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Förord
Upprinnelsen till denna CKS-rapport är att Centrum för kommunstrategiska 
studier (CKS) bjöds in att delta vid nätverksträffar organiserade av 
kommunsekreterare i Östergötlands kommuner med omnejd. På så sätt har 
empiri samlats in. Författaren till denna rapport – som är Robert Jonsson 
– har genomfört deltagande observation och också kunnat organisera 
fokusgruppsdiskussioner. Detta har skapt en god möjlighet att skapa sig 
en nyanserad förståelse för uppgifter, förväntningar och organisatoriska 
sammanhang för kommunsekreterare. Vid flera nätverksträffar medverkade 
även Johan Wänström. 

En av forskningens riktigt svåra utmaningar är just att samla empirisk 
data. Den mångsidiga diskussion om kommunsekreterare som redovisas 
i den här rapporten speglar det rika empiriska material som författaren 
genom nära samverkan med kommunsekreterare i nämnda nätverk har 
kunnat ta del av. Vi hoppas att den här rapporten kan inspirera till nya former 
av samverkansforskning. Vi hoppas också att rapporten bidrar till ökad 
förståelse för kommunsekreterare. Vi som forskare vid CKS ser fram emot att 
fortsätta diskussionen om hur kommunala företrädare med olika positioner 
i kommunorganisationerna får stöd i att reflektera över sina roller och 
utmaningar genom beskrivningar och diskussioner som den här rapporten är 
ett exempel på.

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare vid Centrum för kommunstrategiska studier
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Författarens förord
Den här rapporten har tillkommit i ett nära samarbete med ett antal praktiskt 
verksamma kommunsekreterare. Samarbetet startade sensommaren 2017 då 
forskare från Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) blev inbjudna 
till ett möte med kommunsekreterare från Östergötlands kommuner med 
omnejd för att diskutera forskarmedverkan. Vid nämnda möte som ägde 
rum i Mjölby diskuterades forskarmedverkan och planerna för en interaktiv 
studie. Vid mötet beslutades att deltagarna i nämnda nätverk skulle inkomma 
med en skrivelse till CKS styrelse för att få till stånd forskarmedverkan vid 
nätverken och för att få den interaktiva studien beviljad. Så skedde och CKS 
styrelse beviljade den interaktiva studien och förankringen av forskningen 
påbörjades hösten 2018. Den interaktiva studien avslutades vintern 2020. 

Rapporten syftar till att bidra med ökad förståelse för kommunsekreterare i 
svensk kommunal kontext. I rapporten återfinns begrepp som kan användas för 
att förstå och lära sig mer om innebörden av att verka som kommunsekreterare. 
Begreppen kan användas för reflektioner och diskussioner om faktiska lokala 
förhållanden. I rapporten återfinns också empiriskt grundade beskrivningar 
av vad det i praktiken kan innebära att arbete som kommunsekreterare. 

Rapporten kan användas vid ledarskaps- och politikerutbildningar i 
politiskt styrda organisationer, vid rekrytering av kommunsekreterare och 
kanslichefer eller vid utformning av kommunsekreterarfunktionen. Den 
vänder sig i första hand till verksamhetsföreträdare i kommuner och andra 
offentliga organisationer, men även studenter, forskare och de som är allmänt 
intresserade av ledningsfrågor i offentliga organisationer. 

Ett stort TACK till deltagarna i nätverket för kommunsekreterare i 
Östergötland med omnejd. Utan er vilja att delta i interaktiv forskning så 
hade det inte blivit någon studie. Tack Johan Wänström, forskare vid CKS, 
för medverkan vid några nätverksträffar och i arbetet med att dokumentera 
de intensiva och ibland högst fria och svårfångade diskussioner som fördes 
vid nätverksträffarna. Tack också för synpunkter på det framväxande 
manuskriptet. Brita Hermelin, vetenskaplig ledare vid CKS – Tack för all 
vägvinnande vägledning i samband med författandet av denna rapport. Marie-
Louise Elebring, kommunikatör vid CKS – Tack för hjälpen med layouten av 
rapporten. Christine Erlandsson, samordnare vid CKS – Tack för hjälpen med 
administrationen kring nätverksträffar- och gruppträffar. Slutligen – Tack till 
övriga kollegor vid CKS för konstruktiva kommentarer i samband med ett 
seminarium där ett arbetsmaterial av rapporten diskuterades. Utan kritiska 
vänner är det svårt att bedriva samhällsvetenskaplig forskning. 

Åtvidaberg och Norrköping i maj 2020
Robert Jonsson
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Sammanfattning
I den här rapporten presenteras resultatet från en studie där det övergripande 
syftet varit att bidra med ökad förståelse för kommunsekreterare i en svensk 
kommunal kontext. 

Det är förvånande att det är ovanligt med studier om kommunsekreterare 
då det är en befattning som tidigt initierades i kommunerna när 
tjänstepersoner gjorde intåg i den kommunala förvaltningen. Till det ska 
läggas att kommunsekreterare utgör en betydande länk mellan den lokala 
politiken, tjänstemannaorganisationen och medborgarna. En förklaring till 
detta kan vara att kommunsekreterare i regel inte har något chefsansvar och 
sällan förekommer i media, något som gör att man kan beskriv att de ”verkar 
i det tysta”. Det förekommer att kommunsekreterare har chefsansvar, men 
såsom innevarande studie visar är det i de fall rollen som kommunsekreterare 
kombineras med rollen som kanslichef. 

Studien som presenteras i den här rapporten bygger på interaktiv forskning 
mellan författaren till rapporten och kommunsekreterare i Östergötlands 
kommuner. I rapporten presenteras en beskrivning av i vilka sammanhang 
som kommunsekreterare verkar, samt nyckelbegrepp som beskriver 
förväntningar och krav som är relaterade till kommunsekreterare. Slutligen 
diskuteras kommunsekreterare i relation till olika tjänstemannatyper såsom 
byråkrat, entreprenör, direktör etcetera. 

I rapporten synliggörs att kommunsekreterare ägnar stor del av sin tid 
till ärendehantering och med det följer att vara en balanserande aktör. Med 
balanserande aktör avses att kommunsekreterare verkar i en miljö som präglas 
av olika arenor och logiker i och med att de verkar i skärningen mellan politik 
och förvaltning. Tjänsteutövandet innebär därmed att verka i och mellan olika 
sammanhang.  

Paren av nyckelbegrepp som identifierades för analysen av förväntningar 
på kommunsekreterare utgörs av att både vara specialist och generalist. 
Specialist på ärendehanteringsprocessen och generalist gällande 
kommunkunskap – att kunna den kommunala kontexten och kommunens 
verksamhet. Att vara neutral och objektiv handlar om en strävan efter att 
informera och agera neutralt, men eftersom kommunsekreterare vanligtvis 
arbetar nära kommunstyrelsens ordförande är detta en svår balansgång, inte 
minst gentemot andra politiker. I och med att kommunsekreterare är ansvariga 
för ärendehanteringsprocessen arbetar de kontinuerligt med information. 
Detta är information som hanteras i olika politiska och förvaltningsmässiga 
sammanhang. Innebörden av det är att de såväl har att arbeta med att vara 
informationsinsamlare och informationsförmedlare. I och med att 
kommunsekreterarna arbetar med och ansvarar för ärendehanteringsprocessen 
så krävs mod och integritet för att kunna försvara god ärendehantering. Att 
stå upp för god ärendehantering handlar om att ha en konsultativ roll. Det 
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handlar om att känna till parternas mottagarkapacitet och det handlar också 
om att känna till ”organisation” inkluderat organisationsteori, kommuner 
som kontext och den egna kommunen. Att känna till organisation och att 
vara analytisk är således av betydelse för kommunsekreterare – inte minst 
eftersom de också driver samt arbetar med utredningar. 

Gemensamt för kommunsekreterare utifrån tjänstemannatyper, är att 
de agerar som byråkrater. En tjänstemannatyp ska förstås som en teoretisk 
konstruktion (Olsson och Hysing, 2012). I och med att de ansvarar för 
ärendehanteringsprocessen ligger det i deras roll att informera och agera 
neutralt utifrån god ärendehanteringssed. I och med att studien är genomförd 
inom ramen för digitaliseringens tidevarv beskrev kommunsekreterarna 
även att de behöver vara entreprenörer och verka för en förändring av 
ärendehanteringsprocessen. Det framkom att det förväntas av dem och att 
de själva ser det som viktigt att bidra till att ärendehanteringen digitaliseras. 
I de fall kommunsekreterarna även är kanslichefer så förväntas det av dem 
att de även agerar likt direktörer med ansvar för ekonomi och personal. I 
de fall det ingick att leda och arbeta med utredningar tillkom även en form 
av forskarroll. Även om en nära arbetsmässig relation till ordföranden för 
kommunstyrelsen bejakades för att därigenom få bra insyn i ärenden, så 
ansågs det viktigt att inte agera likt en politiserad tjänsteman.

Sammantaget visar studien att det är mycket som är lika för 
kommunsekreterare, men beroende på lokala ledningsstrukturer, att de ser 
olika ut för olika kommuner, så skiljer sig förutsättningarna åt. Beroende 
av kommunsekreterarens kompetens och vilja att agera inom ramen för 
strukturerna så har kommunsekreterarna både likvärdiga och olikvärdiga 
balansakter att hantera. Att balansera mellan par av nyckelbegrepp framkom 
som gemensamt för kommunsekreterarna. Att balansera mellan olika 
tjänstemannatyper var också något gemensamt men olika ledningsstrukturer 
medförde olika strukturella förutsättningar.



11

Kommunsekreterare - en balanserande aktör 
År 2018 omsatta den kommunala sektorn 555 miljarder kronor (www.scb.se 
sited 190311)1. Antalet anställda i kommunsektorn var år 2018 cirka 887 000. 
För en historisk jämförelse kan nämnas att antalet anställda i kommunsektorn 
år 1960 var cirka 60 000. Över åren har således den kommunala sektorn 
expanderat kraftigt i Sverige (Bergström och Eklund, 2019). Även om det 
råder stora skillnader i omsättning mellan små och stora kommuner är även de 
små kommunerna stora organisationer med omfattande uppdrag att hantera. 
De största kommunerna å sin sida är ”hyperstora” organisationer (Adolfsson 
och Solli, 2009). Oavsett kommunstorlek är det vanligt att kommunen är den 
största organisationen inom sitt geografiska område. 

