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Det finns ingen särskild utbildning för att bli politiker eller chef i offentlig 
förvaltning. Samtidigt ställer sådana uppdrag krav på kunskaper om 
ledarskap, medierelationer, mötesteknik med mera.

Boken belyser och ger kunskaper som behövs för chefer eller styrelse- 
ledamöter i offentlig verksamhet.
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De svåra rollerna

POLITIKERROLLEN

Det finns många fördomar om politiker. Hos en del människor kanske 
till och med ett politikerförakt. Ofta tycker folk att politiker är otydliga 
och att de inte svarar konkret på frågor. Synen på politiker formas främst 
av partiernas ledande företrädare som blir offentliga personer. De allra 
flesta politiker utför dock sina uppdrag på sin fritid och har andra jobb, 
driver företag eller kanske har blivit pensionärer. En del av våra politiker 
i kommuner och regioner får förtroendet att bli politiker på heltid eller 
uppdraget att leda en nämnd eller att bli ordförande i ett bolag.

Det finns ingen särskild utbildning för att bli politiker. Det finns inga 
krav på att du ska ha en viss utbildning eller yrkeserfarenhet, samti-
digt ställer uppdraget och de som valt dig krav på att du som politiker 
ska förstå dig på ekonomi, ledarskap, medierelationer, sammanträdes-
teknik och dessutom en hel del juridik som styr offentlig verksamhet, 
till exempel lagen om offentlig upphandling (LOU). Uppdraget kan ofta 
vara otacksamt och för många är det svårt att förena en yrkeskarriär 
med ett politiskt uppdrag. Det som driver många politiskt engagerade 
är möjligheten att vara med och påverka, diskutera och känna att du 
gör skillnad. Politiker vill vinna val och hamna i majoritet så att de kan 
styra och förverkliga sina politiska mål. Politikerrollen i majoritet och 
opposition skiljer sig åt.
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POLITIKERROLLEN OM DU INGÅR I EN MAJORITET 

Politik ger utrymme för individuella initiativ, men om du ska åstad-
komma förändringar så måste du få människor med dig. Politik i majo-
ritet är ett lagspel. Du måste kunna samarbeta med andra människor i 
ditt eget parti och i den majoritetskonstellation du ingår i. För att lyckas 
med detta behöver du bygga relationer både med andra politiker och 
de ledande cheferna. Glöm heller aldrig bort att bemöta alla anställda 
med vänlighet och respekt. 

Inom partiet och majoriteten är ni tvingade att hålla ihop, annars kan 
ni förlora omröstningar och tappa rejält i styrkraft gentemot tjänste-
personerna. Det faktum att det är så många inblandade är en anledning 
till att du som politiker ogärna vill ”binda upp dig” offentligt innan du 
vet att du kan få igenom ett förslag. Det krävs tid och bra samarbets-
former om arbetet i en majoritetskoalition ska fungera bra. Lägg därtill 
förmågan att kunna skilja på sak och person, vilket innebär att ni ska 
kunna bibehålla bra relationer även efter intensiva diskussioner om 
hur ni ska göra.

Den här typen av diskussion måste hållas internt även i lägen där det 
skulle vara frestande att försöka ta massmedia till hjälp. Anledningen 
är att du riskerar det värdefulla förtroendekapital som är viktigt att 
bibehålla för att de andra inblandade ska kunna lita på dig. De som styr 
effektivt i en majoritet har också kontroll på informationen och dess 
kanaler. Kommunikationen om vad som händer är avgörande för hur 
organisationen ska ta emot förslagen. Säkerställ att alla i majoriteten 
ger samma budskap. Dubbla budskap är förödande. Den här interna 
kommunikationen bygger sedan upp er förmåga att kommunicera med 
media och allmänheten. Alla era anställda har meddelarfrihet och har 
laglig rätt att tala med media alla dagar i veckan.

