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Förord 

Det har varit mycket intressant och lärorikt att studera relationen mellan politik och förvaltning. 

Denna resa började med att jag till en uppgift om att skriva en ”review” av en avhandling, valde 

Peter Ehns (1998) avhandling Maktens Administratörer. Ledande svenska statstjänstemäns och 

politikers syn på tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv. Jag är mycket tacksam för att 

jag kom i kontakt med Ehns avhandling, eftersom den var mycket intressant att läsa och fram-

förallt lärorik att analysera! 

 

Uppsatsskrivandet har varit en utdragen process då jag påbörjade den på Högskolan i Halmstad. 

Jag vill framföra ett stort tack till Jörgen Johansson som till en början handledde mig! Jag fär-

digställde uppsatsen på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag vill därför framföra ett stort tack till min 

handledare Martin Nilsson som varit ett stort stöd till att utveckla uppsatsen och färdigställa 

den! 

 

Sist men inte minst vill jag framföra ett stort tack till de förtroendevalda som ställt upp på 

intervjuerna till uppsatsen, och andra förtroendevalda och tjänstemän som hjälpt mig med kon-

takter och vägledning! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt 

Politiseringen av förvaltningen förskjuter tjänstemännen till den politiska domänen. Över-

gången från lekmannastyrd förvaltning till lekmannastyrd tjänstemannaförvaltning har föränd-

rat den politiska styrningen i kommun och region. I skuggan av den stärkta tjänstemannastyr-

ningen har fullmäktigeförsamlingarnas lagstadgade beslutanderätt som folkvald församling, 

åsidosatts. Det Weberianska idealet som modell för den politiska styrningen av förvaltningen 

framgår i forskningen på området att inte svara på verkligheten. I uppsatsen har olika grupper 

av förtroendevalda i Laholms kommun och Region Halland intervjuats, i syfte att studera deras 

uppfattningar om politikers och tjänstemäns uppgifter i beslutsprocessen. Resultatet har ställts 

mot ett Weberianskt synsätt och ett professionellt synsätt om politikers och tjänstemäns upp-

gifter i beslutsprocessen. Det Weberianska idealet lever vidare i de förtroendevaldas uppfatt-

ningar som normativ föreställning om politikers och tjänstemäns uppgifter i beslutsprocessen. 

Hel- och deltidspolitikerna uppfattar att uppgiftsfördelningen mellan politikernas ansvar för 

”vad-frågor” och tjänstemäns ansvar för ”hur-frågor”, fungerar. Fritidspolitikernas upplever 

däremot att den politiska makten koncentrerats till hel- och deltidspolitiker i nämnder och sty-

relser, och till ledande tjänstemän.  

 

Nyckelord: Politiker, Tjänstemän, Hel- och deltidspolitiker, Fritidspolitiker, Laholms kom-

mun, Region Halland, Policyprocessen, Weberianskt synsätt, Professionellt synsätt. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Politiseringen av förvaltningen, då traditionellt politiska uppgifter förskjuts till förvaltningen, 

har också konsekvenser för olika grupper av förtroendevalda på kommunal och regional nivå 

(Erlingsson: 2008, Erlingsson: 2009). I detta vetenskapliga problemområde är det Weberianska 

idealet vilket flertalet västerländska demokratier, däribland Sverige, organiserat förvaltningen 

utefter fortfarande normativt styrande. Det Weberianska idealet förordar att förvaltningen i 

princip enbart har i uppgift att verkställa politiska beslut (Rothstein 2010: 70f). Tudelningen 

mellan det politiska styret och förvaltningen vilar också på demokrativärden då det är politiker 

och inte tjänstemän som är ansvariga inför folket. I Peter Ehns (1998) avhandling om högre 

svenska statstjänstemän framgår att en politiker-tjänstemannahybrid utvecklats p.g.a. politikers 

och tjänstemäns täta samarbeten. I fråga om relationen mellan politik och förvaltning finns en 

uppfattning om att politiker ska ansvara för ”vad-frågor” och tjänstemän för ”hur-frågor”. Kon-

flikterna som spårats till denna tudelning rör politikernas politisering av icke-politiska frågor 

och detaljstyrning. Det är istället tjänstemännen som uppfattas ska ansvara för detaljfrågor, be-

reda underlag till förslag och verkställa beslut. Från politikernas sida anses tjänstemän brista i 

att leverera dem underlag med sakuppgifter, vilka istället fylls med värderingar och argument. 

Demokratiskt sett anses detta snarare vara en politisk uppgift (Jonsson m.fl. 2012: 13ff).  

 

1.2 Vetenskapligt problem 

Uppsatsens vetenskapliga problem rör förtroendevalda politikers delaktighet i det kommunala 

och regionala styrets politiska beslutsprocess, i skuggan av den borttynande gränsen mellan 

politik och förvaltning. I Ehns (1998) avhandling konstateras att högre svenska statstjänstemäns 

rolluppfattningar styrs av deras formella position i det politiskt-administrativa systemet. Stats-

sekreterarna och departementsråden arbetar politikerna närmst och har en politisk rolluppfatt-

ning, medan verkscheferna har en mer framträdande marknadsorienterad rolluppfattning (Ehn 

1998: 147ff, 172ff). I fråga om representativitet är expansionen av politiska tjänstemän skadligt 

för demokratin. Ger det politiker bättre förutsättningar till att genomföra vallöften innebär det 

snarare mer demokrati (Ivarsson Westerberg & Nilsson 2009: 340). Den politiska makten i 

kommuner och regioner konstateras att ha koncentrerats till ledande politiker i nämnder och 

styrelser samt chefstjänstemän. Problematiken relaterar till hel- och deltidspolitikernas övertag 

över fritidspolitikerna. Avhoppen bland fritidspolitikerna har ökat eftersom de upplever sina 
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uppdrag som meningslösa, då besluten uppfattas att ha fattats redan i beredningsstadiet. De 

kommunala och regionala fullmäktigeförsamlingarna upplevs som bara ”transportkompani” till 

beslut som fattats av ledande politiker och tjänstemän (Erlingsson 2008: 58f, Erlingsson 2009: 

9f, 30ff). Utvecklingen av politiker-tjänstemannahybriden skriver Ehn (1998) att vara en del av 

byråkratiseringen av politiken. Det sammanfaller med den maktkoncentration som identifierats 

i kommuner och regioner. Utifrån redovisad forskning är slutsatsen att tjänstemän övertar poli-

tiska uppgifter då förvaltningen politiseras. Hur ser detta ut på kommunal och regional nivå och 

hur skiljer sig uppfattningar om detta mellan olika grupper av förtroendevalda? 

 

Efter de allmänna valen 2014 påbörjades i Laholms kommun  beslutsprocessen till kommunens 

nya visions- och inriktningsmål1. Laholms kommun är en del av Region Halland som också 

reviderade sina inriktningsmål i samband med att den nya mandatperioden inleddes2. Fullmäk-

tige som folkvald församling, där samtliga förtroendevalda representerar sina väljare, får enligt 

lag inte vidaredelegera beslutanderätten om bl.a. mål- och riktlinjer för verksamheter (Montin 

2007: 71f). Kommun- och regionstyrelser är däremot de nämnder som har en central och sam-

ordnande roll, och verkar som regering i kommuner och regioner. Den centrala rollen har också 

stärkts över tid, vilket uppdagat stärkt centralstyrning i kommuner och regioner. Det har med-

fört konsekvenser för fullmäktigeförsamlingarnas lagstadgade beslutanderätt (Erlingsson 2009: 

16ff, 34, Montin 2007: 72f). I kommuner är ”brist på ärenden” ett vanligt skäl till vidaredele-

gering av beslutsfattande till nämnder och förvaltningar (Montin 2007: 71f). Sjukvården som 

viktigt politikområde har också banat väg för stärkt centralstyrning, och frågans komplexa natur 

har lett till professionell utformning av regionernas ansvarsområde (Erlingsson 2009: 25ff). 

Formulerandet av inriktningsmålen i det inledande skedet av en ny mandatperiod sätter de po-

litiska partiernas idéer och visioner på sin spets. Vetenskapligt sett är detta intressant utifrån 

olika grupper av förtroendevaldas uppfattade möjlighet till, och faktiska delaktighet i den poli-

tiska beslutsprocessen. Tillika så är detta vetenskapligt intressant rörande den Weberianska nor-

mativa åtskillnaden mellan politik och förvaltning, vilket åsidosätts då förvaltningen politiseras. 

Frågan relaterar således också till demokratifrågor, då det är folkvalda politiker och inte tjäns-

temän som är ansvariga inför folket.  

 

                                                           
1 http://www.laholm.se/politik-paverkan/sa-styrs-laholm/fullmaktiges-vision-och-mal-2013/ 
2 http://www.regionhalland.se/om-region-halland/mal-uppdrag/ 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att utifrån Laholms kommuns och Region Hallands förtroendevaldas upp-

fattningar om politikers delaktighet, och förvaltningens medverkan i beslutsprocesserna till in-

riktningsmålen; lyfta fram likheter och skillnader mellan olika grupper av förtroendevalda. I 

uppsatsen besvaras följande frågeställningar: 

 

 I vilken utsträckning sammanfaller politikernas uppfattningar om beslutsprocessen med 

det Weberianska idealet? 

 Vad är skillnaden i hel- och deltidspolitikers och fritidspolitikers uppfattningar om för-

valtningens medverkan i beslutsprocessen? 

 Vilka uppgifter i beslutsprocessen anser politikerna har förskjutits till förvaltningen? 

 

I uppsatsen har frågeställningarna behandlats utifrån beslutsprocessens olika stadier. Dessa har 

tolkats utifrån två olika perspektiv, ett Weberianskt och ett professionellt, om politiker och 

tjänstemäns uppgifter i beslutsprocessen.  

 

1.4 Disposition  

I nästkommande Kapitel 2 redovisas först tidigare forskning om politiseringen av förvaltningen, 

och den teoretiska ramen vilken består av en modell av policyprocessen. Ett Weberianskt samt 

ett professionellt synsätt ingår där som tolkningsperspektiv till analysens operationalisering. I 

Kapitel 3 presenteras uppsatsens metod och material, och särskilt viktigt framgår i detta kapitel 

också den empiriska undersökningens operationalisering. I kapitel 4 redovisas analysen utefter 

de stadier som modellen för policyprocessen är strukturerad utefter. Kapitlet inleds med en 

presentation av de förtroendevalda rörande t.ex. språngbräda i politiken, och avslutas med en 

sammanfattande analys. I det sista Kapitel 5 besvaras forskningsfrågorna och kapitlet avslutas 

med rekommendationer till kommande forskning. Efter källförteckningen framgår intervjugui-

den som bilaga.   
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2. Forskningsfält 

Inledningsvis i uppsatsen redovisades en del av den tidigare forskningen på området. I detta 

kapitel redovisas och diskuteras en mer genomgående forskningsöversikt över tidigare forsk-

ning om politiseringen av förvaltningen. Därefter redovisas uppsatsens teoretiska ram, vilket 

utgörs av en modell av policyprocessen och två olika synsätt om relationen mellan politik och 

förvaltning. 

 

2.1 Tidigare forskning: Politiseringen av förvaltningen  

I uppsatsen studeras de förtroendevaldas uppfattningar om delaktigheten de har och förvalt-

ningens medverkan i den politiska beslutsprocessen. Fallet följer ett omvänt perspektiv av po-

litiseringen av förvaltningen, i konsekvenserna det medför politiken. Den tidigare forskningen 

om politiseringen är i uppsatsen viktig i precisionen av politikernas handlingsutrymme, i för-

hållande till en allt mer politiserad förvaltning. Fältet för forskningsområdet är lika stort som 

många andra forskningsområden. Urvalet av den tidigare forskningen har därför genomförts 

utifrån frågeställningar om; hur politiseringen av förvaltningen kan förklaras och förstås samt 

hur det ser ut på kommunal och regional nivå, och om politiseringen av förvaltningen anses 

vara ett hot mot demokratin. Generellt sett har avgränsningen gjorts till material som redogör 

för politiserings- och demokratifrågor i förvaltningen som kontext. Tillgången till material har 

också varit avgörande i urvalet av tidigare forskning och i vissa fall, i internationell som svensk 

forskning, har enbart andrahandskällor varit möjliga tillgå. Andra forskares tolkningar och till-

lämpningar av tidigare forskning i egna analyser är däremot också värdefullt i en forskningsö-

versikt. Utifrån tidigare forskning på området följer först en redogörelse av förklaringar till och 

verksamma mekanismer vid politiseringen av förvaltningen.  