I och med att kommunerna är stora organisationer och tidigare studier 
visar att den centrala administrativa ledningen i en kommun har betydande 
inverkan på ärendehantering och den kommunala budgeten är det viktigt att 
öka förståelsen för centrala aktörer i den kommunala ledningen. Liknande 
utsaga gör Hysing och Olsson, (2012) som hävdar att det är forskningsmässigt 
viktigt att fokusera på tjänstepersoner i politiska organisationer eftersom 
empiriska studier visar att de spelar roll vid hantering av ärenden samt vid 
resursfördelning i en offentlig kontext. I detta sammanhang är befattningen 
kommunsekreterare en funktion med betydelse. Denna rapport redovisar en 
interaktiv forskningsstudie som handlar om denna befattning och funktion. 

För att inleda rapportens tema beskrivs nedan en platsannons för en 
kommunsekreterare. Platsannonsen är från en mindre kommun år 2017 
och utgör ett talande, enligt studiens informanter (kommunsekreterare 
från kommuner i Östergötland med omnejd), exempel på vad rollen som 
kommunsekreterare innebär och vilka kvalifikationer som anses önskvärda. 

”Kommunstyrelsens kansli tillhör kommunstyrelsens förvaltning 
och ansvarar för ärende- och möteshantering för kommunsty-
relsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige. Dessutom 
bistår kansliet med nämndsekreterarskapet för socialnämnden. 
Därutöver utför kansliet självt, samt ger stöd till, utredningsar-
bete av olika slag. 

Som kommunsekreterare är du en avgörande länk mellan poli-
tik och tjänstemannaorganisationen. Du får arbeta med olika 
frågor som rör kommunens samtliga verksamhetsområden.

Tjänsten innebär ett sekreteraruppdrag för kommunstyrelsen 
och dess utskott samt utredningsuppdrag. Centrala arbetsup-
pgifter är kvalitetsgranskning av beslutsunderlag, för- och efter-
arbete i samband med politiska sammanträden samt att skriva 
tjänsteutlåtanden till kommunstyrelsen samt kommunfullmäk-

1 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommu-
nala-sektorn/rakenskapssammandrag-for-kommuner-och-landsting/pong/statistiknyhet/kommuner-
och-landstings-preliminara-bokslut-for-2018/

http://www.scb.se
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tige i olika ärenden. I tjänsten ingår även, vid behov, [att] leda 
arbetsgrupper och processer i samband med utrednings- och 
analysarbeten av olika slag.  

Som kommunsekreterare ska du ha adekvat akademisk sam-
hällsvetenskaplig utbildning med kunskap inom vetenskaplig 
metod samt insamling och hantering av såväl kvantitativ som 
kvalitativ data. Erfarenheter av att arbeta i politiskt styrda organi-
sationer är meriterade. Du ska ha mycket goda kunskaper i hela 
Officepaketet. 

För utredningsuppdragen behövs en vana att söka information 
hos andra myndigheter, kunskapsdatabaser och i forskning. Här 
är även en vana att sammanställa, analysera och presentera statis-
tik, central. 

I rollen som kommunsekreterare behövs lugna, stresståliga och 
stabila personligheter med ett stort mått av integritet. En välut-
vecklad förståelse för vad det innebär att arbeta inom en politiskt 
styrd organisation är en förutsättning. Rollen som kommun-
sekreterare ställer tydliga krav på välutvecklad kommunikativ 
förmåga, såväl i tal som skrift samt ett gediget intresse för politik. 
Önskvärda kompetenser för tjänsten som kommunsekreterare är 
därför: 

Mycket god samarbetsförmåga och förmåga att samverka över 
verksamhetsgränser, noggrannhet och ordningssamhet, lugn och 
stabil personlighet, välutvecklad analytisk förmåga och en vana 
av att problematisera och konstruktivt lösa tilldelade uppgifter. 

Tjänsten som kommunsekreterare ställer höga krav på god 
förmåga att organisera och strukturera, organisera och prioritera 
sitt arbete såväl självständigt som i förhållande till kollegor.”

Som framkommer av platsannonsen ska en kommunsekreterare vara en 
tjänsteperson som är noggrann och ordningsam och dessutom en person 
som utgör en betydande länk mellan politik och administration. Vidare 
framkommer att en kommunsekreterare arbetar med samtliga kommunala 
verksamhetsområden. I platsannonsen beskrivs att en kommunsekreterare 
arbetar med för- och efterarbete vid politiska sammanträden och att 
kvalitetsgranska beslutsunderlag. I arbetsuppgifterna ingår även att skriva 
tjänsteutlåtanden samt att driva och / eller arbeta med utredningsuppdrag. 

För att klara av det som beskrivs som en kommunsekreterares 
arbetsuppgifter anges önskvärda kvalifikationer såsom adekvat samhäll-
vetenskaplig utbildning, kunskaper i vetenskaplig metod, inkluderat att 
förmå sammanställa, analysera och presentera data. Andra önskvärda 
kvalifikationer beskrivs vara en vana av att arbeta i politiskt styrd organisation 
samt att vara noggrann och ordningsam samt vara en person med god 
samarbetsförmåga.
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Behov av att tydliggöra och problematisera kommunsekreterare
Upprinnelsen till denna rapport är inledande samtal, sensommaren 2017 
mellan kommunsekreterare och kanslichefer i Östergötland med omnejd och 
forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Bakgrunden 
var att kommunsekreterarna upplevde att förväntningarna på deras arbete 
var oklart och utmanande att förhålla sig till och de såg ett behov av att 
tillsammans med forskare skapa kunskap om kommunsekreterare.

Studier om tjänstepersoner i offentlig förvaltning och specifikt kommun-
sekreterare är angeläget inte bara för de personer som var involverade i den 
interaktiva forskningsstudien. Detta har sig grund att tjänstepersoner har 
en inverkan på hantering av ärenden, hur resurser fördelas samt hur politik 
blir till och inte minst hur politiken omsätts i handling. Studier har visat att 
exempelvis ekonomichefer och ekonomer har inverkan på kommunernas 
budgetprocess (se exempelvis Solli, 1999; 2014, Hellström, 2016 samt Jonsson 
och Wänström, 2016). Kommundirektörerna är strategiskt viktiga rådgivare 
till ledande politiker samt att de leder kommunernas ledningsgrupp vilket 
medför förutsättningar för att påverka hur resurser fördelas samt hur politik 
omsätts i handling (Jonsson et al, 2002 samt Jonsson, 2015). 

Under 2000-talet har kommunerna i Sverige anställt allt fler medarbetare 
med befattningar som strateger med uppgift att driva processer som går 
på tvärs mellan olika förvaltningar och bolag. Ofta är frågor som strateger 
hanterar av politiskt intresse vilket medför att strateger har att hantera 
osäkerheter gällande i vilka ledningssammanhang ärenden ska hanteras 
och när. Svensson (2019) framhåller att strateger har att hantera krockar 
mellan tvärgående och vertikala system och att arbeta som strateg i offentliga 
organisationer som kommuner och regioner innebär utmaningar skapade av 
att olika intressen möts. 

Genom att bedriva interaktiv forskning kring kommunsekreterare kan 
ökad förståelse skapas rörande i vilka sammanhang de verkar och vad de 
gör. För att öka förståelsen för vad de gör är tjänstemannatyper användbara 
(Hysing och Olsson, 2012). Bergström och Eklund (2019) framför exempelvis 
att direktörens fokus på produktivitet och effektivitet varit dominerande under 
senare årtionden. Vidare framför Bergström och Eklund att (2019) ”politik 
och förvaltning är ömsesidigt beroende, och den offentliga ledarskapsprocessen 
sker i ett växelspel mellan dessa. Särskilt i kommunerna finns en politiknära 
förvaltning där politiker och chefer måste hitta formerna för sina relationer 
för att verksamheten ska fungera. Gränserna är inte alltid klara. Politiker kan 
vara involverade i frågor av administrativ art och chefer formulerar beslut med 
klara politiska konsekvenser. Förvaltningen och dess chefer har förändrats mer 
genom senare årtiondens reformer än den politiska organisationen” (s 104). 

Wänström (2019) visar via en studie av mindre kommuner att det finns 
betydande skillnader när det gäller styrning av och i kommuner och att det 
medför olika sätt att se på relationer mellan politiker och chefer/tjänstepersoner 
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En styrningsfilosofi kan sägas utgå från gemensamhetskommunen där alla, 
politiker, chefer och tjänstemän förväntas hjälpas åt för kommunens bästa 
och en annan styrningsfilosofi utgår från förvaltningskommunen där en elit i 
form av demokratiskt valda förtroendevalda, politiker stakar ut visioner och 
mål och tjänstemän verkställer. 

Görs en återkoppling till platsannonsen, så framträder att kommun-
sekreterare utgör en betydelsefull länk mellan politik och förvaltning och 
att det krävs en gedigen utbildningsbakgrund, en känsla för kontexten och 
en förmåga att kunna verka och navigera mellan och inom den politiska 
och administrativa ledningen för att kunna verka som kommunsekreterare. 
Genom en interaktiv studie avseende kommunsekreterare kan ökad förståelse 
för kommunsekreterare uppnås. 

Utifrån denna bakgrund har syftet varit med den forskningsstudie 
som redovisas i denna rapport att bidra med ökad förståelse för kommun-
sekreterare i en svensk kommunal kontext. 

För att uppfylla syftet kommer rapporten 

1. synliggöra i vilka sammanhang som kommunsekreterare verkar i

2. reflektera gällande kommunsekreterare med fokus på förväntningar 
och krav

3. diskuteras kommunsekreterare utifrån tjänstemannatyper.

Disposition
I det följande presenteras studiens metod och därefter presenteras kommuner 
som en kontextuell bakgrund. Den kontextuella bakgrunden är betydelsefull 
för att kunna beskriva kommunsekreterare i dess organisatoriska sammanhang 
och sedermera diskutera kommunsekreterare med fokus på förväntningar 
och krav. 

Vidare följer en kontextuell beskrivning av kommunsekreterare. Den 
kontextuella beskrivningen utgår från i vilka sammanhang de verkar. 
Rapporten fortsätter därefter med att kommunsekreterare diskuteras i 
termer av förväntningar och krav. I denna reflekterande text synliggörs par 
av nyckelbegrepp som beskrevs vara viktiga för kommunsekreterare att 
hantera. Rapporten fortsätter med att kommunsekreterare belyses utifrån 
olika tjänstemannatyper. Rapporten avslutas med slutsatser, praktiska 
implikationer och förslag till fortsatt forskning. 
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Metod och data: att utveckla kunskap om 
kommunsekreterare
När arbetet med att utveckla kunskaper om kommunsekreterare startade 
var jag inspirerad av den forskning som Jonsson et al, (2002) och Jonsson 
(2003) bedrev i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet avseende 
kommunchefskap och ordförandeskap för kommunstyrelsen (KSO). Jag var 
även inspirerad av en tidigare studie gällande kommunala ekonomichefer 
(Jonsson och Wänström, 2016) samt den interaktiva metodansats som är en del 
av Centrum för kommunstrategiska studiers metodologiska förhållningssätt 
(Syssner m fl., 2016). 