Dina redskap för att lyckas i majoritet är din ledarskapsförmåga, 
förmåga att kommunicera och att använda din tid så effektivt som möj-
ligt. I majoritet är ni operativa. En mandatperiod går fort och starkast 
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beslutskraft har ni alltid i början av mandatperioden för snart kommer 
fokus att vara på nästa val. En viktig taktisk fråga är relationen med 
oppositionen. Hur mycket ska ni informera för att göra dem delaktiga? 
Här finns det inget facit, utan det handlar väldigt mycket om person-
kemi, den aktuella situationen och sunt förnuft.

POLITIKER I OPPOSITION

När du är i opposition kan du även ha goda möjligheter att påverka. 
En klok majoritet lyssnar på oppositionsföreträdarna. Din kunskap 
och förmåga att kommunicera är avgörande för hur väl du kommer att 
lyckas. Det är mycket viktigt att en oppositionspolitiker behärskar verk-
tygen; retorik, medierelationer, kommunallagen och dess möjligheter 
till politiska initiativ. Även som oppositionspolitiker är det viktigt att 
bygga relationer och allianser för framtiden och det underlättar om du 
har kunskap om ekonomi. 

Utrymmet är större för egna initiativ och kostnadsdrivande förslag 
som oppositionspolitiker. Det är viktigt att skapa en plattform för att 
kunna lägga fram förslag, driva på och nå ut till allmänheten via mass-
media, sociala medier eller kanske en egen blogg. Uppgiften är också 
att kritisera den styrande majoriteten utan att uppfattas som en ständig 
”nej-sägare” och ”gnällspik”. Med alternativa förslag i god tid under 
beslutsprocessen kan du påverka mycket. Ett problem kan bli att detta 
inte syns utåt utan att de styrande kan ta åt sig äran. 

Dina relationer med majoriteten kan vara goda, men är de för goda 
är risken att det blir något annat parti som fångar upp den folkliga kritik 
som kan finnas mot förd politik. Information är av central betydelse 
när du ska verka i opposition. Får du reda på vad som är på gång? Hur 
förhåller du dig till information som du får i förtroende? Vad kan du 
tipsa media om? Till sist, glöm inte bort att små konkreta frågor, ”cykel-
ställsfrågor”, snabbt kan bli symbolfrågor som kan avgöra kommande 
val. Det är mycket som förenar politiker i majoritet och i opposition, 
exempelvis det förtroendeskapande arbetet och tillgängligheten för 
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medborgarna. Kärlek till sin stad och sin region. Kommunallagen gör 
dessutom ingen skillnad mellan att sitta i opposition och majoritet.

Reflektion och diskussion
1. Vilken roll passar du bäst för, majoritetspolitiker eller oppo-

sitionspolitiker?
2. Vad tror du att det nya snabba informationsflödet innebär för 

politiker?
3. Varför tror du att allt fler kommunpolitiker hoppar av sina 

politiska uppdrag?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

CHEFSROLLEN 

Vila i glädjen över ditt nya uppdrag! Från den dagen du kliver in i en 
chefsroll har du tagit på dig ett stort ansvar som gäller dygnet runt, 
även på helger och när du har semester. Det är både roligt och ibland 
bekymmersamt. Du kommer att lära dig massor och få många fina 
minnen att se tillbaka på.

Vilken fantastisk känsla det är när du får en ny chefsbefattning. För-
hoppningsvis är uppdraget tydligt formulerat, du har träffat din upp-
dragsgivare och dina medarbetare och du har fått se din nya arbetsplats. 
Tiden innan du börjar din anställning är mycket viktig och då är du som 
mest mottaglig för att lära dig allt om din nya arbetsgivare. Du känner 
redan en stark lojalitet och stolthet över att få vara en del av den nya 
organisationen.
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Det är dock få arbetsgivare som inser potentialen hos nya medarbetare 
och värdet av att satsa på en gedigen introduktion. Många nya chefer 
kommer ofta till kontorsrum som antingen är överfyllda av material 
från svunna tider eller kliniskt rena utan dator eller mobiltelefon – och 
i värsta fall saknas också en strukturerad introduktionsplan. Du kan 
alltså själv få ta ansvar för din egen introduktion. Dessutom förväntas 
du prestera och fatta beslut.