 

2.1.1 Politisering – förklaringar och mekanismer 

Politiseringen av förvaltningen behandlas i vetenskapliga sammanhang oftast i amerikansk kon-

text. Ivarsson Westerberg & Nilsson (2009) skriver att ett stort antal tjänstemän utbyts vid 

maktskiften i Vita Huset. Det är känt som ”spoil systemet” och är ett av de synsätten som be-

skrivits av Luc Rouban. I Ivarsson Westerberg & Nilsson (2009) framgår att Rouban definierar 

politiserade utnämningar av tjänstemän utifrån om rekryteringen baserats på politiska kriterier 

istället för meriter. Kritiken mot detta avser risken för korruption eftersom det skapar en politisk 

elit. Partipolitiseringen rör tjänstemännens partipolitiska koppling till det politiska styret, vilket 

kan tillåta att tjänstemännen medverkar i både formuleringen av och tillämpningen av politik. 
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Å andra sidan kan tjänstemännen vara aktivister i politiska frågor och lojala med dessa politik-

områden. På så vis kan politiseringen utgöras av ideologisk samstämmighet mellan politiken 

och de högre förvaltningsnivåerna. Detta är då ett resultat av utnämningar där både meriter och 

politisk samsyn varit avgörande. Politiseringen kan också definieras utifrån relationen mellan 

politik och förvaltning. Utifrån det Weberianska idealet innebär politiseringen att förvaltning-

ens makt ökar på bekostnad av politikens makt. Förvaltningspolitiseringen innebär således att 

tjänstemän övertar politiska uppgifter (Westerberg & Nilsson 2009: 325f).  

 

Att det politiska styret förordar politisk följsamhet bland tjänstemännen är inte märkvärdigt, 

men ifrågasättbart utifrån varför rekrytering baserad på meriter inte skulle kunna uppnå det 

samma. Hustedt & Houlberg Salomonsen (2014) benämner den politiserade rekryteringen av 

tjänstemän för formell politisering. De konceptualiserar också två andra mekanismer som rela-

terar till politiska beteendemönster hos tjänstemän. Funktionell politisering; står för integreran-

det av politiska aspekter i förvaltningens uppgifter. Mekanismen ingår då i förvaltningens själv-

bild i fråga om roll, kompetens och handlingar. Administrativ politisering; rör de politiska råd-

givarnas relation till övriga tjänstemän och är en mekanism där de politiska rådgivarna politi-

serar tjänstemännens sakkunskap. Förutsättningen är att politiska rådgivare får utgöra ett mel-

lanskikt mellan politikerna och övriga tjänstemän, och mellan politiker och förvaltningen. De 

politiska rådgivarna är då politikernas ”vakthundar” (Hustedt & Houlberg Salomonsen 2014: 

750). Politiseringen av förvaltningen har också konstaterats på kommunal och regional nivå 

och i nästkommande avsnitt redovisas forskning på området. 

 

2.1.2 Relationen mellan kommun- och regionpolitiker och tjänstemän 

På kommunal och regional nivå har politiseringen av förvaltningen medfört andra konsekvenser 

än på central nivå. Montin (2007) skriver om tre faktorer som förändrat förutsättningarna mel-

lan olika grupper av förtroendevalda. Genom kommunsammanläggningarna övergick kommu-

nernas organisationer från lekmannaförvaltning till lekmannastyrd tjänstemannaförvaltning. 

Politiska avgörande har på så vis i praktiken delegerats till tjänstemän och fritidspolitikernas 

betydelse har därför minskat (Montin 2007: 94f). Tillkomsten av större kommuner minskar 

också den politiska överensstämmelsen mellan politiker och medborgare (Dahlberg m.fl. 2005: 

44f). Undersökningar har visat att fritidspolitiker upplever sin roll som förtroendevalda att vara 

begränsad till att ta ställning till tjänstemännens förslag. Överlag framhålls då att politikerna 

har budgetmakt men saknar problemformuleringsmakt. Hel- och deltidspolitiker benämns att 
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vara de professionaliserade politikerna som fortfarande har reell politisk makt, vilket fritidspo-

litikerna saknar (Erlingsson 2009: 34, Montin 2007: 94f, Strömberg & Westerståhl 1983: 178). 

Överlag har däremot inget monetärt värde i fråga om kommunpolitikernas lönesättning och 

löneutveckling kopplats till intresset för svensk lokalpolitik. Det är enbart en liten andel av 

kommunpolitikerna som arvoderas betydande summor (Lundqvist 2013: 29ff). Bland de avlö-

nade politikerna ingår också oppositionsråden som tillhör partier i opposition som p.g.a. man-

datfördelningen tilldelats avlönade uppdrag. Minoritetsstyren och majoritetsstyren som formats 

utefter blocköverskridande samarbeten är vanliga på kommunal och regional nivå. Sett utifrån 

demokratiska möjligheter till ansvarsutkrävande är inte ”kvasi-parlamentarismen”, då de flesta 

större partier finns representerade i nämnder och styrelser, behjälpligt vid minoritetsstyren. Det 

är då snarare för lätt för majoritet och opposition att samarbeta (Wänström 2015: 29ff).                                                    

 

Det finns inte mycket forskning att tillgå om demokratin på regional nivå. Det finns däremot 

empiriska bevis på att regionerna inte uppfyller viktiga demokratikrav, och orsakerna relaterar 

främst till kompetensnivåns huvudsakliga ansvarsområde. Hälso- och sjukvården är av komplex 

natur med starka professionella och specialiserade intressen och med statlig inblandning i sak-

frågan. Hälso- och sjukvårdens professionella verksamhet är i jämförelse med t.ex. den kom-

munala socialtjänsten, i långtgående grad avhållen politikernas inbladning. Regionpolitiker 

upplever att demokratin på kompetensnivån fungerar dåligt, och fritidspolitikernas handlings-

möjligheter är sålunda också begränsad (Erlingsson 2009: 22-28). Flertalet av de kommunala 

ansvarsområdena som administreras av nämnder regleras också av speciallagstiftning, vilket 

också bryter mot det kommunala självstyret (Montin 2007: 72f).   

 

Konceptualiseringen av mekanismerna bakom politiseringen av förvaltning redogör för att för-

valtning och tjänstemän förskjuts in i den politiska domänen. Det är därifrån politiker-tjänste-

mannahybriden som Ehn (1998) redogjort för härrör. Politiseringen av uppdragen står på så vis 

i paradox till mål- och resultatstyrningen av förvaltningen. Tanken med styrmodellen är att 

förtydliga åtskillnaden mellan politikers och tjänstemäns uppgifter samt mellan politik och för-

valtning. Styrmodellen utpekas däremot kunna lägga grunden för ett fungerande samarbete mel-

lan politiker och tjänstemän. Konflikterna kring detta orsakas av att respektive mandatområde 

överskrids av någon sida. Jonsson m.fl. (2012) skriver att konflikten står mellan ”vad”- och 

”hur” - frågor. Politiker ansvarar för ”vad-frågor” och förväntas ange mål- och riktlinjer samt 

fatta politiska beslut. Tjänstemännen ska ansvara för ”hur-frågor” och ska ha i uppgift att bereda 
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underlag för politiska förslag och sköta detaljfrågor vid verkställandet av beslut, vilket de också 

ska ansvarar för (Jonson m.fl. 2012: 13). Konfliktnivån höjs då tjänstemännen låter värderingar 

och argument gå före sakkunskap i deras underlagsformulerande arbete. Politikerna i sin tur gör 

sig skyldiga till politisering, av icke-politiska frågor, då de detaljstyr och uppsöker verksam-

heter istället för att vända sig till tjänstemännen för inhämtning av information (Ibid: 14f). Upp-

giftsfördelningen mellan politiker och tjänstemän har sin grund i det Weberianska idealet. 

Tjänstemännen ska således vara neutrala och opartiska verkställare. De frågetecken som kvar-

står föreligger kring mandatöverskridande konflikter som kan omgärda relationen mellan poli-

tiker och tjänstemän, vilka på kommunal och regional nivå arbetar varandra nära. Undersök-

ningar visar på att en ytterst begränsad andel politiker aktivt medverkat till eller själva initierat 

frågor. Det är hel- och deltidsanställda politiker som sitter i nämnder och styrelser som uppvisar 

aktivitet i beredningsstadiet. Att besluten ska förankras i partigrupper och lokala partiorgani-

sationer är däremot i princip ett måste (Erlingsson 2009: 28ff, Strömberg & Westerståhl 1983: 

179ff). I det svenska politiska systemet är det partier och inte enskilda individer som profileras 

(Lundqvist 2013: 35). Tjänstemännens avgörande ska således inte uppfattas som definitiv och 

i t.ex. småkommuner är det ett fåtal tjänstemän som i centrala frågor och i nämnder kan påverka 

beslutsprocessen. Förvaltningen bör därför uppfattas att vara styrd av partipolitiken (Strömberg 

& Westerståhl 1983: 179ff). Skillnaden på lokal nivå är också att mellanskikt som t.ex. politiska 

rådgivare eller politiskt tillsatta tjänstemän sällan finns.  

 

I Jonson m.fl. (2012) framgår att förutsättningen för en ”gyllene zon” är att politiker och tjäns-

temän strävar för samma mål, vilket kräver att politikerna tydliggör politiska mål. En tydlig 

rollfördelning är därför också viktig utifrån symbiosen av att politikerna står för den politiska 

makten och tjänstemännen är följsamma (Jonson m.fl. 2012: 17ff). Det som den ”gyllene zo-

nen” illustrerar är en rollfördelning som sammanfaller med det Weberianska idealet. I Högberg 

(2007) framgår att separationen mellan politik och förvaltning inte existerar i relationen mellan 

politiker och tjänstemän, eftersom aktiviteterna som associeras med politik och förvaltning ten-

derar att vara identiska. Högberg (2007) beskriver interaktionen mellan politiker och tjänstemän 

enligt följande: ”Medan folkvalda politiker fattar politiska beslut med utgångspunkt i en politisk 

logik hjälper tjänstemän till med att forma politiken och ge politiken ett specifikt innehåll och 

mening i verkställandet med utgångspunkt i en administrativ logik.” (Högberg 2007: 199). 

Denna synvinkeln är betydelsefull i fråga om relationen mellan politiker och tjänstemän gäl-

lande det Weberianska idealet kontra verkligheten. Det är politikerna som styr förvaltningen, 
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eftersom det är politikerna som fattar de beslut som förvaltningen ska verkställa. De har alltså 

två olika roller men förvaltningens uppgifter är också snarlikt politiska. I Strömberg & Wester-

ståhl (1983) framgår också att det är fel att håglöst koppla tjänstemännens möjligheter till med-

verkan i beslutsprocessen till ”egenintresse”. Tjänstemännen har också professionella normer 

att efterleva och statliga krav på verksamheten att uppfylla. Detta utesluter däremot inte att 

förvaltning med tjänstemän utifrån sin sakkunskap prioriterar förändringar som avviker från 

väljarkårens vilja. I detta fall styrs politikernas maktfullkomlighet av tid och kunskap, vilket 

främst är en brist hos fritidspolitikerna. De har många gånger inte något annat val än att anförtro 

sig på ”expertlösningar” (Erlingsson 2009: 34, Strömberg & Westerståhl 1983: 187).   