En interaktiv kunskapsbildningsprocess följer sällan en plan till fullo 
(Jonsson, 2001), vilket nedanstående beskrivning visar. Forskningen rörande 
kommunsekreterare tog sin början sensommaren 2017 då forskare från CKS 
blev inbjudna till ett möte med kommunsekreterare från Östergötlands 
kommuner med omnejd för att diskutera forskarmedverkan. Vid nämnda 
möte som ägde rum i Mjölby diskuterades forskarmedverkan och planerna 
för en interaktiv studie. Vid mötet beslutades att deltagarna i nämnda 
nätverk skulle inkomma med en skrivelse till CKS styrelse för att få till stånd 
forskarmedverkan vid nätverken och för att få den interaktiva studien beviljad. 
Så skedde och CKS styrelse beviljade den interaktiva studien och förankringen 
av forskningen påbörjades hösten 2018.

Vid det första mötet sensommaren 2017 var det ett flertal av kommun-
sekreterarna som kombinerade rollen som kommunsekreterare med rollen 
som kanslichef. Detta upplevde vi forskare2, som medverkade vid mötet 
som intressant. Vi hade var för sig tidigare bedrivit studier om kommunala 
chefer. Vi upplevde där och då att vi hade teoretiska verktyg för att via en 
interaktiv studie kunna bidra med ökad förståelse för kommunsekreterare 
och kanslichefer.

Efter att studien beviljats av CKS styrelse påbörjades planeringen av 
dess genomförande. Vid den första nätverksträffen, hösten 2018, blev det 
uppenbart att ett flertal av de kommunsekreterare som kombinerat rollen 
som kommunsekreterare med att vara kanslichef hade fått förändrade 
befattningar och enbart blivit kanslichefer. Det blev också uppenbart att de 
som, efter förändringen, enbart blivit kanslichefer inte ansåg att nätverket var 
för dem. De skrev till nätverket och oss forskare och förklarade situationen 
och tackade för sig. Några av de som varit drivande för att få till forskning 
om kommunsekreterare hade varit de som haft kombinerade tjänster 
och slutat som kommunsekreterare. I nämnda kommuner anställdes en 
kommunsekreterare, vilket innebar att det blev två personer som kom att 
utföra de arbetsuppgifter som en person tidigare haft ansvar för. Även om 
det på olika sätt skedde förändringar i nätverket var det tydligt att deltagarna 

2 Robert Jonsson och Sabrina Thelander
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i nätverket var intresserade av att fortskrida med det inledda arbetet med 
interaktiv forskning rörande kommunsekreterare. 

Vid den första träffen kom vi forskare, Robert Jonsson och Johan 
Wänström3 och kommunsekreterarna i nätverket överens om att vi gemensamt 
skulle bedriva interaktiv forskning rörande kommunsekreterare. 

Förutom behovet att utveckla fördjupade kunskaper om kommunsekreterare 
beskrevs att från de som deltog i nätverket att de betraktade den interaktiva 
forskningen som viktig för att kunna reflektera kring sin roll på ett mer 
nyanserat sätt. Några av de med längre erfarenhet framförde att de ofta 
funderade över vad som krävs för ett väl fungerande kommunsekreterarskap. 
Andra uttryckte att det är spännande att tillsammans reflektera kring vad som 
skett och vad som kommer att ske via digitaliseringen. Några funderade över 
varför det är så olika mellan olika kommuner. I vissa kommuner beskrevs 
kommunsekreteraren vara en tydlig kommunstrategisk aktör. I andra 
kommuner var kommunsekreteraren framför allt en aktör med betydande 
fokus på ärendehanteringsprocessen. De som framför allt påtalade olikheterna 
var kommunsekreterare med lång erfarenhet av rollen och erfarenheter från 
olika kommuner. De som var nya i rollen som kommunsekreterare framförde 
att nätverket och den interaktiva forskningen uppskattades som betydelsefull 
för kompetensutveckling. Att få ta del av andras erfarenheter i relation till 
tidigare studier och redovisade resultat ansågs viktigt.

Eftersom det skedde förändringar i nätverket under tiden den interaktiva 
forskningen pågick, från första planeringsträffen till att studien avslutades 
i april år 2020, anpassades forskningen till det. I Tydén (1997) synliggörs 
betydelsen av att forskare som bedriver interaktiv forskning anpassar 
forskningen till förändringar i de sammanhang som är av betydelse för 
kunskapsbildning. Jonsson (2001) framför att interaktiv forskning handlar 
om att ha förståelse för olika handlingssystem. Ett av dessa handlingssystem 
utgörs av det system där praktikerna dagligen utför sina gärningar. I detta 
system skedde förändringar som den interaktiva forskningen tog hänsyn 
till. Den interaktiva forskningsprocessen anpassades såtillvida att nätverket 
under perioden för studien kom att omvandlas till att huvudsak involvera 
kommunsekreterare men även ett fåtal, som hade befattningar som omfattade 
roller som både kanslichef och kommunsekreterare. 

Nämnas bör även att det var ett politiskt val under tiden mellan den första 
nätverksträffen och till att studien slutfördes. Under tiden studien pågick 
skedde inte bara förändringar bland kommunsekreterarna utan det rådde 
även ”tango på toppen” (Solli och Cregård, 2008). Tango på toppen är ett 

3 Sabrina Thelander som medverkade som forskare vid träffen sensommaren 2017 hade under nämnda 
år bytt tjänst och tillträtt rollen som chef för uppdragsutbildningsenheten vid Linköpings universitet. 
Mot bakgrund av det förändrades CKS laguppställning. Johan Wänström kom istället att medverka. 
Johan med gedigen erfarenhet av CKS verksamhet var betydelsefull för nätverket inte minst eftersom 
stora delar av den första träffen ägnades åt att berätta om CKS verksamhet och vad interaktiv forskn-
ing innebär. Att beskriva och skapa förståelse för forskningens arena vid interaktiv forskning menar 
Jonsson (2001) är viktigt, inte minst för att bidra med förståelse för olika arenor (se nedan) och för 
varandras roller. 
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utryck som forskarna Rolf Solli och Anna Cregård använde för att beskriva 
den höga personalomsättningen som rådde bland kommunchefer under tidigt 
2000-tal. En majoritet av kommunerna i Östergötland med omnejd kom 
under åren som innevarande studien genomfördes att byta ordföranden för 
kommunstyrelsen samt kommundirektör/kommunchef. 

Det handlingssystem som skapas för att få till stånd kunskapsbildande 
samarbete, kom också att justeras under processens gång. De deltagande 
kommunsekreterarna och rapportens författare kom överens om att låta 
processen utökas från observation av nätverksträffar till att även omfatta 
fokusgruppsdiskussioner med urval av kommunsekreterare med längre 
erfarenhet av rollen (se nedan). Det som kom fram genom samtalen vid 
fokusgrupperna diskuterades sedan vid nätverksträffarna. Bakgrunden till 
att forskningsstudiens utökades med fokusgruppsdiskussioner var för att 
många i nätverket var nya. De nya kommunsekreterarna framförde att det 
inte hade så stor erfarenhet av att arbeta som kommunsekreterare och därför 
ville de inte ingå i fokusgruppsdiskussionerna, men däremot medverka vid 
nätverksträffarna. 

Forskningen innebar fokusgruppsdiskussioner med kommunsekreterare i 
fem kommuner. Dessa organiserades vid tre tillfällen där rapportens författare 
medverkade för att lyssna till kommunsekreterarna när de diskuterade 
arbetet som kommunsekreterare i olika kommuner och i olika sammanhang. 
Via fokusgruppsdiskussionerna skapades kunskaper om kommunsekreterare. 
I fokusgruppsdiskussionerna såväl som i samtalen i samband med nätverken 
så medverkade kommunsekreterare från mindre, medelstora samt stora 
kommuner.

Förutom nämnda fokusgruppsdiskussioner så medverkade rapportens 
författare vid sju traditionella nätverksträffar, dels för att förankra studien, 
dels för att spegla och diskutera tentativa resultat. Vid nätverksträffarna 
medverkade kommunsekreterare. Deltagarna kom från kommunerna 
i Östergötland med omnejd. Varje fokusgruppsdiskussion respektive 
nätverksträff, när den interaktiva forskningen var på agendan, inleddes med 
att forskarna rekapitulerade vad som dittills framkommit. Fanns det något 
som behövde fortsätta att diskuteras så gjordes det, annars gick samtalen över 
till de frågor som kvarstod att diskutera. 

Vid interaktiv forskning är det naturligt att det tillkommer frågor under 
tiden eller att frågor justeras eller väljs bort utifrån en lärprocess (Syssner et al, 
2016). Här bör nämnas att det blev tydligt att det är mycket som är gemensamt 
för kommunsekreterarna, exempelvis vilka organisatoriska sammanhang 
de medverkar i samt vilka nyckelbegrepp de har att hantera. Det blev också 
tydligt att de organisatoriska strukturerna skiljer sig åt, vilket medför olika 
förutsättningar att agera. Eftersom likheterna och skillnaderna framträdde 
under den interaktiva processen ägnades extra tid till att diskutera hanteringen 
av nyckelbegrepp samt tjänstemannatyper relaterat till olika kommunkontexter. 



18

Vid nätverksträffarna var det inte enbart de interaktiva diskussionerna 
som var på agendan. Vid nätverksträffarna diskuterades även kommunernas 
ärendehanteringsprocesser, pågående digitalisering samt hantering av arbetet 
med val. Förutom detta uppmärksammades och diskuterades kommunala 
aktualiteter som exempelvis kommunala ledningssystem, inköpssystem och 
olika kommuners respektive förvaltningars kulturer. Nätverksträffarnas 
struktur innebär att studien även hade inslag av en etnografisk studie.
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Svenska kommuner – lika och olika
Det här avsnittet beskriver kommuner som organisationer för att skapa 
en förståelse för det sammanhang som kommunsekreterare verkar inom. 
Svenska kommuner kan betraktas som vilka organisationer som helst men 
samtidigt också som mycket speciella. Lind och Ivarsson-Westberg (2011) 
uttrycker i likhet med Sundin (2006) att offentliga organisationer och därmed 
kommunerna är speciella då de har karaktären av obligatorium. De finns 
som lagstiftade fenomen och alla samhällsmedborgare är medlemmar. Ingen 
kan stå utanför kommunen, eller bilda en egen kommun. Kommunen är till 
för alla. En enskild verksamhet kan riktas till avgränsade målgrupper, men 
kommunerna får inte bara gynna enskilda människor eller grupper. 