Vad du än möts av har du cirka 100 dagar på dig att acklimatisera dig 
under den så kallade ”smekmånadsfasen”. Använd den första tiden till 
att göra en kartläggning över ditt nya uppdrag. Investera tid i att lära 
känna uppdragsgivare, medarbetare, fackliga representanter och övriga 
nyckelpersoner. Gör gärna det genom enskilda samtal. En timmes samtal 
kan ge så mycket för båda parter. Förbered med fördel några frågor och 
dokumentera för ditt eget minne.

FALLGROPAR

Iakttag vaksamhet över kraftfulla 
påståenden om vad som förväntas 
av dig. Exempelvis:

• Vi behöver någon som kommer 
in och förändrar! Det kan betyda 
att vi inte vill förändra oss, vi vet 
bäst och allt ska vara som det 
alltid varit.

• Här är vi ett gott gäng och vi ger inga tjuvnyp till varandra! Det kan 
betyda att här finns en subkultur med en stämning präglad av miss-
unnsamhet, kritik och klander.

• Medarbetarna i den här verksamheten är speciella och har en mycket 
hög kompetens som kommer att hjälpa dig! Det kan betyda att du har 
fått ärva en dysfunktionell arbetsgrupp som är självlärda och har låg 
professionalitet. 
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FRAMGÅNGSFAKTORER

• Lita på din egen förmåga att känna av stämningen och 
vad som präglar kulturen på arbetsplatsen.

• Försök att lyssna aktivt utifrån flera perspektiv utan 
att ta ställning i olika sakfrågor. Inhämta fakta för att 
bilda dig en egen uppfattning innan du fattar beslut.

• Undvik att säga något negativt om något eller någon 
innan du vet vem som är släkt med vem eller vilka de 
”heliga korna” är.

Reflektion och diskussion
1. Vad är din erfarenhet av att vara ny som chef? 
2. Hur blev du bemött den första tiden?
3. Vad gick bra respektive mindre bra?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

SAMARBETE OCH KONFLIKTER

Efter ”smekmånadsfasen” kommer konfliktorienteringsfasen. Om du 
inte gillar att hamna i konflikter eller bli testad av andra personer är 
detta en ganska påfrestande period. Men, härda ut – det går över! 

Ibland kan man undra om våra arbetsplatser består av vuxna männ-
iskor. Alla nya chefer hamnar på något sätt i en arbetsam period efter 
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smekmånadsfasen. Det är då gamla konflikter kommer upp till ytan. Det 
är då vissa medarbetare vill ha fördelar, kanske få högre lön, byta kontor 
eller andra arbetsuppgifter. Medarbetarna kan också försöka få chefen 
att skaffa sig favoriter, utse syndabockar eller bli indragen i konflikter. 

Se upp för dem som vid första anblicken verkar vara otroligt trevliga 
och säger att du har deras förtroende och att de ska stötta dig. Det är inte 
säkert att det stämmer. Förtroende är något som växer fram under en 
längre tid och först då kan ni känna ömsesidig tillit. Dessutom förväntas 
du lösa gamla ”surdegar” som din företrädare inte har löst.

Under den här perioden kan du som chef behöva någon att prata 
med utanför organisationen såsom en mentor och/eller en coach. Det 
kan få förödande konsekvenser om du anförtror dig till någon i din 
organisation eftersom din information kan spridas vidare – och det är 
kanske inte alltid till din fördel.

Om du får kännedom om olustig ryktesspridning, hantera detta så 
snabbt som möjligt. Ta gärna hjälp av någon som har gedigen chefser-
farenhet utanför organisationen eftersom det är lätt att överreagera om 
man själv är inblandad.

FALLGROPAR

Det kan uppstå underliga beteenden på möten du håller:

• Några medarbetare tar över agendan genom att prata hela tiden och 
spräcker ditt tidsschema och tar fokus från dina prioriterade frågor.