 

Förståelsen för vad politiseringen innebär gör förvaltningen kontextbunden, och relaterat till 

det styrsystem som tillämpas på förvaltningen. I Sverige existerar politisering i form av poli-

tiska utnämningar men även mål- och resultatstyrningen är avgörande. Enligt det sistnämnda 

ska tjänstemännen skapa resultat av politiska beslut. Professionaliseringen av kommun- och 

regionpolitiker ställer olika grupper av förtroendevalda mot varandra. Somliga förlorar politiskt 

inflytande, medan andra grupper införlivas i en maktkoncentration där tjänstemännen fått större 

möjlighet till politiskt inflytande. I fråga om mandatöverskridande interaktioner mellan politi-

ker och tjänstemän är identifierandet av avgörande politiseringsmekanismer värdefullt. Om nu 

politikens respektive förvaltningens roll inte är det samma, men distinktionen mellan politiker 

och tjänstemäns uppgifter är näst intill omöjlig kan även politik och förvaltning förväntas att 

byta roller i vissa sammanhang. Politiseringen av förvaltningen sätter även demokratifrågor på 

sin spets, framförallt för att tjänstemännen inte är folkvalda. Nu följer en granskning av uteslu-

tande svensk forskning om detta område. 

 

2.1.3 Demokratisk legitimitet 

Om politikernas roll gentemot allmänheten inskränks till tjänstemännens fördel medför det kon-

sekvenser för den demokratiska styrningskedjans legitimitet. Premfors m.fl. (2003) skriver att 

det Weberianska idealet om den tudelade hierarkin mellan politik och förvaltning därför är ba-

serad på en tredelad strategi. Weberianismen förordar obruten hierarki mellan politiker och 

tjänstemän. Den demokratiska styrningskedjan och förvaltningen ska därför lämna större ut-

rymme till den privata sektorn. En direktdemokratisk förvaltning betraktas därför som olämplig 

eftersom den inte kan vara tillräckligt effektiv. Det Weberianska idealet förordar istället repre-

sentativ demokrati där det medborgerliga deltagandet sker i allmänna val (Premfors m.fl. 2003: 
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37ff). Förutom politiseringen som politiker ligger bakom finns det också empiriska bevis på att 

förvaltning och tjänstemän tar sig politiska friheter.  

 

I Möller (2006) framgår att Regeringsformen fastslår att det är förvaltningens uppgift att verk-

ställa den politik som riksdag och regering beslutat om. Av denna anledning har tjänstemännen 

ett handlingsutrymme som sträcker sig längre än vad som framgår i politiska direktiv och i 

lagar. Detta för att värna om rättssäkerhet och effektivitet, och förvaltning och tjänstemän ska 

därför inte utgöra ideologiska apparater. Wockelberg (2006) skriver om hur förvaltningen er-

övrar den politiska makten på demokratiskt illegitima vägar. Ett sätt är att förvaltningen deltar 

i kampen om den politiska dagordningen genom att övertyga andra aktörer för att frågor ska bli 

föremål för politiska beslut. Förvaltningen avlägger tid och har sakkunskap till hands för att 

påverka hur problem och tänkbara lösningar definieras (Wockelberg 2006: 65f). Utifrån forsk-

ningen på område skriver Möller (2006) att trenden relaterar till partiväsendets kris. De etable-

rade partierna har blivit integrerade i statsmakten, vilket försvagat dess demokratiska kraft. 

Istället för att vara idébärare har de övergått till att bli administratörer (Möller 2006: 56f). Frå-

gan är också intressant gällande förhållandet mellan politiker och tjänstemän på övriga kompe-

tensnivåer. Montin (2007) skriver om framväxten av den svenska ”servicedemokratin” som 

härrör från Socialdemokraternas välfärdsfokus till att tillgodose flera samhällsgruppers behov. 

Partiernas legitimitet har kommit att kretsa kring ambitioner till sociala reformer istället för 

ideologisk mobilisering av medborgarnas stöd (Montin 2007: 82). Maktkoncentrationen mellan 

hel- och deltidspolitiker och tjänstemän på kommunal och regional nivå visar också på en po-

litisering av förvaltningen ner till gräsrotsnivå.  

 

Ur den granskade forskningen konstateras att partiväsendets kris, och politiker och tjänstemäns 

identiska uppgifter i den politiska beslutsprocessen inte är hälsosamma för demokrativärden. 

På kommunal och regional nivå har professionaliseringen inneburit att olika grupper av förtro-

endevalda skingrats, då den politiska makten koncentreras till ledande politiker och tjänstemän. 

Sammanfattningsvis är politisering kontextbunden men myndigheters och tjänstemäns hand-

lingsutrymme ett illustrativt exempel av politisering. De agerar politiskt och sett utifrån det 

Weberianska idealet övertar tjänstemännen en politisk uppgift. Uppsatsen behandlar politikers 

delaktighet, och förvaltningens medverkan i den politiska i beslutsprocessen. Uppsatsens teo-

retiska ram har därför baserats på en modell av policyprocessen, utifrån politikens delaktighet 
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respektive förvaltningens medverkan i dess olika stadier. Det ställs utifrån den tidigare forsk-

ningen i relation till två olika synsätt om politik och förvaltning, vilka presenteras i kommande 

avsnitt.  

 

2.2 Teoretisk ram  

I detta avsnitt redovisas uppsatsens teoretiska ram som tillämpats i inhämtandet och analysen 

av det empiriska materialet. I detta ingår en modell av policyprocessen som analysschema. Det 

empiriska materialet ställs i relation till ett Weberianskt synsätt respektive ett synsätt som är 

nyanserat i förhållande till den professionella symbiosen mellan politiker och tjänstemän. 

 

2.2.1 Policyprocessen 

För analysen av politikernas delaktighet i den demokratiska styrningskedjan måste processen 

kring politiska beslut kartläggas. I uppsatsen har Lennart Lundquists modell av policyprocessen 

tillämpats. Lundquist (1992) skriver att den demokratiskt normativa skillnaden mellan politi-

kens och förvaltningens uppgifter baseras på att det är politikerna som ska ansvara för att sätta 

upp mål och allmänna riktlinjer. Förvaltningen har i sin tur i uppgift att verkställa politiska 

beslut, men förvaltningen har i teorin och realiteten ett större handlingsutrymme. Relationen 

mellan politiker och tjänstemän kan därför inte antas att vara ensidigt hierarkisk (Lundquist 

1992: 101f). Beslutsfattandet har formellt sett alltid varit politikernas uppgift, och framgår där-

för inte som ett explicit stadium i modellen för policyprocessen. Det beslutfattande stadiet har 

tillagts som uppgift för fullmäktige till hjälp för analysen av förutsättningarna kring beslutsfat-

tandet mellan de förtroendevalda och tjänstemännen. 

 

Initieringen: Demokratinormen föreskriver att politiker med samhällsmedlemmar och intresse-

grupper ska vara initiativtagande i utformningen av den politiska dagordningen. Det är däremot 

inte ovanligt att förvaltningen också tar initiativ till förändringar i sina respektive ansvarsom-

råden. Teoretiskt sett har förvaltningens roll vid initieringen hävdats att vara rättsprövande, men 

förvaltningens delaktighet är naturligt utifrån dess sakkunskap. Demokratiskt sett innebär för-

valtningens roll vid policyinitieringen att den också övertar traditionella politiska uppgifter, då 

förvaltningen istället för politiker tolkar folkviljan och vad allmänintresset kräver (Lundquist 

1992: 95f). Beredningen: Den beredande uppgiften inför politiska beslut är traditionellt ålagd 

förvaltningen. Politikerna anger oftast specifikt vad som ska utredas, men förvaltningen har här 
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stor möjlighet till att forma förslagen och styr därför över hur förslagen ser ut när de når politi-

kerna. På inflödessidan av policyprocessen har förvaltningen genom sin sakkunskap stor möj-

lighet till att påverka politikerna. Förvaltningens förmåga att mobilisera politiskt stöd är avgö-

rande för dess möjlighet till att påverka politikerna (Ibid: 97f). Beslutsstadiet: Politikerna är de 

som formellt fattar besluten. Beslutsfattandet i policyprocessen är naturligt sett och utifrån Re-

geringsformen de folkvaldas uppgift och detta sker i folkvald församling; på kommunal och 

regional nivå i fullmäktige (Erlingsson 2008: 56, Erlingsson 2009: 16). Implementeringen: 

Traditionellt sett är verkställandet av besluten ålagd förvaltningen. Härvid behöver inte förvalt-

ningens handlingsutrymme uppfattas som stort. Det kan begränsas av oprecis styrning via ram-

lagar, och politikerna kan också via indirekta styrningsformer manövrera förvaltningens sätt att 

specificera den direkta styrningen. Förvaltningen som implementerande instans har ändå stort 

utrymme till att påverka utformningen av den förda politiken (Lundquist 1992: 99). Efterkon-

trollen: Om förvaltningen genomför efterkontrollen av implementerade beslut är det även de 

som bedömer resultatet. Efterkontrollen kan präglas av en samklang mellan politik och förvalt-

ning vid utvärderingen av politiska beslut, men p.g.a. att förvaltningen utvärderar den egna 

verksamheten finns risk för att policyn kommer att drivas på förvaltningens villkor (Ibid: 100).  

 

Modellen tillkännager att tjänstemännen även i teorin har ett stort handlingsutrymme. Lun-

dquist (1992) skriver att förvaltningens aktiva medverkan i policyprocessen ger den stora möj-

ligheter till att påverka den auktoritativa fördelningen av värden i samhället. Demokratiskt sett 

är det däremot politikerna som är ansvariga inför folket, och därför krävs det att de tillsätter och 

satsar tillräckligt med resurser för att uppnå önskat resultat med politiska beslut. Det kan däre-

mot enbart koncentreras på ett fåtal fall, vilket sker i starkt politiserade angelägenheter (Lun-

dquist 1992: 100f). Beslutsprocesserna till kommun- och regionfullmäktiges inriktningsmål kan 

förväntas att vara starkt politiserade angelägenheter. Kontrasterna i policyprocessen, vilka ut-

görs av politiken och förvaltningen, speglar två olika roller som både politiken och förvalt-

ningen kan inta i policyprocessen. Således är det två liknande synsätt på politikens och förvalt-

ningens roll som tillämpats i tolkningen av politikernas uppfattningar. Detta grundas på den 

delaktighet politikerna har och förvaltningens medverkan i policyprocessens samtliga stadier. 
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2.2.2 Tolkningsperspektiv: Två synsätt om politikers och tjänstemäns roller 

I föregående redogörelse för policyprocessen framgår att det redan i teorin finns ett större hand-

lingsutrymme för förvaltningen i den politiska beslutsprocessen, än vad det Weberianska idea-

let normativt tillkännager. I uppsatsen har politikernas uppfattningar därför tolkats utefter två 

olika synsätt. Det ena synsättet framgår i Hysing & Olsson (2010) och är baserad på det We-

berianska idealet om den hierarkiska tudelningen mellan politiker och tjänstemän. Det andra 

synsättet framgår i Ehn (1998) som en politisk tjänstemannarolluppfattning, vilken står för po-

litiker-tjänstemannahybriden som växt fram ur symbiosen mellan politiker och tjänstemän.  

Synsättet sammanfaller med den gemensamma roll som ledande politiker och tjänstemän upp-

visar efter professionaliseringen på kommunal och regional nivå, vilken framgår i Montin 

(2007). Synsättet benämns i uppsatsen för professionellt synsätt och redovisas utefter samma 

funktioner som framgår i Hysing & Olsson (2010) om det Weberianska synsättet. 

 

Weberianskt synsätt 

Beslutsfattande: I den parlamentariskt-demokratiska styrningskedjan har politikerna i uppgift 

att fatta beslut om prioriteringar och fördelningen av värden. Förvaltningens uppgift är i första 

hand att verkställa dessa beslut (Hysing & Olsson 2012: 29). Värden, subjektiv, partisk: Politi-

ker ska ta ställning för värderingar utifrån ideologi och normativa föreställningar. De ska därför 

subjektivt och partiskt verka för att driva politiken mot en riktning. Förvaltningens uppgift är 

att bidra med fakta i policyprocessen utifrån formell sakkunskap och erfarenhet. Detta förutsät-

ter att förvaltningen förhåller sig neutral och objektiv gentemot partipolitiska idéer och värde-

ringar (Ibid: 29f). Förändring: Politikernas bas ska vara ideologisk och partipolitisk och de ska 

gå till val med visioner. Förvaltningen ska sträva efter kontinuitet i det demokratiskt-politiska 

systemet. Det förutsätter att förvaltningen som kvarstår vid maktskiften agerar opartiskt för att 

sakkunskap och erfarenhet ska utmärka det demokratiskt-politiska systemet (Ibid: 30). Parti-

politik: Politiker ska ägna sig åt politiska aktiviteter för att behålla makten och kunna styra, 

vilket avser partipolitik, valkampanjer, och debatt i syfte om att mobilisera medborgarnas stöd. 