Även Lidström (2003) samt Erlingsson och Wänström (2015) framför att 
kommuner är speciella utifrån fyra kriterier som handlar om att (1) kommuner är 
subnationella och därmed verkar inom ett avgränsat geografiskt område, (2) att 
de inom nämnda geografiska område har viss grad av eget handlingsutrymme, 
(3) att de inom nämnda geografiska område har befogenheter att ta beslut som 
är tvingande för medborgare samt (4) att de styrs av beslutsfattare som väljs 
vart fjärde år. 

Wallenberg (2000) framför att kommunerna kan beskrivas som 
konglomerat. Inom ramen för dessa konglomerat finns både ett flertal 
organisatoriska enheter och samtidigt också ett antal mål som ibland kan 
vara motstridiga. En tydlig utveckling bland ett flertal kommuner i Sverige 
gällande kommunerna som konglomerat är bolagiseringstrenden. Sedan 
tidigt 2000-tal har antalet kommunala bolag ökat kraftigt och man pratar inte 
bara om kommuner utan begreppet kommunkoncern har blivit allt vanligare 
(Carlsson et al, 2016). I Sverige år 2018 var antalet kommunala bolag 1823 
(Statistikdatabasen SCB, 2019, sited 2019-11-21). 

En beskrivning av kommunerna som tar fasta på dess komplexitet görs 
av Wallenberg (2000). Han framför att kommunerna karaktäriseras av 
diversehandel på det principiella planet. Det korstryck och målkonflikter som 
uppstår i denna diversehandel förklarar en del svårigheter och identitetsproblem 
som kännetecknar många kommuner, här ingår frågor om ledarskap. Adolfsson 
och Solli (2009) uttrycker till och med att kommunerna är hyperkomplexa 
organisationer och anser att de är så komplexa att de egentligen inte borde gå att 
organisera. En del i komplexiteteten handlar om kommunernas övergripande 
uppgifter och de spänningar som kan uppstå och därmed skapa incitament 
till förändring (Jonsson, 2013). En annan del i komplexiteten handlar om det 
dubbla ledningssystemet med politisk ledning och administrativ ledning. 

Kommunernas övergripande uppgifter
Det grundläggande syftet för offentliga organisationer är att förverkliga 
samhällsintressen som beslutats i demokratiska församlingar. Innebörden 



20

av detta är att kommunernas verksamhet ofta har flera olika övergripande 
uppgifter och mål att hantera (Lind och Ivarsson-Westberg, 2011). 
Kommunerna har fyra övergripande uppgifter att hantera. Dessa är 
kommunerna som samhällsaktör, som serviceleverantör, som myndighet och 
som medborgarnas intresseorganisation (Montin, 1997; Jonsson et al, 2002). 

Den övergripande uppgiften samhällsaktör handlar om infrastruktur 
för vatten och avlopp, vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar samt för 
informationsteknologi. Näringslivsetableringar och sysselsättningsfrågor 
samt turism och etableringar av utbildningar ingår också i denna uppgift. 

Verksamheter som faller inom ramen för kommunernas uppgift som 
serviceleverantör omfattar skola, vård och omsorg. Att uppgiften benämns 
serviceleverantör handlar om att betona att kommunerna inte alltid 
producerar tjänsterna själva. Ibland upphandlar kommunerna andra aktörer 
som får till uppdrag att utföra tjänsteproduktion (Montin, 1997). 

Myndighetsuppgiften innebär att nationell demokrati är överordnad lokal 
demokrati. Kommunernas uppgift är att genomföra nationellt beslutad politik. 
Uppgiften handlar också om att följa de rättsstatliga institutionernas beslut 
och regler (Montin, 1997). Inom ramen för denna uppgift agerar kommunerna 
utifrån lagstiftning inom olika områden som den sociala sektorn och skolan. 
Byggnads- och miljölagstiftning är andra exempel på lagstiftningar som 
kommunerna ska agera utifrån. 

Medborgarnas intresseorganisation är ursprungligt motiv för 
kommunernas existens (Wallenberg, 2000). Montin (1997) framför exempelvis 
att kommunerna utgör ett organisatoriskt fenomen i vilken den lokala 
gemenskapen betonas. Inom ramen för medborgarnas intresseorganisation 
betraktas medborgaren som en aktiv person som via politiken är med och 
skapar det framtida samhället. Jonsson et al, (2002) uttrycker att kommunerna 
utgör arenor för lokalpolitisk utövning och att den närhet som finns mellan 
politiker och medborgare i kommunala sammanhang är omständigheter 
som skiljer kommunerna från landstingen (numera regioner) och nationella 
politiska församlingar. 

Kommunernas blandning av uppgifter samt organisatorisk indelning i 
olika nämnder och förvaltningar med olika uppdrag kan leda till motsättningar 
som kommunens övergripande ledning har att hantera. Adolfsson och Solli 
(2009) uttrycker att det kan vara utmanande att prioritera. Myndighetsbeslut 
kan exempelvis stå i konflikt med lokaldemokratiska värderingar när olika 
ideal ställs mot varandra. Myndighetsidealet handlar om rättssäkerhet medan 
medinflytande står i centrum för det lokaldemokratiska sammanhanget.  
Myndighetsidealet kan också krocka med värderingar som kommunen har 
utifrån sin roll som samhällsaktör. I denna motstridighet ställs agerandet 
för samhällets bästa på lång sikt mot rättssäkerheten i det kortsiktiga 
perspektivet. De spänningar som uppstår vid förändrade föreställningar om 
kommunernas övergripande uppgifter utgör incitament till förändring av 
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kommunal verksamhet eller ledning. Föreställningar om hur kommunernas 
övergripande uppgifter ska prioriteras skapar olika förutsättningar att 
organisera verksamhet och ledning (Jonsson, 2013).

Administrativ och politisk logik
Studeras chefer och tjänstepersoner i offentlig förvaltning är det rimligt att 
studera detta i relation till den kontextuella miljön och i kommunerna är 
politiken och förvaltningen nära sammanlänkande (Bergström och Eklund, 
2019). Vidare hävdar Bergström och Eklund (2019) att politiken och 
förvaltningen har olika tidshorisonter. Politikernas uppdrag är framtidsinriktad 
då det handlar om att utifrån idéer, ideologier och visioner fokusera på 
framtidsfrågor. Förenklat kan sägas att det handlar om vilket samhälle vill 
vi ha och ambitioner om hur samhället ska utvecklas. Förvaltningen å sin 
sida arbetar med det dagliga förvärvet i stora drag. Det handlar om att se 
till att verksamheten fortlöper i enlighet med vad som är beslutat. Den 
administrativa ledningen har per automatik ett fokus på verksamheten, 
men också på att bidra med underlag och fakta inför kommande politiska 
beslut. Bergström och Eklund (2019, sid 37) sammanfattar sin syn på de olika 
ledningssystemens olika logiker såsom att politiken utgör den ”progressiva 
kraften i samhället, medan förvaltningen blir en i nuet upprätthållande och 
för framtiden beredande part.”

Jonsson och Arnell (2006) och Jonsson (2008) har granskat organisering 
av kommunernas övergripande ledning via studier av den politiska ledningen 
och den administrativa ledningen och hävdar att det finns olika logiker 
bakom respektive ledningssystem. De benämner de olika logikerna för 
administrativ logik samt politisk logik. Den administrativa logiken utgörs 
av en strävan att handla och ”få saker gjorda” utifrån ett effektivitetsideal. 
Förekommer olika intressen genomförs förhandlingar för att komma 
överens. Beprövad erfarenhet och rationell argumentation är honnörsord 
för den administrativa logiken. Ledningsgruppsmöten anses vara en 
formell arena där den administrativa logiken utövas. Den utövas också vid 
tillfälliga möten mellan kollegor i exempelvis korridorer och fikarum. Logisk 
argumentation och övertalning är hjälpmedel som används för att få politiker 
att ta till sig och besluta om vad tjänstemännen arbetat fram för förslag. Det 
dominerande problemet i den administrativa logiken kan beskrivas vara att 
se till att beslut omsätts i handling och verkställs enligt politiska intentioner 
(Jonsson och Arnell, 2006). Bergström och Eklund (2019) uppmärksammar 
myndighetsuppgiften som en exklusiv arena för förvaltningens ledning 
på kommunal nivå. De hävdar att ”förvaltningens exklusiva arena, med 
utgångspunkt i Regeringsformen 12 kap., är myndighetsutövningen mot 
enskilda eller tillämpning av lag. Den verksamheten får politikerna inte 
lägga sig i.” (s. 37). I myndighetsutövningen är det således ämbetskulturen 
som står i centrum. 
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Den politiska logiken utgår från att det finns motsättningar. Det handlar 
inte primärt om att komma överens – även om det är eftersträvansvärt. Istället 
handlar det om att tillräckligt många politiker, en majoritet, ska uppfatta 
förslaget som tilltalande för att det ska kunna verkställas. I den politiska 
majoriteten är det därmed väl känt att maktförhållanden spelar en avgörande 
roll. Bergström och Eklund (2019) argumenterar för att politiskt ledarskap 
utgår från, till skillnad från det administrativa, ett ansvarutkrävande från 
väljarna och under mandatperioden finns alltid en opposition som granskar 
samt ifrågasätter beslut och handlande. Relaterat till politiskt ledarskap finns 
även en granskande massmedia. 

Hur relationen mellan politik och förvaltning fungerar skapar 
förutsättningar för olika tjänstemannaroller (Hysing och Olsson, 2012). 
Bergström och Eklund (2019,) lyfter fram exempel på hur relationerna mellan 
politisk ledning och administrativ ledning skapar olika förutsättningar för 
chefer och tjänstepersoner. I kommuner med en tydlig uppdelning mellan 
politik och förvaltning råder en tydlig uppdelning av arbetsuppgifter. En sådan 
uppdelning benämns vanligtvis för ”den politiskt-administrativa dikotomin” 
(sid 39). Ett annat förhållningssätt kan också råda och här handlar det om 
att gränserna mellan politik och förvaltning flyter samman. I situationer när 
chefer och tjänstepersoner delar de ledande politikernas mål och värderingar 
råder en kultur av politiserade tjänstemän (Hysing och Olsson, 2012). En 
motsatts till detta handlar om att chefer och tjänstepersoner intar sina roller 
utifrån integritet och formell kompetens. ”Med den utgångspunkten bidrar 
självständiga tjänstepersoner till att korrigera brister i politiska förslag med 
vägledning av vetenskap och beprövad erfarenhet” (Bergström och Eklund, 
2019, sid 39). 

