny kommunchef. De övriga medarbetarna i 

organisationen såg en stor fördel med att de var fem ansikten som de kände igen och att de 

genom sina ordinarie jobb som förvaltningschefer hade stor kännedom om organisationen. 

I den andra delen Chef och individ diskuterades medarbetarnas ökade ansvar. Det ökade ansvaret 

berodde på att det roterande kommunchefskapet medförde att förvaltningscheferna inte var lika 

närvarande som de tidigare varit. Det innebar att medarbetarna fick täcka upp och ta fler 

arbetsuppgifter och på det sättet mer ansvar. Kommuncheferna såg det på ett positivt sätt och 
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menade att detta gav medarbetarna en chans att avancera och på så vis få tillgång till mer 

information. I analysen så framkom det att den nya modellen infört en ny slags makthierarki, som 

kunde ses genom den relationella makten som exempelvis uppkom mellan kommuncheferna och 

också deras medarbetare. Det fanns en ny institutionell makt i organisationen genom att 

maktstrukturerna förändrades. Under denna del av intervjuerna diskuterades även vilka 

egenskaper som var viktiga för att klara av kommunchefskapet. Prestigelöshet var den egenskap 

som alla kommunchefer framhöll som viktigast, de menade att hela modellen bygger på 

solidaritet och att ingen har en dold agenda.  En annan viktig egenskap var enligt informanterna 

helhetstänkandet, de ansåg att det var ett genidrag från politikernas håll att låta fem 

förvaltningschefer dela på kommunchefsposten. Med det menade de att de på så sätt undvek att 

förvaltningarna slogs om den gemensamma budgeten, de var nu tvungen att sätta kommunen och 

organisationen i första hand.  

I den tredje delen koncept och organisation diskuterades för och nackdelarna med det roterande 

kommunchefskapet. Fördelarna var många, informanterna ansåg att det nu fanns en bredare 

kompetens och helhetstänkande. De fanns även ett kommunikationsflöde som tidigare inte 

funnits och det gjorde att även medarbetarna fick mer information. En annan fördel var att de 

fem kommuncheferna nu delade på allt ansvar och de såg en stor trygghet i det. Informanterna 

hade svårt att se nackdelar med den nya modellen, men det som framkom var att det kan uppstå 

problem ifall en eller flera av kommuncheferna slutar. Hur ska de i så fall rekrytera in en ny 

person? En av förutsättningarna för att modellen fungerar hos dem enligt informanterna är att de 

fem kommuncheferna har en perfekt blandning av personligheter. Detta ledde till att de inte ser 

det som en modell som andra kommuner kan applicera rakt av. 

I den fjärde och sista delen symbol och värde diskuterades betydelsen av det roterande 

kommunchefskapet för organisationen och kommunen. De flesta informanterna trodde sig se att 

den nya modellen medfört att det i viss mån hade fått förvaltningarna att samarbeta. Enligt 

informanterna fanns det en underdogkänsla där alla ville visa att Åtvidabergs kommun visst kan. 

De hade ett gemensamt mål i den sargade ekonomin och en gemensam fiende i de föregående 

kommuncheferna. De visste alla vad de inte ville tillbaka till och detta har enligt informanterna 

skapat en gemenskap och vi-känsla som genomsyrar hela organisationen. Genom att visa på att 

de detta är en modell som fungerar för kommunen så kunde en diskursiv makt ses där modellen 

gavs legitimitet inte bara inom organisationen utan av kommuninvånare och bland andra 

kommuner. Vidare drogs paralleller till det symboliska ledarskapet där informanterna menade att 

man som medarbetare i viss mån lyssnar på vad chefen säger. Men det är vad cheferna gör som 

betyder mest och när nu det roterande kommunchefskapet visar på en enad front bland 

kommuncheferna så stärker det även organisationen. 
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