Tjänstemännen ska ägna sig åt myndighetsutövning i tillämpningen av politiska beslut, vilket 

politikerna inte får påverka (Ibid: 31). Självbild: Politiker ska vara öppet politiska och uttrycka 

politiska åsikter och ställningstaganden. Politikerna är ansvariga inför medborgarna och måste 

mot medborgarna visa på att de har kontroll över den offentliga verksamheten. Förvaltning med 

tjänstemän ska vara opolitiska och det är inte legitimt att de ingår politiska ställningstaganden 

(Ibid: 31).  
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Professionellt synsätt 

Beslutsfattande: Politiker ska värdera sakpolitiska resultat före formellt regelverk och förvalt-

ningen ska därför aktivt kunna delta i samtliga led i det politiska beslutsfattandet. Förvaltningen 

har sålunda politiska inslag i allt förvaltningsarbete, och neutralitet i strikt bemärkelse existerar 

därför inte. Förvaltningens roll är politisk och tjänstemän ska kunna tolka vaga och oklara be-

slut, och det formella innehållet ska kunna tillkomma efter formellt politiskt beslut (Ehn 1998: 

126, Montin 2007: 107). Värden, subjektiv, partisk: För politiker ska förvaltningen vara ett 

redskap för att förverkliga medborgarnas behov och önskemål. Det förutsätter att förvaltningen 

är politiskt följsam och ska sålunda också stå till politikernas tjänst och handleda dem i deras 

politiska arbete (Ehn 1998: 125, Montin 2007: 107). Förändring: Politikerna behöver en följ-

sam förvaltning som är lojal gentemot politikerna och den politik som de för. Det är därför 

viktigt att förvaltningen är aktivistisk d.v.s. engagerade och drivande utifrån sitt ansvarsområde. 

Förvaltningen kan på så vis också avgöra vilka frågor som förs upp på den politiska dagord-

ningen (Ehn 1998: 125f, Montin 2007: 107).  Partipolitik: Gränsdragningen mellan politik och 

förvaltning ska inte utgöra ett förhinder för politikernas förverkligande av sin politik. Det for-

mella regelverket ska vara av mindre vikt för förvaltningen (Ehn 1998: 126). Självbild: Politi-

kerna är demokratiskt ansvariga inför medborgarna och ska därför vara överställda förvalt-

ningen. Detta är däremot inte ett hinder mot att förvaltning med tjänstemän, vid t.ex. politisk 

oklarhet eller osäkerhet, tillför politiken egna värderingar och ambitioner i sakfrågor (Ehn 1998: 

126, Montin 2007: 108).  

 

Respektive synsätt placerar politiken och förvaltningen i olika sfärer. Det Weberianska synsät-

tet är baserat på en tydligt hierarkisk tudelning mellan politik och förvaltning. Politiken formas 

då på policyprocessens inflödessida. Det professionella synsättet sammanför politik och för-

valtning i gränslandet mellan dem. Beslutsfattandet är också förbehållet politiken men förvalt-

ningen medverkar aktivt i utformningen av dagordning, förslag och efterkontrollen av de beslut 

dem implementerat. Konsekvensen av att det professionella förfarandet är att det ger upphov 

till en politisk maktkoncentration kring ledande politiker och tjänstemän. Enligt det We-

berianska synsättet är politikernas legitimitet förankrat hos väljarna, medan det professionella 

synsättet söker legitimitet i förvaltningens sakkunskap och ambition att verkställa politiska be-

slut.  
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Sammanfattningsvis kan här tydliggöras att Lundquists (1992) modell av policyprocessen valts 

som ram till uppsatsens analysschema, då den täcker de viktiga momenten inför och efter en 

politisk beslutsprocess. Det avser politikernas ideologiska ambitioner till initierandet av förslag 

i en beslutsprocess och det faktiska resultat som uppnås efter en beslutsprocess. Den inberäknar 

också förvaltningens medverkan och det faktiska inflytande politiker har utifrån formell posit-

ion. Således är den normativa kontra den faktiska delaktigheten politiken och förvaltningen har 

i beslutsprocessen också viktig. Denna teoretiska skiljelinje ingår också i Lundquists (1992) 

modell, vilket underlättat sammanförandet av vart och ett av de funktioner som de två olika 

synsätten är strukturerade utefter till ett av de stadier som modellen består av. Dessa har kon-

kretiserats till uppsatsens vetenskapliga problem och empiriska undersökning med hjälp av den 

redovisade tidigare forskningen på området. I syfte att bidra till forskningen på området har 

uppsatsens resultat teoretiskt överförts till det vetenskapliga problemområdet med hjälp av den 

tidigare forskningen. Operationaliseringen till den empiriska materialinsamlingen och analysen 

av materialet framgår i nästkommande kapitel om uppsatsens metod.  
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3. Metod och material 

I följande kapitel redovisas och diskuteras uppsatsens metod och här presenteras och motiveras 

också urvalet av det empiriska materialet, och den analytiska avgränsningen. Särskilt viktigt i 

detta kapitel är redogörelsen för operationaliseringen till inhämtandet och analysen av uppsat-

sens empiriska material.  

 

3.1 Allmänna metodologiska överväganden  

De forskningstekniska avvägningar i uppsatsens metod har uteslutande avgjorts av det forsk-

ningsfält som uppsatsen tar avstamp i, och som resultatet ställts i relation till. Särskilt viktig för 

uppsatsen är Ehns (1998) avhandling om högre statstjänstemäns rolluppfattningar. I uppsatsen 

replikeras den i omvänt perspektiv av politiseringen av förvaltningen, till olika grupper av för-

troendevalda i kommun och region. Inga statsråd ingick i avhandlingen men till analysen av 

tjänstemännens rolluppfattningar ingick riksdagsledamöter. Vad som i avhandlingen gör sig 

påmint om maktkoncentrationen på övriga kompetensnivåer är riksdagsledamöternas svaga in-

sikt i förvaltningens arbete. Detta har också varit avgörande i valet av att replikera avhandlingen 

till olika grupper av förtroendevalda i kommun och region. I större delen av forskningen, som 

uppsatsen tar avstamp i, är det Weberianska idealet om tudelning mellan politik och förvaltning 

en normativ utgångspunkt som problematiserats. Enligt Ehn (1998) är det Weberianska idealet 

en föreställning som lever vidare i fråga om uppgiftsfördelningen mellan politik och förvalt-

ning. I uppsatsen är det därför av värde att kunna problematisera det samma rörande förskjut-

ningar i kommun- och regionpolitikers uppfattningar mellan det Weberianska idealet till mer 

professionella inslag. Utgångspunkten för uppsatsens analys är att: Politikernas uppfattningar 

styrs av deras formella uppdrag. De som arbetar tjänstemännen närmst har ett synsätt som i 

långtgående grad överensstämmer med det Professionella synsättet, medan de politiker som 

jobbar längst ifrån tjänstemännen har ett synsätt som i långtgående grad överensstämmer med 

det Weberianska synsättet. 

 

Uppsatsens beskrivande forskningsfrågor syftar till att utröna politikernas föreställningar om 

den sociala verklighet de upplever i kommun- respektive regionpolitiken, vilket uteslutande är 

uppsatsens enda analysenhet. Vetenskapsteoretiskt sett har således forskningsprocessen i upp-

satsen anpassats till empirin, och forskningsidealet är således idiografiskt. Det betyder att de 

centrala momenten har baserats på inlevelse och förståelse för den sociala verklighet politikerna 

återgivit. Detta har också varit ytterst avgörande för korrekta slutsatsdragningar utifrån teorin 
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(Bryman 2011: 53, Teorell & Svensson 2007: 41). Beskrivande forskning kritiseras för att vara 

en enkel och ofullständig variant av vetenskap (Esaiasson m.fl.: 2012, Teorell & Svensson 

2007). Beskrivande forskning är vanligt förekommande vid klassindelande- och idealtypsana-

lyser. I båda fallen måste de teoretiska kategorierna vara ömsesidigt uteslutande. Det innebär 

inte att de teoretiska kategorierna inte kan visa sig sammanflyta, vid analysen av det empiriska 

materialet (Esaiasson 2012: 137ff). Att enbart klassificera uppsatsens resultat utefter uppfatt-

ningarnas närmande till ett av synsättet har inte bedömts som tillräckligt vetenskapligt relevant. 

I analysen har politikernas uppfattningar beskrivits utifrån förskjutningar mellan synsätten. 

Uppsatsen är kvalitativ eftersom syftet är att beskriva politikernas uppfattningar, och det tol-

kande perspektivet är därför ett framstående inslag i analysen (Lundahl & Skärvad 1999: 101f). 

Den empiriska undersökningen har av denna anledning fokuserats till djupgående och större 

informationsmängd i ett fåtal undersökningsenheter d.v.s. empiriska källor. Analysen är således 

intensiv och inte extensiv i bredd till ett större urval av empiriskt material. Teorianknytningen 

har därför också varit viktig för tolkningen av det empiriska materialet i relation till det forsk-

ningsfält som ligger till grund för uppsatsen. Valet av tillämpning av teori i uppsatsen har pre-

ciserats till en strategi om inhämtning av empiriskt material utifrån teoretiska utgångspunkter, 

vilket det empiriska materialet också analyserats utefter.  

  

Analysen av empirin utefter i förväg bestämda teoretiska utgångspunkter syftar i uppsatsen inte 

till att vare sig teori eller empiri ska kunna förkastas. Målet med analysen är snarare att alter-

nativa svar ska kunna formuleras om empirin inte uppvisar förväntat resultat (Beckman 2005: 

20ff). Den abduktiva forskningsstrategin har fungerat som vägvisare vid förarbetet till och 

själva genomförandet av analysen. Det avgörande i analysen är följaktligen inte om det tilläm-

pade teoretiska perspektivet är sant eller falskt utan när den gäller (Alvesson & Sköldberg 2008: 

41ff). I induktion baseras slutsatser på tillräckligt antal observationer, och i deduktion baseras 

slutsatserna istället på en teoretisk förförståelse. Abduktion är baserat på en logik om observat-

ioner som studeras på djupet för att kunna beskrivas utifrån teorin. Det studerade underliggande 

mönstret förklarar enligt den abduktiva forskningsstrategin det enskilda fallet (Alvesson & 

Sköldberg 2008: 61). Abduktionen förkastar inte teorins bidrag till formulerandet av forsk-

ningsfrågor och problemformulering. Abduktivt genomförda undersökningar är också baserade 

på teoretiska hypoteser, men den teoretiska förförståelsen till det empiriska tillämpningsområ-

det och tolkningsmöjligheter förfinas däremot succesivt (Ibid: 55). Abduktionens logik är fram-

förallt realistiskt beskrivande i hur uppsatsens genomförande gått till då problemformuleringen, 
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forskningsfrågorna och den tidigare forskningen kommit att preciseras efterhand som det em-

piriska materialet inhämtats. Som exempel kan här nämnas mandatfördelningen i kommuner 

och regioner, vilket många gånger gett upphov till blocköverskridande styren. I den empiriska 

undersökningen har de politiska uppdrag som tillkommit av mandatfördelningen visat sig vara 

avgörande för politikernas uppfattningar. Forskningsstrategin är inte minst viktig för fullstän-

diga och ingående svar på uppsatsens ytterst beskrivande forskningsfrågor. I kommande avsnitt 

följer en redogörelse om val av fallen och designen till den empiriska undersökningen. 