Tjänstemän i politiken
Med fokus på tjänstepersoner har tidigare studier synliggjort olika 
tjänstemannatyper. Tjänstemannatyper är ett teoretiskt begrepp som hjälper 
oss att förstå tjänstemäns agerande och inflytande. ”De beskriver inte verkliga 
tjänstemän. Ingen tjänsteman är en byråkrat, entreprenör eller aktivist. 
Däremot kan dessa typer vara empiriskt relevanta i betydelsen att enskilda 
tjänstemän kan agera i rollen som byråkrat, entreprenör eller aktivist i vissa 
situationer” (Hysing och Olsson, 2012, sid 12).

En välbekant tjänstemannatyp är byråkraten som är tydligt relaterad till 
Max Webers klassiska byråkratimodell. Enligt Hysing och Olsson (2012) 
finns det fyra tydliga karaktärsdrag för tjänstemannatypen byråkraten. Dessa 
handlar om hierarkisk över- och underordning, regelföljande, expertis och 
en oberoende position. Byråkraten kan sägas fungera bäst i en kontext där 
det är en hög grad av uppdelning av uppgifter och normer mellan politiker 
och tjänstemän (Hysing och Olsson, 2012). Det finns därmed tydliga likheter 
med förvaltningskommunen i vilken politiker stakar ut riktningar och mål 
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och tjänstemän verkställer (Wänström, 2019). Hysing och Olsson (2012) 
beskriver en byråkrat som en ämbetsman ”vars tjänsteutövande står under 
kontroll av överordnade inom en hierarkisk organisation, som verkar inom 
ramen för ett tydligt regelverk och som är experter inom ett avgränsat område 
av förvaltningens verksamhet” (s. 39 – 40). Byråkraten har dessutom en 
position och anställning som syftar till att upprätthålla ett oberoende gentemot 
utomstående intressen och aktörer. 

En modern syn på byråkraten gör gällande att tjänstemannatypen byråkrat 
inte handlar uteslutande om att följa order och riktlinjer utan tjänstemannatypen 
handlar snarare om att följa en uppförandekod som handlar om att stå upp för 
demokratiskt beslutade regler och principer och att bidra till att andra förstår 
dessa och därmed har möjlighet att agera i enlighet med beslut. En politisk 
miljö som passar väl för byråkraten karaktäriseras av en hög grad av kontroll 
av tjänstemännen – de ska verkställa det som beslutats i politiska församlingar. 

Att vara byråkrat innebär en lojalitet och en känsla av plikt gentemot 
uppgiften. Att vara byråkrat innebär således inte att vara lojal gentemot någon 
specifik politiker eller annan enskild person utan till ett normsystem. Samtidigt 
som det förhåller sig på detta sätt för en byråkrat förväntas en byråkrat vara 
en del av en hierarkisk organisation i vilken det finns tydliga beslutsvägar och 
attestordningar. En byråkrat har således att förhålla sig till en inneboende 
motsättning. ”Byråkraten ska både göra vad han/hon blir tillsagd och vara 
lojal och plikttrogen gentemot sin uppgift, sina professionella standarder, lagar 
och regler” (Hysing och Olsson, 2012, sid 51). 

En annan tjänstemannatyp med koppling till offentlig förvaltning är 
den politiserade tjänstemannen. Urtypen för en politiserad tjänsteperson 
är en person som anställs av politiken för att stötta deras arbete. En politisk 
sekreterare är en anställning/befattning som tillsätts utifrån politiska meriter 
och inte mot bakgrund av formell utbildning eller erfarenheter inom denna 
befattning. Är en tjänsteperson inte formellt anställd av politiken kan det finnas 
anledningar för tjänstepersoner att närma sig politiken – att bli politiserade. 
Det kan exempelvis handla om att en tjänstepersons egna ståndpunkter ligger 
nära den ledande majoritetens ideologi och att det därmed känns naturligt 
att arbeta i enlighet med specifika policies. Andra förhållanden som gör att 
tjänstepersoner kan politiseras kan handla om att den egna karriären eller den 
förvaltning som vederbörande företräder kan utvecklas i en positiv riktning 
om nära och fruktbara relationer till ledande politiker utvecklas. Förutom 
detta kan tjänstepersoner erfara att de förväntas göra prioriteringar som kan 
uppfattas politiska. Är ramlagar, policies och mål ställda för en generell nivå så 
att konkret vägledning saknas kan det uppstå situationer när tjänstepersoner 
behöver hantera värde- och målkonflikter (Hysing och Olsson, 2012). 

Närbyråkraten är ytterligare en tjänstemannatyp som karaktäriseras av ett 
individuellt handlingsutrymme i tjänsteutövningen. Det handlar om att en 
närbyråkrat trots begränsad formell makt, i praktiken har handlingsutrymme. 
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Detta handlingsutrymme skapas genom inflytande över hur lagar och regler 
upprätthålls och tillämpas. Genom att ansvara för hur ärenden hanteras kan 
en närbyråkrat påverka tidsförloppet och utfallet genom att verka för att 
ärenden hanteras skyndsamt eller att verka för att ärenden försenas genom 
att exempelvis hävda att ärendet inte kan/bör hanteras vidare utan tillgång till 
annan information (Hysing och Olsson, 2012). 

Entreprenören är ytterligare en tjänstemannatyp som inom ramen för 
offentlig sektor handlar om ”att synliggöra angelägna samhällsproblem, 
komma upp med lösningar och policyförslag och att få upp dessa på 
den politiska dagordningen” (Hysing och Olsson, 2012, sid 81). I regel 
förväntas tjänstepersoner i offentlig sektor verka inom ramen för tydliga 
arbetsbeskrivningar och attestordningar. Nämnas bör här att under 2010-talet 
har kommunerna anställt allt mer strateger i syfte att utveckla organisationen 
(Svensson, 2019). De flesta tjänstepersoner förväntas dock stå för kontinuitet 
eftersom det finns en förväntan hos medborgare om kontinuitet i utövande 
av tjänster och myndighetshantering. Samtidigt som det förhåller sig på detta 
sätt förväntas chefer och tjänstepersoner att utveckla verksamheter, inte minst 
med hjälp av strateger. 

Det finns ledarskapsforskare som hävdar att chefer idag behöver 
kombinera olika roller med att vara chefer, ledare och entreprenörer för att 
svara upp mot olika intressenters krav (Ellström et al, 2016). Idén om att 
organisationer ska utvecklas berör inte bara chefer utan även tjänstepersoner 
och därför är entreprenörskap avgörande för utveckling och policyförändring 
av offentlig verksamhet (Bergström och Eklund, 2019). Även om det retoriskt 
framförs som betydelsefullt att chefer inte bara är chefer och ledare utan 
även entreprenörer visar en studie från den kommunala kontexten att det är 
svårt för chefer i kommuner att få utrymme att arbeta med utvecklingsfrågor 
(Fogelberg-Eriksson och Nählinder, 2019).

En ytterligare tjänstemannatyp som fått en mer framträdande betydelse i 
takt med  den fortsatta betoningen på ekonomi och New Public Management 
(NPM) är direktören. Solli (1999) synliggör via studier av kommunala 
ekonomichefer att ”ekonomismen” blivit påtaglig i offentlig verksamhet (se 
även Solli, 2014). Hysing och Olsson (2016, sid 93) gör gällande att ”Forskning 
om direktören handlar om en bred samling tjänstemän som ansvarar för 
offentlig verksamhet och vars roll i hög grad formas av de ideal från New 
Public Management (NPM) som svept över offentlig förvaltning sedan slutet 
av 1980-talet”.
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Kommunsekreterare - sammanhang, 
nyckelbegrepp och tjänstemannatyper 
I det här avsnittet övergår diskussionen till att redovisa studiens resultat. 
Vid samtalen som samlade in det empiriska materialet framkom att 
kommunsekreterarna verkar i tre olika sammanhang. De beskrev att det 
politiska sammanhanget och förvaltningssammanhanget var de sammanhang 
som de verkade mest i. Det omgivande sammanhanget verkade de väldigt lite i. 
I samtalen om kommunsekreterarnas arbete i de här tre olika sammanhangen 
framkom några nyckelbegrepp – begrepp som illustrerar och sammanfattar 
krav och förväntning som är förknippade med kommunsekreterare. Samtliga 
av de här begreppsparen är relevanta i åtminstone två av de studerade 
sammanhangen, det politiska sammanhanget och förvaltningssammanhanget. 
De här begreppsparen beskriver i sin tur spännvidden i kommunsekreterarnas 
arbete – hur de förväntas vara den neutrala tjänstemannen i den politiska 
kontexten och hur de förväntas driva utredningar och analytiska processer 
inom den kommunala tjänstemannaorganisationen. I det följande fördjupas 
den här diskussion om kommunsekreterarnas sammanhang. 

Att verka i och mellan olika sammanhang
Kommunsekreterarna framförde att det politiska sammanhanget var 
väldigt viktigt för dem, då de verkar inom ramen för politiska organ såsom 
kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsen (KS). Det förekommer även 
att kommunsekreterare kombinerar uppdraget med att vara sekreterare i 
nämnda politiska organ med att vara sekreterare i andra politiska organ 
såsom nämnder och utskott inom verksamheter som exempelvis kultur- och 
samhällsbyggnad, bildning och vård och omsorg. Enligt innevarande studie 
förekommer det dock mycket sällan att kommunsekreterare även arbetar som 
sekreterare i kommunala bolagsstyrelser. 

I det politiska sammanhanget arbetar kommunsekreteraren brett, med 
vilket avses att de har kontakter med majoritet och opposition. De har i regel 
mest kontakt med kommunstyrelsens ordförande (KSO) inom ramen för 
det politiska sammanhanget. I kommuner där flera tjänstepersoner delar 
på uppdraget att vara kommunsekreterare är det mer uppdelat gällande 
vem som har sekreteraruppdraget åt kommunfullmäktige respektive åt 
kommunstyrelsen. Bakomliggande idéer till denna uppdelning handlar framför 
allt om att skapa utrymme för utredningsarbete och kompetensutveckling. 
Som beskrivs senare i rapporten förekommer det också andra konstruktioner, 
team av kommunsekreterare där man roterar mellan uppdragen. 

Kommunsekreteraren i en mindre kommun uppskattade att vederbörande 
ägnade hälften av sin arbetstid i relation till det politiska sammanhanget. 
Arbetet handlade här i väldigt stor utsträckning om att vara sekreterare vid 
politiska möten såsom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Arbetet 
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handlade också om att i dialog med ledande politiker lotsa ärenden framåt 
och i det arbetet säkerställa en säker ärendehantering. Bilden bekräftades av 
de övriga kommunsekreterarna som ingick i studien.