• Andra är helt tysta under mötet, men säger desto mer efteråt när du 
inte är närvarande.

• Någon obstruerar helt öppet mot dig och de beslut som fattas.

FRAMGÅNGSFAKTORER

• Behåll lugnet! Kommunicera klart och tydligt vad, varför och hur 
verksamheten ska genomföras.
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• Ta ledarskapet och vik inte undan med blicken. Om du blir utmanad, 
ta ett steg fram om du står upp och luta dig gärna framåt om du sitter 
ner. Det ger dig ett psykologiskt övertag.

• Efter att ha samlat fakta inför att beslut ska fattas, undvik att ändra 
beslutet när de missbelåtna gör sina röster hörda. Risken är att de 
undergräver din auktoritet.

ROLLFÖRDELNING MELLAN POLITIKER OCH CHEFER

Den största skillnaden mellan offentlig och privat sektor är 
att den offentliga sektorn finansieras av skattemedel och är 
politiskt styrd. Dessutom gäller offentlighetsprincipen och 
det är dubbla ledningsfunktioner i form av politiker och 
tjänstepersoner. Det ställs höga krav på att allt inom offent-
lig verksamhet ska vara transparent och korrekt hanterat 
inför granskning av revisorer, journalister och myndigheter.

Det är tyvärr alltför vanligt att det blir samarbetsproblem 
mellan den politiska ledningen och den verkställande led-
ningen. Informationsutbyte eller avsaknaden av det, kan bli en maktfak-
tor eftersom undanhållande av information kan utestänga vissa personer. 
Beslut kan fattas på fel nivå i organisationen och verkställighetsfrågor 
kan komma att hanteras av politiker. Likaså finns det stor risk för att 
användandet av härskartekniker sprider sig i organisationen, vilket 
skapar osäkerhet och otrygg stämning.

Arbetsfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner ska i princip 
vara att politiker ansvarar för ”vad-frågor” som innebär mål, inriktning, 
omfattning och kvalitet. Tjänstepersoner ska på uppdrag av den politiska 
ledningen genomföra det som beslutats och ansvara för hur detta ska ske.

Det finns 290 kommuner med olika karaktär, vilket innebär att led-
ning och styrning kan variera. Medborgarna håller ofta politikerna 
ansvariga för händelser och i synnerhet missförhållanden. Det är vanligt 

Ledarskap i offentlighet.indd   14Ledarskap i offentlighet.indd   14 2020-09-08   14:09:482020-09-08   14:09:48



– 15 –

att folkopinioner påverkar politiker att agera på detaljnivå eller på ett 
sätt som skapar ryckighet och motsättningar till de ansvariga cheferna.

Ibland sker det en förskjutning mellan dessa roller och uppdrag. Om 
det finns en god vilja och ett gott samarbetsklimat brukar det kunna lösa 
sig med generositet och prestigelöshet från båda parter. I de bästa av 
världar fungerar samarbetet bra mellan de olika ledningsfunktionerna. 
Då kan det ske verksamhetsutveckling på riktigt! 

BESLUTSPROCESSER

Offentliga verksamheter styrs genom demokratiska processer och det är 
betydelsefullt att skaffa sig kunskap om hur det fungerar i den organisa-
tion du arbetar. Du bör känna till reglementen, delegationsordningar 
och vilka frågor som räknas som verkställighet. För bolag är det viktigt 
att känna till bolagsordning och ägardirektiv. 

Dessutom måste både politiker och tjänstepersoner följa regler, lagar 
och avtal. Förutom nationella lagar har kommuner och bolag egna 
styrdokument i form av visioner, strategier, policyer, planer, riktlinjer 
och rutiner.

Reflektion och diskussion
1. Har du hamnat i någon form av maktspel när du var ny som 

chef?
2. Hur hanterade du det?
3. Hur kändes det i kroppen och hur mådde du?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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