 

3.2 Val av fall och design  

Kommun och region har utvalts strategiskt i enlighet med ambitionen att replikera Ehns (1998) 

undersökning. I uppsatsen rör detta förskjutningar i kommun- och regionpolitikers uppfatt-

ningar mellan det Weberianska idealet till mer professionella inslag.  Relevansen vid val av fall 

är vid teoretiska avgörande bedömda i förhållande till teorin och den ”typiskhet” som fallet 

uppvisar. I strategiska urval av analysenheter är det också liknande kriterier som tillämpas (Te-

orell & Svensson 2007: 151ff, 84). I fullmäktigeförsamlingar bereds inte ärenden i utskott på 

samma sätt som i riksdagen. Bland nämnderna är det kommun- respektive regionstyrelsen som 

har en central funktion i det politiska styret. Nämndernas sammansättning speglar mandatför-

delningen i fullmäktige och presidierna förefaller därför att tillhöra den politiska majoriteten. 

Oppositionens förtroendevalda som fritidspolitiker är således i långtgående grad utestängda 

från påverkan i politiken.  

 

Inledningsvis kan här nämnas att valet av fallen och fallstudien som design också avgjorts av 

den tid som disponeras till en masteruppsats. Författaren till uppsatsen bor själv i Halland och 

har haft nära till politikerna i Laholms kommun och i Region Halland. Ett utmärkande drag av 

Laholms kommun som avgjort att det valts som fall är att Laholm är en typisk mindre kommun 

med ett sammanhållet kommunkontor utan särskilda förvaltningar3. En viktig faktor är således 

de korta avstånden mellan politiker och tjänstemän i en sådan organisation. Tidigare forskning 

påvisar en identisk maktkoncentration i regioner och därför har också olika grupper av förtro-

endevalda på regional nivå inkluderats i urvalet. Laholms kommun är en del av Region Halland 

som är organiserad i olika förvaltningar utefter regionernas kompetensområde4. Valet av dessa 

fall har däremot inte genomförts i jämförande syfte till uppsatsens analys, utan har genomförts 

                                                           
3 http://www.laholm.se/politik-paverkan/Politisk-organisation/ 
4 http://www.regionhalland.se/om-region-halland/organisation/organisationsschema/ 
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utifrån om fallen utgör en passande kontext för besvarandet av forskningsfrågorna (Bryman 

2011: 77). Fallstudier tjänar vidare till att beskriva en eller ett visst antal analysenheter i detalj, 

vilket i beskrivande undersökningar avser trender och mönster (Teorell & Svensson 2007: 82). 

De olika grupperna av förtroendevalda är en del av samma problematik kring maktkoncentrat-

ionen som avser både kommuner och regioner. De behandlas i samma kontext och tid och ana-

lysen är därför synkronisk (Hay 2002: 144f). Märkbara nyanser i skillnaderna mellan t.ex. tjäns-

temannastyrningen mellan kompetensnivåerna har påvisats i avrapporteringen. Analysens fo-

kus är däremot riktat till de politiska och sociala relationerna i det kommunala- och regionala-

styret som fall. Analysen har däremot inte genomförts utifrån fallet, utan utifrån teorin. Det 

empiriska materialet har insamlats genom intervjuer. I nästkommande avsnitt redogörs och dis-

kuteras genomförandet av intervjuerna.  

 

3.3 Intervjuer och urval 

Intervjuer och samtal används i forskning i syfte att beskriva de intervjuades livsvärld och te-

matiseringen av intervjuer är därför vanligt, vilket då baseras på en utarbetad teoretisk förför-

ståelse. I hypotesprövande syften är genomförandet också mer strukturerat (Kvale 1997: 13, 

91ff). Tematiseringen av intervjuerna rör även analysen, och till uppsatsens syfte passade därför 

en generell tematisering av intervjufrågorna till beslutsprocesserna till inriktningsmålen. Detta 

är av analytiskt värde i fråga om olika grupper av förtroendevaldas uppfattade möjligheter till 

delaktighet i en sådan process, vilken kan förväntas att vara av stark politisk karaktär. Inför 

revideringen av inriktningsmålen5 fick nämnderna i Laholms kommun till en början lämna syn-

punkter 6. I en workshop för kommunfullmäktiges ledamöter diskuterades också mål- och re-

sultatstyrningen, och skiljelinjen mellan politikens och förvaltningens uppgifter7. Region Hall-

and har fler ansvarsområden än enbart hälso- och sjukvård, vilket de övergripande målen och 

budgeten för antogs i samband med den nya mandatperioden8. I forskningsintervjun är det sam-

talet mellan intervjuare och respondent som utvinner kunskap genom dialog. Respondenterna 

måste därför känna bekvämligheten till att tryggt besvara frågorna. Intervjuaren som styrande 

part måste därför kunna leda intervjun utefter målen med frågorna. Tematiken i intervjuguiden 

baseras ytterst till de teoretiska utgångspunkter som operationaliserats i nyckelfrågorna (Kvale: 

117ff, 121ff). De två olika synsätten, det Weberianska och det professionella, består av ett antal 

                                                           
5 Laholms kommun. (DNR: 2015-000062). Översyn av vision och mål 2015 
6 Laholms kommun. (PowerPoint). Vision och Mål Laholms kommun 
7 Laholms kommun. (PowerPoint). Mål- och resultatstyrning 
8 http://www.regionhalland.se/PageFiles/109883/346_M%C3%A5loBudget_2016.pdf 
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funktioner vilka kopplats till ett visst stadie i modellen för policyprocessen. Dessa har också 

operationaliserats i nyckelfrågorna i intervjuguiden. Respondenterna fick utifrån detta fokus 

återge sina uppfattningar genom att besvara intervjufrågorna. Följdfrågor som tillkom under 

intervjuerna var uteslutande av uppföljande art. De var främst sonderande och specificerande i 

syfte om att respondenterna skulle utveckla sina svar för att intervjuerna skulle uppnå uttöm-

mande och fullständig kunskap (Ibid: 124f).  

 

Idealet om att leda respondenten mot ett fokus och inte mot ett svar har varit okomplicerat. 

Begränsningen av följdfrågorna till upprätthållande frågor för samtalets fortlöpande har funge-

rat väl. Intervjuernas genomförande i fråga om ledande frågeformuleringar och beteenden hos 

intervjuaren som kan uppfattas som stötande av respondenterna, och leda till svar som respon-

denten uppfattat som förväntat rör reliabiliteten (Kvale: 1997: 213). Det beaktades inför inter-

vjuerna och frågorna fokuserades därför till teorin, vilket i uppsatsen avser stadierna i modellen 

för policyprocessen. Nyckelfrågorna i intervjuguiden formulerades med inspiration av frågorna 

i intervjuerna som Ehn (1998) genomfört. Därutöver har frågeföljden anpassats till responden-

ternas svar, och i de flesta fall har samtliga frågor ställts. Vid de fåtal intervjuer då någon en-

staka fråga inte ställts har det berott på att respondenterna redan varit fokuserade i tidigare svar. 

Inom ramen för samtalet har respondenterna tillåtits att återge erfarenheter med exempel och 

aldrig avbrutits när de talat. Det har varit avgörande för intervjuernas längd och de flesta har 

varit 30 – 45 minuter, några 50-60 minuter och den kortaste 17 minuter. Kunskapen och in-

formationen som utvunnits ur intervjuerna har varit rik och fyllig, p.g.a. att de intervjuade var 

väl insatta i det problem uppsatsen behandlar och som intervjufrågorna formulerats till att un-

dersöka. 

 

Tematiseringen av intervjufrågorna till beslutsprocesserna till inriktningsmålen har däremot 

bara varit generell och rört övergångsfrågorna och ett fåtal av nyckelfrågorna. Således är inte 

resultatet specifikt uttömmande kring dessa beslutsprocesser. Vad som uppnåtts är att respon-

denterna med avstamp i dessa beslutsprocesser generellt kunnat reflektera om delaktigheten i 

en politisk beslutsprocess överlag. Utifrån uppsatsens kvalitativa natur har formuleringen av 

nyckelfrågorna syftat till att utvinna kunskap om de förtroendevaldas upplevelser, och inte en-

bart inställningar de har. Det har tillika så varit väsentligt utifrån att intervjuerna utgjort det 

enda empiriska materialet i uppsatsen. Skillnaderna i involvering och överhuvudtaget engage-
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mang i beslutsprocesserna till inriktningsmålen, har visat sig vara stor mellan hel- och deltids-

politiker och fritidspolitiker. Intervjuerna i Laholms kommun hölls på våren och sommaren 

2015 då beslutsprocessen pågick och i Region Halland under våren och sommaren 2016 då den 

i stort sett var avslutad. Likheterna i skillnaderna mellan involveringen och engagemanget i 

beslutsprocesserna till inriktningsmålen har däremot visat sig vara påtagliga. I likhet med re-

spondenterna i Laholms kommun har de i Region Halland också valt att koppla sina svar till 

deras upplevelser generellt. Intervjufrågorna har varit de samma till samtliga intervjuer och det 

är enbart en nyckelfråga som reviderades i tempusböjning till intervjuerna i Region Halland. 

Intervjuerna i Region Halland genomfördes då beslutsprocessen i princip var avslutad, och av 

denna anledning reviderades en fråga i tempusböjning. Intervjuaren har träffat samtliga respon-

denter men två intervjuer har genomförts per telefon. Samtliga intervjuer har inspelats och tran-

skriberats till skriftspråk. 

 

Urvalet av respondenter har varit av stratifierad art utefter kända egenskaper i undersöknings-

enheterna till ett representativt urval (Teorell & Svensson 2007: 85). Sju intervjuer med hel- 

och deltidspolitiker respektive sju intervjuer med fritidspolitiker har genomförts. Det totala an-

talet intervjuer inbegriper inte politiker från samtliga partier som finns representerade i kom-

munen och regionen. Däremot har politiker från samtliga block, alliansen och de rödgröna, 

Sverigedemokraterna, Sveriges pensionärers intresseparti och Laholmspartiet som är ett lokalt 

parti i Laholms kommun ingått i urvalet. Förutom två oppositionsråd har hel- och deltidspoliti-

kerna hört till den blocköverskridande politiska majoriteten, bestående av alliansen och Miljö-

partiet, som styr i kommunen och regionen. Följaktligen har alla, förutom en, fritidspolitiker 

tillhört oppositionspartierna. Svårigheten i att få politiker att ställa på intervjuerna har också 

varit avgörande och mindre än hälften, sex, av de intervjuade har varit kvinnor på olika uppdrag. 

Vare sig kön, namn eller partitillhörighet har däremot inte ingått i analysen. Alla intervjuade 

har utlovats anonymitet i uppsatsen, och av denna anledning har ordinarie presidier för kom-

munfullmäktige och kommunstyrelsen i Laholm inte ingått i urvalet. Av samma anledning har 

presidierna för motsvarande uppdrag i Region Halland inte ingått i urvalet.  

 

Operationaliseringen till intervjuernas nyckelfrågor och analysen redovisas sist i detta kapitel. 

I nästkommande avsnitt följer en sammanfattning av viktiga avgränsningar i uppsatsen. Däref-

ter följer en forskningskritisk diskussion.  
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3.4 Avgränsning 

I uppsatsen följer två viktiga avgränsningar varav den ena rör urvalet av empiriskt material och 

den andra analysen. Utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv och forskningsfrågor avgränsas 

urvalet av det empiriska materialet till hel- och deltidspolitiker och fritidspolitiker. Antalet in-

tervjuer har bestämts av vad som tekniskt varit rimligt till uppsatsens storlek, och den tid som 

förfogats till att färdigställa den. Frågorna i intervjuguiden har bestått av ett mindre antal foku-

serade frågor och därför har antalet genomförda intervjuer bedömts som tillräckligt för teoretisk 

mättnad. Operationaliseringen till analysen omfattar inte inverkande effekter av t.ex. kön, par-

titillhörighet eller om respondenternas svar skulle varit annorlunda om de haft ett annat upp-

drag. Framstående skillnader och likheter framlyfts i analysen men i uppsatsen ingår inget verk-

tyg för analysen av effekter som om t.ex. de intervjuade ingår i majoriteten eller i oppositionen, 

och hur detta påverkat svarsgivningen. Därutöver behandlas de förtroendevalda utifrån samma 

kontext, och i analysen framgår enbart märkbart relevanta skillnader mellan kompetensnivå-

erna. 