Kommunsekreterarna framförde att de arbetar gentemot presidiet, men 
att man i vardagen framför allt arbetar med majoritetens ledande politiker. 
Vanligtvis rör det sig om kommunstyrelsens ordförande. De beskrev att 
man ”pratar om och med” såväl majoriteten som oppositionen, eftersom 
man är anställd under nämnden, kommunstyrelsen. Här framkom dock en 
betydande skillnad mellan de mindre respektive de större kommunerna. 
I de mindre kommunerna fanns en ständig och vardaglig dialog med 
kommunstyrelsens ordförande, medan i större kommuner handlade det om 
att kommunsekreterarna behövde boka in tider med ledande politiker för 
att diskutera ärenden. Kommunsekreterarna som arbetar nära ordföranden 
för kommunstyrelsen beskrev att de måste vara medvetna om och hålla sig 
neutrala till politiken. ”Även om det är ordföranden för kommunstyrelsen jag 
arbetar mest med så är det viktigt att jag agerar neutralt och strävar efter att 
vara objektiv.”

Kommunsekreterarna beskrev att på senare år, i de kommuner där det 
parlamentariska landskapet inte längre består av en tydlig majoritet, utan att 
kommunen leds av någon form av koalition eller ett minoritetsstyre, så ställer 
det krav på ett mer inlyssnande agerande från kommunsekreterare. 

”Vid koalitionsbildningar och minoritetsstyren blir arbetet som 
kommunsekreterare mer komplicerat då det handlar om att 
förankra och informera sig hos flera parter. Varje ärende kräver 
mer förhandling under resans gång och som kommunsekreterare 
behöver man ägna mer tid till att lyssna in och förankra ärendet.”

”När det inte är en majoritet längre så upplever jag att det allt van-
ligare att man i ärenden kan vara helt överens, men så vid kom-
munstyrelsen så tar ärendet en annan vändning.” 

Eftersom kommunsekreterare utgör en betydande länk mellan den politiska 
ledningen och den administrativa ledningen så framhölls att de ägnade 
nästan lika mycket tid i förvaltningssammanhanget. Att det inte var lika 
mycket tid som ägnades i förvaltningssammanhanget handlade om att 
kommunsekreterare inte alltid medverkar vid förvaltningens ledningsgrupp, 
men däremot alltid vid kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. En 
annan skillnad som påtalades var den tid som kommunsekreterarna behövde 
ägna till valen. En unison röst beskrev att det var kommunsekreterare som 
var administrativt ansvariga för valen och att ”det alltid varit så.” Under 
senare år beskrevs det dock ha skett en förändring som inneburit att 
kommunsekreterare inte alltid ansvarar för valen, men däremot är en aktör 
som arbetar med valen. Bakgrunden beskrevs vara en för hög arbetsbelastning 
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i samband med val. En gemensam bild som framträdde är att det är svårt att 
arbeta som kommunsekreterare med alla ordinarie uppgifter (sekreterare, 
utredare, processledare etcetera) och samtidigt arbeta med valet. En unison 
röst framförde att valarbetet är likartat varje gång, men eftersom det görs 
vart fjärde år hinner rutiner glömmas bort, ”så det är lätt att känna panik 
inför valet.”

En röst från en kommun där man är två kommunsekreterare. ”Vi har 
provat att både sköta det vardagliga och ha hand om valet och det blev väldigt 
mycket övertid.”

En kommunsekreterare från en mindre kommun framförde att ”det är 
viktigt att ha en plan och att hålla fast vid planen när det gäller arbetet med 
val. Arbetet med ett val påbörjas cirka ett år innan själva valdagen.”

Kommunsekreterarna beskrev att efterarbetet efter val handlar om 
att introducera nya politiker i den kommunala organisationen och att 
introducera nya förtroendevalda till den nya tekniken som digitaliseringen 
medför. Vid diskussionen framkom att det såg olika ut bland kommunerna 
beträffande politikerutbildningar. Det gemensamma var att i alla kommuner 
som ingick i studien så arrangerade kommunsekreterarna någon form av 
introduktionsutbildning för framför allt de nya politikerna. ”Alla politiker 
är dock välkomna till utbildningarna” framfördes som en unison röst. 
I politikerutbildningarna ingick framför allt en presentation av vad en  
kommun utgör. Utbildningarna innehöll även information om politiska 
möten och mötesteknik. Några kommunsekreterare framförde att de tog hjälp 
av Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) i 
sina introduktionsutbildningar. Andra framförde att de klarade av det själva, 
medan några framförde att de även tog hjälp av konsulter. 

Vid samtalen framkom att det blivit allt vanligare att medelstora kommuner 
har två kommunsekreterare varav en arbetar gentemot kommunstyrelsen och 
en gentemot kommunfullmäktige. I kommuner med två kommunsekreterare 
med ansvar för kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen beskrevs 
kommunikation och ett nära samarbete dem emellan vara centralt. Det 
uttrycktes som viktigt att ”högerhanden vet vad vänsterhanden håller på med 
och vice versa.” 

Vid samtalen framkom att i medelstora och stora kommuner är det 
vanligt med politiska sekreterare. En kommunsekreterare från en medelstor 
kommun framförde att när det finns politiska sekreterare i kommunen  
medför det vanligtvis flera svar vid utredningar. ”Ett svar från administra-
tionens kommunsekreterare och ett eller två svar från partisekreterarna 
(majoritet och opposition kan svara olika.)” Enligt kommunsekreteraren 
görs utredningen av förvaltningen och sedan lämnas den till de politiska 
sekreterarna för vidare behandling. Kommunsekreteraren uttryckte att 
förfarandet innebär att det ”i teorin alltid finns en neutral utredning på en 
motion och sedan adderar politiken sin syn på motionen och utredningen.”
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Att det finns politiska sekreterare i organisationen som företräder olika 
politiska inriktningar medför att det är viktigt med en genomtänkthet avseende 
kommunikation. Att det finns rutiner för när och hur information ska lämnas 
till de politiska sekreterarna beskrevs vara viktigt. Kommunsekreterarna 
beskrev att det är de politiska sekreterarna som hjälper politikerna att 
skriva svar och motioner och att de därmed inte arbetar med detta. Detta 
beskrevs vara en skillnad mot i mindre kommuner där det förekommer att 
kommunsekreterare hjälper till att ”spökskriva” svar och motioner. Med 
spökskriva avsågs att kommunsekreterarna skriver motioner och svar, men 
att politiker skriv under. 

I en större kommun som ingick i studien fanns det flera kommun-
sekreteraren och de hade skapat ett team som inkluderar en kanslichef 
som också var kommunsekreterare. Konstruktionen var som så att 
fyra kommunsekreterare och en kanslichef delar på uppdraget att vara 
kommunsekreterare. Kanslichefen är kommunsekreterare på 25 procent och 
kanslichef på 75 procent. I kanslichefens uppdrag ligger personalansvaret, 
ett ansvar för ekonomin samt att kanslichefen är ansvarig för verksamheten. 
Kommunsekreterarna roterar med uppdragen. Det innebär att för 
kommunstyrelsen är man sekreterare var tredje gång och på samma sätt 
fungerar det med kommunfullmäktige. Det framkom att innan man beslutade 
om den nu gällande ordningen fanns det en idé om att följa uppdragen, men att 
det inte fungerade. Anledningen till att det inte fungerade att följa uppdragen 
handlade om svårigheter att planera tidsåtgången åt uppdragen. 

I den nu gällande ordningen så beskrevs kommunsekreterarna vara 
sekreterare för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, sju utskott under 
fullmäktige samt att kommunsekreterarna arbetar med utredningsuppdrag 
samt administrerar valet. Den bakomliggande idén med ett team av 
kommunsekreterare beskrevs handla om att minska sårbarheten vid 
sjukdomsperioder samt att möjliggöra tid till utrednings- och utvecklings-
uppdrag och till kompetensutveckling. Det sistnämnda ansågs viktigt för att 
göra denna befattning mer attraktiv för högskoleutbildad personal. 

Beträffande de ärenden som kommunsekreterare arbetar med så beskrevs 
de ofta utgå från direktiv från ordföranden för kommunstyrelsen. Även om det 
inom det politiska sammanhanget är ordföranden som kommunsekreteraren 
arbetar mest med, rådde det bred enighet om att det är viktigt att prata med 
hela presidiet för att därigenom få kunskap om hur oppositionen tänker 
i ärendet. Inför varje möte i kommunstyrelsen, hålls ett beredningsmöte 
och vid detta möte medverkar i regel kommunsekreteraren. Enligt vad som 
beskrevs utgör beredningsmöten viktiga sammankomster för att diskutera 
och förankra beslut. Kommunsekreterarna beskrev dessa möten som 
betydelsefulla för att de ska kunna få en känsla för hur kommunen kommer 
att besluta och hantera olika ärenden. ”Medverkan vid dessa möten bidrar till 
förbättrad fingertoppskänsla.”
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I förvaltningssammanhanget handlade kommunsekreterarnas arbete 
framför allt om att diskutera ärenden med kommundirektören, medverka 
i kommunens administrativa ledningsgrupp, ansvara för samt arbeta med 
utredningar samt ansvara för ärendehanteringen i stort. Det förekom dock 
skillnader gällande hur mycket och på vilket sätt kommunsekreterarna 
medverkade i förvaltningens ledningsgrupp. I en mindre kommun var 
kommunsekreteraren inte med i ledningsgruppen och hade inte en 
nära arbetsrelation med kommundirektören och kommunstyrelsens 
ordförande. I en annan mindre kommun medverkade kommunsekreteraren 
i ledningsgruppen. Här arbetade den personen som kanslichef vid 
förvaltningsgruppens ledningsmöten och det fanns en daglig kontakt med 
såväl kommundirektören som med kommunstyrelsens ordförande. Bland 
de mindre kommunerna förekom det också att kommunsekreterare agerade 
sekreterare åt kommundirektören. Bland de medelstora kommunerna såg det 
också olika ut. Några kommunsekreterare beskrev att de inte medverkade vid 
förvaltningens ledningsgrupp, men att de ibland blev kallade. Däremot beskrev 
de att de hade tjänstemannaberedningar. Några kommunsekreterare från 
medelstora kommuner beskrev att de från och till medverkar i kommunens 
ledningsgrupp. Även här var det kommundirektörens ärendeberedning som 
utgjorde den viktigaste informationskällan. 

En samstämmig beskrivning från kommunsekreterarna var att de 
betraktade det som en fördel för deras arbete om de är med under förvaltnings- 
gruppens ledningsmöte. Det beskrevs handla om att få information om ärenden. 
Kommunsekreterarna framförde att det alltid finns minnesanteckningar 
från kommunledningsgruppens möte, men att det i regel rör sig om korta 
minnesanteckningar som mest ger uttryck för att en fråga har behandlats.