 

3.5 Forskningskritisk diskussion 

Den empiriska undersökningens och analysens genomförande har presenterats och diskuterats 

i detta kapitel, vilket rör reliabilitet. Giltigheten av det Weberianska idealet i politikers uppfatt-

ningar har valts att ställas mot ett synsätt som tillåter att tjänstemän också ingår politiska åta-

ganden. Syftet är att problematisera de olika tolkningsperspektiven med koppling till de förtro-

endevaldas formella position. Problematiseringens avgränsning till politikernas uppfattningar 

om beslutsprocessens stadier krävde därför inte att fler tolkningsperspektiv operationaliserades. 

Det är en skillnad mot Ehns (1998) avhandling, om de högre statstjänstemännens rolluppfatt-

ningar, som även operationaliserat en marknadsorienterad rolluppfattning. Skillnaden består i 

att uppsatsen avhandlar olika grupper av förtroendevalda, och inte tjänstemän, utifrån uppfatt-

ningar om den delaktighet de har och förvaltningens medverkan i beslutsprocessen. Begrepps-

validiteten har sålunda knutits till teoretiseringen av uppsatsens forskningsobjekt, vilket kunnat 

fastställas genom tidigare forskning på området (Esaiasson m.fl. 2012: 60f, Kvale 1997: 220f). 

Validitet är i långtgående grad beroende av författarens hantverksskicklighet och pålitlighet i 

genomförandet av uppsatsen (Kvale 1997: 217ff). Reliabilitetstesten av tolkningen och slutsats-

dragningen av resultatet har baserats på kontrollen av att politikernas uppfattningar förklaras 

och inte kategoriseras utefter teorin. Att somliga uppfattningar hos en politiker överensstämmer 
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med delar av ett tolkningsperspektiv har inte uteslutit andra delar av det andra tolkningsper-

spektivet. Ett viktigt inslag av uppsatsens problematisering av det Weberianska idealet handlar 

inte om vad som absolut är politik och inte, utan att föreställningen inte självt kan svara på 

verkligheten. Ett annat kontrollvärde har bestått i att inte belasta empirin med negativa ladd-

ningar om t.ex. ”bristande demokrati” för att den inte överensstämmer med det Weberianska 

idealet. Istället har empirin beskrivits utifrån tolkningsperspektiven och utifrån vad empirin 

faktiskt uppvisar (Kvale 1997: 219f).   

 

Avslutningsvis följer en diskussion om den kvalitativa uppsatsens resultat i fråga om generali-

serbarhet till andra liknande kontexter. Uppsatsens fall är två till antalet och består av en typisk 

mindre kommun och en typisk region. Det typiska avser kommunens och regionens organisat-

ion och geografiska samt demografiska storlek. Av uppsatsens kvalitativa natur är målet med 

generaliserbarheten förväntade likheter vid andra liknande kontexter, och inte statistiskt under-

bygga förutsägbarheter av resultatet. En analytisk generaliserbarhet bygger istället på en rik och 

fyllig beskrivning av fallen, vilket av validitetsskäl också måste kopplas till de teorier som op-

erationaliserats (Esaiasson m.fl. 2012: 159ff, Kvale 1997: 210ff). Det innebär att den interna 

validiteten, som av uppsatsens kvalitativa natur, är stark till nackdel för den externa validiteten 

måste utfyllas med ny empiri till de operationaliserade teorierna och till forskningsfältet. Det är 

det enda sättet för att resultatet teoretiskt sett ska kunna förväntas att vara identiskt vid andra 

liknande kontexter. Uppsatsen har en replikerande utformning men inte i syfte om att verifiera 

eller falsifiera resultatet utifrån Ehn (1998) eller övrig tidigare forskning. Genom att däremot 

flytta fokus till beslutsprocessen och olika grupper av förtroendevalda har uppsatsen avsett att 

dra slutsatser om nya tolkningsmöjligheter om hel- och deltidspolitikers, respektive fritidspoli-

tikers handlingsmöjligheter i, och syn på förvaltningens medverkan i beslutsprocessen. Den 

tidigare forskningens funktion i uppsatsens har således varit behjälpligt, i formulerande av in-

tervjufrågor som rör företeelser omkring beslutsprocessen än i bara formella skeendena i de 

olika stadierna. Det är därför resultatet har diskuterats i förhållande till den tidigare forskningen 

i syfte att uppsatsens empiriska observationer ska tillföras den tidigare forskningen på området, 

och förväntas vara den samma i andra kommuner och regioner.  
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3.6 Operationalisering 

Nyckelfrågorna i intervjuguiden och analyskriterierna till dessa har formulerats utefter den te-

oretiska ramen och den tidigare forskningen. Det är enligt denna operationalisering som citat 

som är representativa för respondenternas ståndpunkter återgetts i avrapporteringen av analysen 

(Kvale 1997: 186f).  Här nedan redovisas nyckelfrågor med analyskriterier och i efterföljande 

kapitel redovisas analysen.  

 

Tabell 1: Initieringen 

Förvaltningen tillskrivs en rättsprövande roll vid formandet av den politiska dagordningen. Det 

är däremot vanligt att förvaltningen, vid initieringen, tar initiativ till förändringar i sina ansvars-

områden. Enligt det Weberianska synsättet förutsätter funktionen Förändring att ideologiska 

föreställningar ska prägla politikernas aktivitet vid initieringsstadiet. Enligt det Professionella 

synsättet ska däremot denna funktion delas med en aktivistisk förvaltning. 

Nyckelfrågor Analyskriterier 

I generella termer: Vad anser du utmärka 

er politiker när ni driver frågor till dag-

ordningen? Gentemot vem känner du att 

ni är förpliktigade att vara lojala? 

 

Vilka uppgifter anser du att vara för-

bundna med er politiker då ni t.ex. ska 

forma ett ramverk som inriktningsmå-

len?   

Med frågorna har politikernas uppfattningar om basen för legitimitet 

till den politiska rollen, och hur de ska gå tillväga för att genomföra 

sin politik undersökts. Skillnaden mellan synsätten rör om de anser 

sig, som Weberiansimen föreskriver, ska vägledas av ideologi och 

väljarkår eller professionell sakkunskap genom en aktivistisk för-

valtning enligt det professionella synsättet.  

Skiljer sig uppgifterna i beslutsprocessen 

mellan olika grupper av förtroendevalda 

i kommunen/regionen? Om ja: Ligger 

detta i det kommunala/regionala styrets 

natur eller är det en förändring som till-

kommit? 

Till föregående frågor behandlas här politikernas uppfattningar om 

handlingsutrymmet i beslutsprocessen. Skiljelinjen avgörs av om de 

förtroendevalda, som Webrianismen förordar, anser sig ha möjlig-

het till att verka för utlovad politik eller om politiken, som enligt det 

professionella synsättet, styrs av en professionell kärna. 

 

 

Tabell 2: Beredningen 

Vid beredningen har förvaltningen, som implementerande instans, utifrån erfarenhet och sak-

kunskap stor möjlighet till att påverka innehållet av kommande beslut. Politikerna kan specifikt 

klargöra vad förvaltningen ska utreda men direktiven är inte sällan enbart övergripande. Funkt-

ionen Värden, subjektiv och partisk baseras enligt det Weberianska synsättet på ideologiska 

föreställningar och politikerna ska drivas av partiagenda och intressebas. Enligt det profession-

ella synsättet är förvaltningen istället ett verktyg för att förverkliga samhällets behov och för-

valtningens handledning är därför viktig.  
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Nyckelfrågor Analyskriterier 

Vad förväntar du dig av förvaltningens 

beredning av de förslag ni skickar på re-

miss? 

 

Vad bör förvaltningen eftersträva när de 

behandlar förslagen? 

 

Vid beredningen kan förvaltningen neutralt och objektivt följa poli-

tikernas direktiv, eller också ta plats i utformningen av dessa och 

tydliggöra egna värderingar. Enligt det Weberianska synsättet ska 

förvaltningen vara underställd politiken och bidra med fakta till be-

redningen enligt direktiv från politikerna. Enligt det professionella 

synsättet ska förvaltningen som en del av det politiska styret bidra 

med vägledning utifrån sin kompetens.  

Anser du det vara viktigt att förvaltning 

med tjänstemän medverkar till bered-

ningen av era förslag? Varför det? (Po-

sitiva och negativa aspekter) 

I enlighet med föregående frågor har politikernas uppfattning om vad 

förvaltningen tjänar till i den beredande fasen efterfrågats. Uppfatt-

ningen om förvaltningen, enligt det Weberianska synsättet, som tek-

nisk källa eller som, enligt det professionella synsättet, politiskt av-

görande i detta stadium avgör skillnaden mellan synsätten.    

 

Tabell 3:  Beslutsstadiet 

Regeringsformen fastslår att beslut ska fattas av folkvald församling, och i frågorna om besluts-

stadiet har funktionen Beslutsfattande operationaliserats. Enligt det Weberianska synsättet är 

det politikernas uppgift att avgöra om prioriteringar och fördelningen av värden. Det profess-

ionella synsättet föreskriver däremot att politikerna ska värdera sakpolitiska resultat före for-

mellt regelverk. Det avser att förvaltningen också har en politisk roll och som därför ska kunna 

tillföra innehåll till beslut efter att dem fattats av politiker.  

Nyckelfrågor Analyskriterier 

Vilket politiskt organ har hittills i 

beslutsprocessen stått för besluts-

fattandet, och vilket politiskt organ 

kommer att ha/har haft den reella 

politiska makten i denna process?     

 

Upplever du att något politiskt or-

gans makt stärkts under senare år? 

Om ja: Varför det? 

Inledningsvis har dessa frågor undersökt politikernas uppfattning om vil-

ket organ som kommer att avgöra i beslutsprocessen, och om hur den in-

terna maktfördelningen i det politiska styret utvecklats. Det Weberianska 

synsättet förordar att fördelningen av värden och politiska prioriteringar 

ska avgöras av folkvald församling. Detta har efter professionaliseringen 

av de politiska uppdragen i kommun och region begränsats till ledande 

politiker och tjänstemän.  

 

Fyller kommun/regionfullmäktige 

sin beslutsfattande funktion som 

folkvald församling? Om nej: Var-

för det? 

 

 

I generella termer: Anser du att 

förvaltningen ska kunna tolka po-

litiska beslut eller ska besluten 

verkställas utefter de angivelser ni 

politiker fattat? 

Om fullmäktige i långtgående grad enbart tar ställning till i förväg av-

gjorda beslut, förefaller församlingen till att blivit ett ”transportkompani”. 

Enligt det Weberianska synsättet ska folkvalda politiker i demokratisk 

ordning ha förutsättningarna till att verka politiskt i beslutsstadiet och för-

valtningen ha i uppgift att verkställa beslut. Förvaltningens neutralitet ska 

däremot kunna förbises för bevarandet av de professionella inslagen enligt 

det professionella synsättet, och förvaltningen ska politiskt kunna formu-

lera innehållet av besluten.  
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Tabell 4: Implementeringen 

Utifrån förvaltningens traditionella uppgift att verkställa politiska beslut har dessa frågor un-

dersökt politikernas uppfattningar kring detta. Funktionen Partipolitik förutsätter enligt det We-

berianska synsättet att politiker håller sig till politiska aktiviteter, och tjänstemän är följsamma 

gentemot politikens intentioner. Det professionella synsättet värdesätter istället en symbios 

mellan politik och förvaltning, vilket ska gynna förverkligandet av den förda politiken.  

Nyckelfrågor Analyskriterier 

Förvaltningen medverkar i många av 

beslutsprocessens stadier. Hur uppfat-

tar du förvaltningens medverkan? 

 

Har förvaltningen visat sig vara mer 

aktiv i något särskilt stadium i besluts-

processen? Om ja: Vad anser du om 

det? 

Det Weberianska synsättet tillskriver förvaltningen rättsprövande och 

verkställande uppgifter i beslutsprocessen. Förvaltningen är oftast mer 

aktiv än så och detta är sålunda acceptabelt enligt det professionella 

synsättet. Skillnaden mellan synsätten rör politikers delaktighet via 

partipolitiska aktiviteter eller om detta ska delas med lojala tjänste-

män. 

Vad återstår för er politiker att göra ef-

ter att ni beslutat vad förvaltningen ska 

verkställa?  

Till föregående frågor efterfrågas här politikernas syn på deras fort-

satta uppgifter, vid förvaltningens implementering av de beslut politi-

ker fattat. 

 

Tabell 5:  Efterkontrollen 

Samklangen mellan politik och förvaltning kan vara klart redan vid initieringen men eftersom 

förvaltningen utvärderar den egna verksamheten kan policys drivas på förvaltningens villkor. 

Funktionen Självbild tillkännager enligt det Weberianska synsättet förvaltningen ingen politisk 

roll. Det professionella synsättet tillskriver också politikerna en överställd roll, men förvalt-

ningen ska också kunna tillföra politiken värderingar och ambitioner i sakfrågor.  

Nyckelfrågor Analyskriterier 

Ledande tjänstemän arbetar i långtgå-

ende grad i gränslandet mellan politik 

och förvaltning. Vad har ni för inställ-

ning till tjänstemäns arbetsuppgifter som 

är snarlikt politiska?  

 

Hur tycker ni relationen mellan politiker 

och tjänstemän fungerar idag i fråga om 

arbets- och ansvarsfördelningen mellan 

er? 

Demokratinormen förskriver att väljarna ska kunna utkräva ansvar. 

I teorin är det politikerna som ska sätta mål- och riktlinjer medan 

förvaltning med tjänstemän ska tillämpa dessa. Det är också vad det 

Weberianska synsättet föreskriver, men enligt det professionella 

synsättet är det inte mer än normalt att tjänstemän medverkar till 

utformningen av mål- och riktlinjer. Här undersöks politikernas 

uppfattningar om detta.  

Vilken grupp av förtroendevalda arbetar 

tjänstemännen närmst? Vad anser du om 

detta och vad för följder får det för det 

kommunala/regionala politiska styret? 

 

Den maktkoncentration som observerats i det kommunala och reg-

ionala styret består av ledande politiker och tjänstemän. Det We-

berianska synsättet utgår från en hierarkisk tudelning mellan politik 

och förvaltning, där politiken är överställd förvaltningen. Maktkon-

centrationen mellan ledande politiker och tjänstemän kan tänkas ha 

raderat hierarkin mellan dem, vilket i sak är vad det professionella 

synsättet står för. I enlighet med ovanstående frågor undersöks om 

politikerna uppfattar att en maktkoncentration finns och hur de stäl-

ler sig till detta.  

 



26 

 

4. Analys 

I kapitlet redovisas resultatet av uppsatsens analys, vilken är strukturerad utefter stadierna i 

beslutsprocessen som operationaliserats i uppsatsen. Inför slutdiskussionen i nästkommande 

kapitel avslutas detta kapitlet med en sammanfattande analys. Inledningsvis följer en presentat-

ion av respondenternas språngbräda i politiken och involvering i beslutsprocessen.  

 

4.1 Presentation av de förtroendevalda   

Bland hel- och deltidspolitikerna är det bara en som verkar under sin första mandatperiod, vil-

ken också är den enda i denna grupp som inte arbetar med politik på heltid. Merparten har varit 

förtroendevalda i mer än två mandatperioder tidigare, och har utöver huvuduppdraget också 

andra uppdrag. Fler än hälften har också uppdrag på annan kompetensnivå. De två som suttit 

längst har varit förtroendevalda i över 30 respektive i över 15 år och en av dem har tidigare haft 

huvuduppdrag på heltid. Hel- och deltidspolitikerna framhåller överlag att beslutsprocesserna 

till inriktningsmålen syftar till att fastställa mål till de politiska ansvarsområdena. En drifts-

nämndsordförande i regionen säger däremot att dem är en utförarnämnd som följer ett beställ-

ningssystem som fullmäktige beslutar om. Tillika uppger en annan driftsnämndsordförande i 

regionen att de har en starkare tjänstemannastyrning i regionen, i jämförelse med kommuner 

där ordförande är mer delaktiga i detaljer. Samtliga har involverats minst genom fullmäktige i 

sina respektive partier, vilket inte varit lika självklart enligt fritidspolitikerna. 

 

Fler än hälften av fritidspolitikerna sitter enbart i fullmäktige medan en är ledamot i regionsty-

relsen och en annan är ledamot i kommunstyrelsen. En regionpolitiker är nämndsordförande 

men uppger sig vara fritidspolitiker som tillsammans med sina andra uppdrag i regionen, och i 

en kommun på heltid arbetar politiskt. Två andra fritidspolitiker har också uppdrag i någon av 

regionens kommuner. Fyra av fritidspolitikerna har varit förtroendevalda i flera mandatperioder 

tidigare varav en i över 25 år och den längsta i perioder sedan 1976. En har haft huvuduppdrag 

på heltid och bland övriga är det bara en som verkar under sin första mandatperiod. Bland de 

två andra som nu är invalda under en andra mandatperiod har en tidigare haft huvuduppdrag på 

deltid. Det är inte betydelsen av själva beslutsprocesserna, utan möjligheten till påverkan som 

fritidspolitikerna belyser. Det är bara en av fritidspolitiker som är optimistisk rörande påver-

kansmöjligheterna i partigrupperna och vidare i fullmäktige. I motsats är en annan fritidspoliti-

ker väldigt pessimistisk kring beslutsprocessen i helhet och uppger att hittills inte varit inbjuden 
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till någon diskussion i beslutsprocessen. Fritidspolitikern uttrycker det som att det är ”upp till 

mig själv om jag vill stå och skrika i fullmäktig”. Hos övriga är också uppfattningen framträ-

dande om att möjligheten till påverkan är begränsad för fritidspolitiker som inte hör till den 

styrande majoriteten. Fritidspolitikern som hör till den styrande majoriteten uppger också att 

den interna demokratin är svag och att tjänstemännen också har mycket att säga till om i be-

slutsprocessen. Fritidspolitikerna har svarat med liknande uppfattningar igenom intervjuerna 

och hel- och deltidspolitikerna har haft liknande medgivande.  

 

4.2 Initieringen 

Det initierande stadiet i beslutsprocessen hänger samman med den agenda politikerna bär med 

sig från valrörelsen, vilket består i politikers demokratiska uppdrag. Av denna anledning består 

förvaltningens uppgift normativt sett i att rättspröva politikens ambitioner. Förvaltningens ad-

ministrering av politiska ansvarsområden, och sakkunskap banar däremot för att de har stor 

möjlighet till att påverka den politiska dagordningen. Funktionen Förändring har operational-

iserats till analysen av politikernas uppfattningar om deras förpliktelser vid formandet av den 

politiska dagordningen, och uppgifter i ingåendet av en beslutsprocess. Mot bakgrund av detta 

har det varit av intresse att tillfråga politikerna deras uppfattningar om handlingsutrymmet i 

beslutsprocessen, och om det skiljer sig mellan de och andra grupper av förtroendevalda. Fri-

tidspolitikerna anser sig inte ha samma möjlighet till inflytande över beslutsprocessen som hel- 

och deltidspolitikerna har. Alla hel- och deltidspolitiker anser däremot inte sina uppdrag som 

politiska. 

 

Hel- och deltidspolitikerna delar samstämmigt uppfattningen att basen till det politiska uppdra-

get är ideologiskt, och för den agenda partierna förespråkat i valrörelsen. Två av dem belyser 

också tjänstemännens sakkunskap och kompetens som viktig för beslutsprocessen. En av dessa 

uttrycker att skiljelinjen mellan vad- och hur-frågor är viktig för tillvaratagandet av tjänstemän-

nens sakkunskap. En nämndsordförande i kommunen säger däremot att de större politiska vis-

ionerna tenderar att vara luddiga, då de avser att vara riktade mot större delar av samhället. Av 

samma anledning föredrar nämndsordföranden det mer konkreta arbetet i sin roll som ordfö-

rande, i initierandet av och formandet av ett politiskt ramverk. I märkbar likhet säger en drift-

nämndsordförande i regionen att uppdraget inte i större grad är befattat med politik.  
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Det beror på vilken stol du sitter på. I min roll som ordförande för (uppdrag) är mitt uppdrag att se till att vi 

fullföljer det uppdrag och beställningen vi fått av fullmäktige, och att (uppdrag) skattemässigt och kvalitetsmässigt 

drivs på bästa sätt (Hel- och deltidspolitiker 7).  

 

Den tillämpande rollen, som föga värderingsstyrt, i uppdraget som driftsnämndsordförande be-

kräftas också av en annan driftsnämndsordförande och en annan politiker i denna grupp. I fråga 

om handlingsutrymmet i beslutsprocessen uppger samtliga hel- och deltidspolitiker att det skil-

jer sig utifrån formell position. Det är ordföranden som ansvarar för det politiska arbetet som 

följaktligen sker med stöd av förvaltningens beredning av förslagen. Således är det enligt poli-

tikergruppen frågan om en varierande ansvarsgrad mellan uppdragen. Alla förtroendevalda 

uppfattas ändå kunna delta i och påverka beslutsprocessen. Det mest avvikande anförandet för 

en kommunpolitiker som belyser att de har ett annat arbetssätt idag jämfört med tidigare. Det 

sägs ha minskat maktkoncentrationen som ett fåtal politiker tidigare haft över den kommunala 

förvaltningen. 

 

Idag tycker jag vi talar om lite olika roller om vad som är politikens och vad som är tjänstemännens roll, och hur 

vi hittar det här samspelet och zonen där vi möts… När det är en mindre kommun som Laholm så känner man sina 

förtroendevalda och då ringer man sina politiker, och till en ordförande säger man då att du som politiker kan väl 

påverka det här och göra det här? Ja säger politikern och går in och säger till. Så jobbar vi inte idag, då styr man 

ju bara för en del (Hel- och deltidspolitiker 1).  

 

Citatet illustrerar också politikergruppens uppfattning om den verklighet de upplever och vill 

bevara i det politiska styret. Genom att skilja på ”vad” och ”hur” som en del av dem uttryckt, 

eller rollfördelningen som en del andra talat om, lever de upp till ett bättre sätt att styra politik 

och förvaltning. De arvoderade politikernas större möjligheter till att avgöra politiken är således 

naturligt utifrån deras ledande positioner, så till vida rollfördelningen mellan politiken och för-

valtningen efterlevs. Det uppfattas i framstående grad att fungera samtidigt som driftsnämnder, 

främst av dess ordföranden, inte upplevs som en politisk arena. Det avser också nämndsordfö-

randen i kommunen som inte identifierar sig med de stora ”visionerna”.  

 

Fritidspolitikerna anser också sin lojalitet vara förbunden med förpliktelser gentemot väljarna, 

men alla förutom en betonar att den politiska makten vilar hos en maktkoncentration mellan 

den styrande majoritetens ordföranden och tjänstemän. Tjänstemännen uppfattas således som 
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mycket inflytelserika i beslutsprocessen. En fritidspolitiker i kommunen anser det också vara 

negativt att kommunpolitiken tvingas lyda under beslut och lagar som fattats på central nivå. 

Det upplever fritidspolitikern tvingar kommuner till åtgärder som det inte finns stöd för i kom-

muner. Två av fritidspolitikerna anser att hel- och deltidspolitiker även känner lojalitet med 

tjänstemännen. En av dem är före detta heltidspolitiker och säger att som heltidspolitiker var 

lojaliteten tudelad mellan både väljare och tjänstemän. De sistnämnda sägs också var måna om 

skiljelinjen mellan dem och politiker.  

 

Är man en liten (kompetensnivå) och som jag var (uppdrag) så ringer ju folk till mig. Ska jag då gå till förvalt-

ningschef x som går till avdelningschef y? Jag som kan (kompetensnivå) på mina fem fingrar kan istället gå rakt 

in och säga att så här vill vi ha det. Det är inte populärt! (Fritidspolitiker 3). 

 

Uppfattningen matchar det som hel-och deltidspolitikern framfört om de övertramp politiker 

också kan göra sig skyldiga till i fråga om skiljelinjen mellan politik och förvaltning. En annan 

fritidspolitiker understryker att tjänstemännens starka inflytande är oundvikligt starkt men att 

de inte är allsmäktiga. Fritidspolitikernas uppfattningar om inflytandet i beslutsprocessen rela-

terar mer till fullmäktiges tänkta funktion som folkvald församling, vilket som det tidigare fram-

gått bara är en av dem som anser att fungera. Övriga anser skillnaden mellan dem och hel- och 

deltidspolitikerna, att förutom tjänstemännens starka inflytande i det politiska styret, att bestå i 

tid, kunskap och arvode. 