Kommunsekreterarnas arbete i förvaltningssammanhanget var tydligt 
relaterade till de verksamheter som var organiserade i förvaltningsformen. 
Kommunsekreterarna framförde att de verksamheter som bedrivs i 
kommunala bolag har kommunsekreterarna lite kontakt med. I de kommuner 
som har få bolag har kommunsekreterarna en bredare ärendebas jämfört med 
i de kommuner som har många verksamheter organiserade i bolagsformen. 
Den generella bilden beskrevs vara att kommunsekreterare arbetar väldigt 
lite mot bolagen och att det därmed är skillnad på kommunsekreterares 
ärendebas i kommuner med många respektive få verksamheter organiserade 
i kommunala bolag. 

Förutom att verka i det politiska sammanhanget och i förvaltnings-
sammanhanget så framkom att kommunsekreterare i mindre utsträckning 
verkar i det omgivande sammanhanget. Här handlade arbetet om kontakter 
med det omgivande sammanhanget såsom kollegiala nätverksträffar, 
kontakter med statliga myndigheter och Sveriges kommuner och regioner 
(SKR). Det omgivandes sammanhanget beskrevs vara betydelsefullt för att få 
perspektiv på den egna organisationen och det egna arbetet. Det omgivande 
sammanhanget beskrevs också vara viktigt för kompetensutveckling. 
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Att balansera mellan nyckelbegrepp  
Vid diskussionerna med kommunsekreterarna framkom att de förväntar 
sig och att de uppfattar att omgivningen ser dem som specialister på god 
ärendehantering. I detta inkluderas att verka för god sammanträdesteknik i 
en kommunal kontext. Att vara specialist beskrevs även handla om att kunna 
svara på hur frågor hanteras. Ett uttryck för detta var: 

”Vi ska ofta kunna svara på frågor och kunna vara experter på 
ärendehanteringen och frågors status. Framför allt är det nämn-
dsekreterare, handläggare, chefer och förtroendevalda som 
förväntar sig att vi är specialister på frågor och ärendehantering 
och generalister på kommunen och kommunkunskap.”

Kommunsekreterarna beskrev att de för det mesta kan svara upp mot 
förväntningarna på att vara specialist när det gäller god ärendehantering 
men det finns undantag. Ibland kan ärenden behöva diskuteras med 
en jurist. Gällande tillgång till jurist framkom en skillnad mellan större 
och mindre kommuner. I mindre kommuner har man inte alltid tillgång 
till juristkompetens. Kommunsekreterarna med anställningar i mindre 
kommuner beskrev att det kunde uppstå situationer där de upplevde det svårt 
att veta hur god ärendehanteringssed ska tolkas. I sådana lägen vände de sig 
till kollegor i andra kommuner eller till Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) för vägledning. 

Förutom att vara specialist på god ärendehantering i den lokala kontexten 
förväntades av dem att de skulle vara generalister. Att känna till kommunen 
som organisation ansågs viktigt. Det handlade om att känna till vad olika 
förvaltningar och enheter gör, vilka som är politiker för olika nämnder 
och utskott, vilka som är chefer för olika förvaltningar och enheter och när 
nämnder, utskott och ledningsgrupper har möten. Att vara generalist beskrevs 
även innefatta att vara omvärldsbevakare inom det geografiska området 
kommunen i första hand, men även i en större kontext som Sverige och då 
med fokus på kommunrelevanta frågor. 

Anledningen till att kommunsekreterare förväntas vara generalister 
beskrevs handla om att det är viktigt att de kan kommunen ”utan och 
innan” för att kunna hantera ärenden på ett professionellt sätt samt för att 
kunna bedriva och medverka i utredningar. Andra viktiga nyckelbegrepp 
som kommunsekreterarna framhöll som viktiga, inte minst i arbetet med 
utredningar handlade om att känna till organisation och att vara analytisk. 
Att känna till organisation innefattade att vara bevandrad i organisationsteori, 
den kommunala kontexten samt att känna till den egna organisationen. Den 
analytiska inriktningen handlade framför allt om att klara av att arbeta med att 
samla in, analysera, sammanställa och förmedla information vid utredningar. 

I och med att kommunsekreterares huvuduppdrag är att vara 
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sekreterare för politiska nämnder och då i huvudsak kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige handlar betydande delar av deras arbeta om att hantera 
information och att vara neutral och objektiv. Att vara neutral och objektiv 
beskrevs handla om en strävan efter att informera och agera sakligt. Eftersom 
kommunsekreterare vanligtvis arbetar nära kommunstyrelsens ordförande 
framhölls att detta är en svår balansgång som kommunsekreterare dagligen har 
att beakta. Kommunsekreterarna framförde att de strävar efter att information 
ska processas och presenteras i enlighet med god ärendehanteringssed. 

I och med att kommunsekreterare är ansvariga för ärendehanterings-
processen så arbetar de kontinuerligt med att information hanteras i olika 
politiska och förvaltningsmässiga sammanhang. Innebörden av detta 
är att de har att aktivt arbeta med att vara informationsinsamlare och 
informationsförmedlare. Att samla in information är centralt för deras 
arbeta för att kunna förstå ärenden och kunna hantera dem på ett rättssäkert 
sätt. Informationsförmedlare handlar om att informera andra aktörer om 
ärendets innehåll och om dess hantering. 

En informationsrelaterad fråga handlar om i vilken ordning frågor ska 
behandlas i den politiska kontexten. Kommunsekreterarna beskrev att 
de är en av flera aktörer som har makt över i vilken ordning frågor tas upp 
i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Ofta är det en dialog med 
ordföranden för kommunstyrelsen gällande hur dagordningen ska se ut. 
Kommunsekreterarna framförde att media har en betydande inverkan på 
vilka ärenden som tas upp och vilken dignitet som ärende ges. De beskrev 
vidare att de som kommunsekreterare lärt sig att när något ärende ”seglat upp 
i media” är det viktigt för politiken att hantera ärendet skyndsamt. Vidare 
beskrev kommunsekreterarna att de har initiativmakt när det gäller att lyfta 
ärenden som de anser inte hanterats i enlighet med god ärendehanteringssed. 
Kommunsekreterarna ska även verka för att uppdatera styrdokument som 
rör god ärendehantering samt övergripande styrdokument som exempelvis 
ekonomistyrningsprinciper. 

I vissa kommuner har man under senare år anställt kanslichefer. 
Kommunsekreterarna uttryckte att rollerna för kommunsekreteraren och 
kanslichefen inte alltid satt sig. Kommunsekreterarna beskrev att det i många 
fall är tydligt vem som ska göra vad, men det uppkommer situationer när detta 
inte är tydligt. De otydliga situationerna rör vanligtvis utredningsuppdrag och 
rollfördelning samt informationshantering, vem som ska informera vem och 
när. Oavsett nämnda oklarheter och vilket mandat som kommunsekreterare 
erhållit/skaffat sig för att lyfta ärenden som bör/måste göras om så beskrevs 
att de alltid har möjligheten att lyfta och påkalla problem relaterade till 
ärendehanteringsprocessen. 

I och med att kommunsekreterarna arbetar med och ansvarar för 
ärendehanteringsprocessen så krävs mod och integritet för att kunna 
försvara god ärendehantering. Politik handlar om att vilja och i kommuner 
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finns övergripande uppgifter som i vissa lägen inte är kompatibla (Montin, 
1997, Jonsson 2013). Denna komplexitet medför att god ärendehantering kan 
krocka med andra mål och värderingar och här uttryckte en unison röst att det 
handlar om att ha mod och integritet att med mild hand framföra vad som är 
god ärendehantering.

Att balansera mellan olika tjänstemannatyper 
Kommunsekreterarna var tydliga med att tjänstemannatypen byråkrat har 
likheter med deras arbete när det gäller att agera sekreterare i politiska organ 
och när det handlar om att stå upp för god ärendehantering. Den moderna 
synen på tjänstemannatypen byråkrat handlar om en form av uppförandekod, 
att stå upp för demokratiskt beslutade regler och principer och att bidra till 
att andra förstår dessa, var något som kommunsekreterarna framhöll som 
centralt i deras arbete. 

Hysing och Olsson (2012) framhåller att vara en byråkrat innebär en lojalitet 
och plikt gentemot uppgiften och intentionen med tjänsten. Att vara byråkrat 
innebär också att vara lojal med systemet – snarare än med någon speciell 
politiker eller enskild person. Kommunsekreterarna var överens om att detta 
är en viktig del i deras uppdrag och befattningar. Det handlar om att agera på 
saklig grund. Samtidigt som de bejakade strävan efter att agera neutralt och 
objektivt, så framhöll de svårigheterna med detta eftersom de främst arbetar 
nära kommunstyrelsens ordförande. Kommunsekreterare som arbetade 
i kommuner där det fanns anställda politiska sekreterare ansåg att detta 
underlättade deras strävan efter att agera neutralt och objektivt. I kommuner 
med politiska sekreterare var förhållningssättet att kommunsekreterare skulle 
medverka till att neutrala skrivelser togs fram och sedan skulle politiken med 
stöd av de politiska sekreterarna addera en politisk dimension. Mot bakgrund 
av detta är det tydligt att kommunsekreterare strävar efter att inte agera som 
en politiserad tjänsteman. 

Den pågående digitaliseringen har medfört att kommunsekreterarna 
framhöll att det finns en förväntan på dem att de ska arbeta med att 
digitalisera ärendehanteringen. I rollen som entreprenör, att digitalisera 
ärendehanteringen, beskrev de sig som nyckelaktörer samtidigt som de inte 
var ensamma i processen. De såg sig som pådrivare av processen, framför allt 
gentemot politiken och då i form av att de skulle läsa handlingar digitalt. Här 
handlade det framför allt om att utbilda och det handlade även om att bidra 
till att politiker vänjer sig av med gamla traditioner och istället anammar 
digitaliserade sätt att hantera ärenden. 

I de fall kommunsekreterare kombinerade rollen med att även vara 
kanslichef tillkom ett ekonomi- och personalansvar. De som hade dessa båda 
roller i sina befattningar betonade komplexiteten med att kombinera strävan 
efter god ärendehanteringssed med ideal om ekonomi- och effektivitetsvärden. 
I rollen som kanslichef tillkom även ett personalansvar för kansliets personal, 
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vilket inkluderade lönesättande samtal och medarbetarsamtal. Ser vi till 
tjänstemannatyperna som Hysing och Olsson (2012) lyfter fram medförde 
kombinationen, kommunsekreterare och kanslichef, att ideal från byråkraten 
och tjänstemannatypen direktören integrerades i en person, något som 
medförde en ökad komplexitet. Samtidigt framhöll de som hade kombinerade 
uppdrag att det var enklare att hålla sig informerad om kommunstrategiskt 
viktiga spörsmål och ärenden jämfört med om deras uppdrag hade varit 
begränsat till en befattning som kommunsekreterare. 

Utöver ovanstående bör det framhållas att i de fall det ingick att leda 
och arbeta med utredningar, vilket var mycket vanligt, så tillkom även en 
forskarroll. Här handlade arbetet om att förmå att samla in, bearbeta, 
sammanställa och presentera data. Det är ett arbete som i många avseenden 
liknar en forskares arbete. Till skillnad mot en forskares arbete handlar 
dock inte kommunsekreterares arbete om att bidra med teoretisk utveckling 
och förslag till fortsatt forskning utan om att genomföra och presentera väl 
genomförda utredningar.

Sammanfattningsvis är resultatet från den interaktiva studien att det 
gemensamma för kommunsekreterare utifrån tjänstemannatyper är att de 
agerar som byråkrater. I och med att de ansvarar för ärendehanteringsprocessen 
ligger det i deras roll att informera och agera neutralt utifrån god 
ärendehanteringssed. I och med att studien är genomförd inom ramen för 
digitaliseringens tidevarv beskrev kommunsekreterarna även att de behöver 
vara entreprenörer och verka för en förändring av ärendehanteringsprocessen. 
Det framkom att det förväntas av dem och att de själva ser det som viktigt att 
bidra till att ärendehanteringen digitaliseras. I de fall kommunsekreterarna 
kombinerade rollen som kommunsekreterare och kanslichef förväntas 
det av dem att de även agerar likt direktörer med ansvar för ekonomi och 
personal. Förutom att balansera mellan de olika tjänstemannatyperna, 
byråkrat, entreprenör och direktör behövde kommunsekreterarna även agera 
likt forskare. I utredningsarbete ingick att samla in data, bearbeta data samt 
presentera data för olika målgrupper. Även om en nära arbetsmässig relation 
till ordföranden för kommunstyrelsen bejakades för att därigenom få bra insyn 
i ärenden, så ansågs det viktigt att inte agera likt en politiserad tjänsteman. 
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Studiens slutsatser, praktiska implikationer och 
förslag till fortsatt forskning
Som beskrevs inledningsvis var syftet med rapporten att bidra med ökad 
förståelse för kommunsekreterare i en svensk kommunal kontext. För att 
uppfylla syftet har rapporten bidragit med beskrivningar gällande i vilka 
sammanhang som kommunsekreterare verkar. Kommunsekreterare verkar 
primärt i det politiska sammanhanget och i förvaltningssammahanget 
och de fungerar som ”balanserande aktörer” mellan och inom de båda 
ledningssystemet. I mindre grad är de närvarande i samhällssamanhanget. 
Som framkommer av studien behöver således kommunsekreterare agera som 
en balanserande aktör mellan och inom de båda ledningssystemen som utgörs 
av politiken respektive förvaltningen. 

För att uppfylla syftet har par av nyckelbegrepp som kommunsekreterare 
har att hantera presenterats. Det handlar om att kommunsekreterare 
i sitt dagliga förvärv måste balansera mellan olika roller för att kunna 
hantera förväntningar och krav. Paren av nyckelbegrepp som identifierades 
utgörs av att både vara specialist och generalist. Specialist på 
ärendehanteringsprocessen och generalist gällande kommunkunskap – att 
kunna den kommunala kontexten och kommunens verksamhet. Att vara 
neutral och objektiv handlar om en strävan efter att informera och agera 
neutralt. Då kommunsekreterare vanligtvis arbetar nära kommunstyrelsens 
ordförande är detta en svår balansgång, inte minst gentemot andra politiker. I 
och med att kommunsekreterare är ansvariga för ärendehanteringsprocessen 
arbetar de kontinuerligt med information. Detta är information som hanteras 
i olika politiska och förvaltningsmässiga sammanhang. Innebörden av detta 
är att de såväl har att aktivt arbeta med att vara informationsinsamlare och 
informationsförmedlare. I och med att kommunsekreterare arbetar med 
och ansvarar för ärendehanteringsprocessen krävs mod och integritet för 
att kunna försvara god ärendehantering. Att stå upp för god ärendehantering 
handlar om att ha en konsultativ roll. Det handlar om att känna till parternas 
mottagarkapacitet och det handlar också om att känna till ”organisation” 
inkluderat att vara bevandrad i organisationsteori, den kommunala kontexten 
och den egna kommunen. Att känna till ”organisation” och att vara analytisk 
är således av betydelse för kommunsekreterare – inte minst eftersom de också 
driver samt arbetar med utredningar. 

Den tredje specifika inriktningen av syftet handlade om att reflektera 
utifrån tjänstemannatyper som kommunsekreterare har att balansera mellan 
för utövandet av sin roll. Gemensamt för kommunsekreterare är att de agerar 
som byråkrater. I och med att de ansvarar för ärendehanteringsprocessen 
ligger det i deras roll att informera och agera neutralt utifrån god 
ärendehanteringssed. I och med att studien är genomförd inom ramen 
för digitaliseringens tidevarv beskrev kommunsekreterarna även att 
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de behöver vara entreprenörer och verka för en digitalisering av 
ärendehanteringsprocessen. I de fall kommunsekreterare även är kanslichefer 
så förväntas det av dem att de även agerar likt direktörer med ansvar för 
ekonomi och personal. I de fall det ingick att leda och arbeta med utredningar 
tillkom även en form av forskarroll. 

En mer övergripande reflektion utifrån det resultat och slutsatser som 
beskrivs ovan är att den roll som kommunsekreterare har – som kanske kan 
uppfattas vara jämförelsevis entydig och formaliserad – i praktiken innebär 
att balansera mellan olika egenskaper och tjänstemannaroller. Delvis kan 
detta härledas till uppdragets karaktär att agera gränsövergångare mellan 
politik och förvaltning och delvis kan det härledas till att kommuner är 
organisationer som kombinerar stabilitet och föränderlighet. 

Studien visar att de kommunala ledningsorganisationerna är 
strukturerade på olika sätt, och att de är under kontinuerlig förändring. Den 
lokala kontexten påverkar kommunsekreterare i deras tjänsteutövande. Det 
går att skönja att större kommuner skapar team av kommunsekreterare för 
att därigenom skapa attraktivare anställningar samt minska sårbarheten. 
Studien visar även att det förändrade politiska landskapet har betydelse för 
kommunsekreterare. Tidigare perioder då stabila majoritetsförhållanden 
inom politiken var mer förekommande (Wänström, 2016) innebar andra 
förutsättningar för att balansera och vara gränsövergångare mellan politik 
och förvaltning i jämförelse med ett samtida parlamentariskt landskap inom 
kommunerna som karaktäriseras av minoritetsstyren och blocköverskridande 
överenskommelser. Citatet nedan beskriver detta förhållande. 

”Vid koalitionsbildningar och minoritetsstyren blir arbetet som 
kommunsekreterare mer komplicerat då det handlar om att 
förankra och informera sig hos flera parter. Varje ärende kräver 
mer förhandling under resans gång och som kommunsekreterare 
behöver man ägna mer tid till att lyssna in och förankra ärendet.”

Praktiska implikationer och förslag till fortsatt forskning
Rapporten om kommunsekreterare utgör i likhet med boken om 
kommunchefer (Jonsson et al, 2002) och rapporten om kommunala 
ekonomichefer (Jonsson och Wänström, 2016) forskningsbaserade texter 
som arbetats fram via interaktiv forskning och som handlar om att synliggöra 
respektive roller i den kommunala ledningsförvaltningen. I nämnda studier 
uppmärksammas tjänstepersoner utifrån i vilka sammanhang de verkar 
och vad de gör. I rapporten om ekonomichefer samt i innevarande rapport 
har även nyckelbegrepp som tjänstepersoner har att hantera lyfts fram. Att 
medvetandegöra nyckelbegrepp samt att synliggöra reflektioner rörande 
kommunsekreterare i relation till olika tjänstemannatyper (Hysing och 
Olsson, 2016) torde utgöra underlag för grundade reflektioner. 
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Den interaktiva studien av kommunsekreterare har visat att i ett flertal 
kommuner har kommunsekreterare fått en nyinrättad befattning som 
kanslichef och i dessa fall har även en kommunsekreterare anställts. I vissa 
kommuner har kommunsekreteraren en befattning som innebär att de både 
är kommunsekreterare och kanslichef. Innevarande studie fokuserar inte på 
vad utvecklingen med flera tjänstepersoner och då framför allt tillsättningen 
av en kanslichef beror på, men en generell trend bland kommunerna under 
2010 – talet var att personalstyrkan ökade markant (se SKLs ekonomirapport 
hösten 2019). Kommunsekreterarna framhöll den pågående digitaliseringen 
som en förklaring till att det behövs mer personal. Mot bakgrund av nämnda 
utveckling, där framväxten av kanslichefer varit påtaglig är relevanta 
frågor vilka idéer som ligger bakom detta samt vad kanslichefer gör, i vilka 
sammanhang de verkar, vilka dilemman de har att hantera samt hur deras roll 
kan relateras till olika tjänstemannatyper.   
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Vad är och gör kommunsekreterare? Detta utgör den övergripande frågan i 
den här forskningsrapporten då syftet med studien var att bidra med ökad 
förståelse för kommunsekreterare i en kommunal kontext. Studien bygger på 
interaktiv forskning där författaren till rapporten tillsammans med kommun-
sekreterare i Östergötlands kommuner med omnejd utvecklat kunskaper om 
kommunsekreterare.

I forskarens analyser av kommunsekreterares empiriska erfarenheter syn-
liggörs att kommunsekreterare ägnar stor del av sin tid till ärendehantering 
och med det följer att vara en balanserande aktör – inte minst i skärningen 
mellan politik och förvaltning. Kommunsekreterare behöver navigera mellan 
olika nyckelbegrepp som att vara specialist på ärendehantering och genera-
list när det gäller att förstå och känna till kommuner som kontext. Kommun-
sekreterare behöver även navigera mellan olika tjänstemannatyper såsom att 
agera likt byråkrater samtidigt som de förväntas agera likt forskare vid utred-
ningar och likt entreprenörer när det gäller digitalisering av ärendehantering. 

Rapporten kan användas vid ledarskaps- och politikerutbildningar i poli-
tiskt styrda organisationer, vid rekrytering av kommunsekreterare och kansli- 
chefer eller vid utformning av kommunsekreterarfunktionen. Den vänder sig i 
första hand till verksamhetsföreträdare i kommuner och andra offentliga orga-
nisationer, men även studenter, forskare och de som är allmänt intresserade 
av ledningsfrågor i offentliga organisationer. 

Robert Jonsson är universitetslektor och forskare vid CKS. Hans forskning  
är inriktad mot organisering, styrning och ledning av offentlig verksamhet 
samt tillgångsförvaltning.

Kommunsekreterare
- en balanserande aktör mellan 
politik och förvaltning
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