 

…jag är heltidsanställd på ett (arbetsplats) och då får man göra det på fritiden helt enkelt. Det går inte riktigt att 

sätta sig in i det på samma sätt som om man lever på det och har det som yrke, då kan man följa med på ett helt 

annat sätt (Fritidspolitiker 7).  

 

En annan fritidspolitiker uttrycker det som att få slita hårdare och agera ”enmansband” för att 

överhuvudtaget kunna hänga med i olika frågor i politiken. Fullmäktige uppfattas således inte 

som den arena där politiken i huvudsak avgörs, vilket istället är begränsat till en mindre skara 

politiker. Två av fritidspolitikerna poängterar att maktkoncentrationen bevarats över tid då 

många hel- och deltidspolitiker haft liknande uppdrag i många år, vilket de anser att vara fel.  

Det är också intressant att de säger att oppositionsråden inte står utanför, utan är en del av 

maktkoncentrationen och att de således inte verkar som opposition. Det är komplexiteten kring 
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kompetensnivåernas ansvarsområden som de två anser har lagt grunden till hel- och deltidspo-

litikers och tjänstemäns starka inflytande i det politiska styret. En av dem anser att det i långt-

gående grad åsidosätter nämnderna, då makten är koncentrerad till kommunråden. Fritidspoli-

tikernas uppfattningar påvisar att de inte anser sig ha samma möjligheter till påverkan i politi-

ken. Den arena de har att tillgå är fullmäktige där de har möjlighet att yttra sig, vilket en av dem 

haft som ståndpunkt. Det är däremot inte det samma som möjligheten till att påverka förslag 

och beslut, vilket övriga fritidspolitiker haft som ståndpunkt.   

 

Sammanfattningsvis består skillnaden mellan hel- och deltidspolitiker och fritidspolitiker, i den 

verklighet som skillnaden mellan uppdragen innebär. För hel- och deltidspolitikerna är rollför-

delningen mellan politiker och tjänstemän väsentligt i fråga om att uppfylla politiska åtaganden 

med stöd av tjänstemännens sakkunskap. Det är också därför ordförandeskapet i nämnderna är 

avhållen politiska åtaganden. Det är inte bara i regionerna dessa uppdrag är av tillämpande art, 

då även flertalet kommunala ansvarsområden också regleras av speciallagstiftning (Erlingsson 

2009: 22ff, Montin 2007: 72f). Tudelningen mellan politik och förvaltning är utifrån hel- och 

deltidspolitikernas uppfattningar inte tolkningsbart i hierarkisk utformning. Följaktligen är det 

inte mer än normalt att förvaltningen är drivande för sina ansvarsområden i politiken, då dessa 

områden politiskt sett enbart administreras. I fråga om skiljelinjen mellan politik och förvalt-

ning är detaljstyrande politiker tillika en störande faktor mot tjänstemännens sakkunskap, och 

övriga uppgifter i beslutsprocessen. De åsidosätts snarare till fördel för klientelism mellan le-

dande politiker och en mindre skara av t.ex. engagerade väljare. Det kan snarare jämställas med 

risken för det korrupta förhållandet mellan politiker och tjänstemän, som kan uppstå vi politi-

serade utnämningar av tjänstemän (Westerberg & Nilsson 2009: 325f). Vidare är tanken med 

mål- och resultatstyrningen som styrmodell för förvaltningen att bidra till en tydligare åtskillnad 

av politikers och tjänstemäns uppgifter. Den tillåter inte att politiker vare sig påverkar tjänste-

männens myndighetsutövning eller i detalj påverkar förvaltningens arbete. Det är snarare för-

knippat med den tidigare lekmannastyrda organiseringen av förvaltningen (Jonson m.fl. 2012: 

14, Montin 2007: 94f). Den har däremot i långtgående grad åsidosatt fritidspolitikernas infly-

tande i det politiska styret, vilket de inte anser sig att ha. Fritidspolitikerna uppfattar att de 

överhuvudtaget inte har tillgång till förvaltningens sakkunskap, och möjligheten till yttrande 

via uppdraget i fullmäktige är också uppfattat som meningslöst. Det motsatta förutsätter snarare 

starkare beredande uppgifter till fullmäktige. 
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4.3 Beredningen 

I beslutsprocessen bereds politiska förslag av förvaltningen i tillvaratagandet av tjänstemäns 

sakkunskap. Tjänstemännen avgör följaktligen förslagens utformning och kan därför också på-

verka politikerna inför beslutsfattandet. Tjänstemännens stöd hos politikerna är därför också 

viktigt. Till frågorna om politikernas uppfattningar om tjänstemännens roll och uppgifter, i be-

redning av förslagen har funktionen Värden, subjektiv, partisk operationaliserats. Tjänstemän-

nens sakkunskap anser samtliga politiker vara viktig för beslutsprocessen, men nästan alla fri-

tidspolitiker belyser ett samröre mellan ledande politiker och tjänstemän. 

 

Skiljelinjen mellan politikens och förvaltningens uppgifter är bestående i hel-och deltidspoliti-

kernas reflektioner om de beredande uppdrag de tilldelar tjänstemännen. Uppfattningen är att 

skiljelinjen, generellt sett, är förutsättningen till att förvaltningens sakkunskap ska tillgås i be-

redningen av förslagen. Nedanstående citat exemplifierar den balansgång politikergruppen an-

ser vara ett måste mellan de politiska ambitionerna och den reella sakkunskapen. 

 

…vi kan inte ta reda på allt, då skulle det bli mycket tyckande och lite vetande när man fattar beslut (Hel- och 

deltidspolitiker 2).  

 

Politikergruppens uppfattningar speglar en rollfördelning, ”gyllene zon”, snarare än en hierar-

kisk tudelning mellan dem och tjänstemännen. Det är tillika så viktigt att tjänstemännen strävar 

efter de mål politikerna fattat. På så vis ska tjänstemännen bistå beslutsprocessen med en admi-

nistrativ logik till förslagen som ligger till grund för kommande beslut. I tidigare forskning på 

området framgår att aktiviteterna som associeras med politik och förvaltning tenderar att vara 

identiska. Den ”gyllene zonen” befästs på samma sätt i interaktionen mellan politiker och tjäns-

temän genom att de strävar för samma mål (Högberg 2007: 199, Jonsson m.fl. 2012: 17ff). En 

del av politikerna i denna grupp har också som ståndpunkt att politiker måste uppfylla sitt upp-

drag om att formulera tydliga mål, vilket krävs för att förvaltningschefer inte ska komma att 

agera utefter egna värderingar. Två av dem upplever att politiker börjat lära sig detta. En drifts-

nämndsordförande i regionen och en nämndsordförande i kommunen säger däremot att de säl-

lan genomför remissärenden, i driftsnämnden respektive i nämnden. Detta är återigen intressant 

utifrån nämndernas tillämpande roll.  Hel- och deltidspolitikerna inträder klart och tydligt rollen 

som politiker i reflektioner kring tjänstemännens närvaro och uppgifter i beredningen, i besluts-

processen. Det gör även fritidspolitikerna. 
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Fritidspolitikerna anser också att tjänstemännens ”vetande” är viktigt för beredningen av för-

slagen i beslutsprocessen. Många av fritidspolitikerna anser sig ha svårt att påverka besluten 

genom uppdraget i fullmäktige. Samtliga upplever att det är tufft för oppositionen att påverka 

styrningen av direktiven till tjänstemännens beredning. Många av fritidspolitikerna upplever 

också att tjänstemännen bereder ärenden för den styrande majoriteten och att de därför inte 

alltid agerar opartiskt. 

 

Det beror på om jag är i majoritet eller i opposition, och i opposition märker jag att förvaltningen försöker rikta 

det åt ett avslag… Det krockar för tjänstemän som vill vara sin förvaltning till lags. Varför tar våra motioner alltid 

3–4 år att bereda?  Är det en fråga som kan splittra alliansen är det betydligt större risk för att min motion hamnar 

i en låda tills det är överspelat eller genomfört (Fritidspolitiker 5).  

 

Fritidspolitikern tillägger att det finns förtroendevalda ordföranden som också är anställda som 

chefstjänstemän på förvaltningarna på samma kompetensnivå. Många fritidspolitiker säger att 

tjänstemännen har stora möjligheter till att avgöra beslutens innehåll. En av dem anser att det, 

som med hel- och deltidspolitiker, beror på att de fått ha sina uppdrag för länge. Den före detta 

heltidspolitikern säger att det är viktigt att ledande tjänstemännen är tillräckligt kompetenta och 

följsamma för uppdraget, eftersom tjänstemannastyrningen är stark. Den före detta heltidspoli-

tikern anser däremot att det egentligen inte spelar någon roll att de inte är folkvalda, eftersom 

styrelsernas arbetsutskott där de flesta beslut fattas inte är folkvalt. En annan fritidspolitiker 

anser av samma anledning att tjänstemän bör tilldelas ett förvaltningsansvar, och liksom politi-

ker utkrävas ansvar för besluten. I många av fritidspolitikernas uppfattningar om beredningen i 

beslutsprocessen är symbiosen mellan hel- och deltidspolitiker och chefstjänstemän, som avgö-

rande, liksom i fråga om initieringen tydligt framträdande.  

 

Sammanfattningsvis sammanfaller både hel- och deltidspolitikers och fritidspolitikers uppfatt-

ningar, om förvaltningens funktion i beredningen av förslagen, normativt sett med Weberianskt 

synsätt. Det avser att tjänstemän bereder politiska förslag neutralt och objektivt, utefter sakkun-

skap. Det tar också ordföranden till driftsnämnder och nämnder, vilka belyst att uppdragen inte 

är direkt befattade med politik, ställning för. Det är för hel- och deltidspolitikerna inom ramen 

för uppgiftsfördelningen mellan vad-frågor och hur-frågor den ”gyllene zonen” befästs. Det 

upplever många av dem i långtgående grad också efterlevs, vilket en del av dem anser har för-

bättrats över tid. Liksom i fråga om initieringen är det också en del av dem som anser det inte 



33 

 

mer än normalt att tjänstemän kan vara drivande för sina ansvarsområden, förutsatt att de är 

följsamma gentemot politikerna. Det är en klar skillnad jämfört med fritidspolitikerna som an-

ser det vara tufft att påverka förslagen. Många av de upplever att tjänstemännen också bereder 

till den styrande majoritetens fördel. Det är således enligt fritidspolitikernas uppfattningar istäl-

let frågan om en symbios mellan ledande politiker och tjänstemän, vilket snarare utraderar skil-

jelinjen mellan politik och förvaltning. Fritidspolitikernas uppfattningar sammanfaller således 

med Ehns (1998) slutsats om att politiker-tjänstemannahybriden utvecklats över tid p.g.a. poli-

tiker och tjänstemäns intima samarbete. Det är därav den ”gyllene zonen” tangerar med att den 

obrutna hierarkin mellan politik och förvaltning, som det Weberianska idealet förordar, istället 

utvecklats till ett symbiotiskt tillstånd. Konsekvensen är följaktligen att förvaltningen förskjuts 

in i den politiska domänen, och agerar lojalt med den styrande majoritetens värderingar. Enligt 

forskningen på området är det uteslutande hel- och deltidsanställda politiker i nämnder och 

styrelser som uppvisar aktivitet i beredningsstadiet. Kommun- respektive regionstyrelsernas 

stärkta roll har också medfört konsekvenser för fullmäktigeförsamlingarnas lagstadgade beslu-

tanderätt (Erlingsson 2009: 16ff, 34, Montin 2007: 72f). I nästkommande avsnitt om besluts-

stadiet behandlas det faktiska beslutsfattandet utöver det formella i fullmäktige.  

 

4.4 Beslutsstadiet 

Enligt Regeringsformen är det fullmäktige som folkvald församling som är det enda beslutsfat-

tande organet. Normativt och demokratiskt sett kräver detta i långtgående grad ett större hand-

lingsutrymme för de förtroendevalda, än bara deltagande i formellt beslutsfattande. Funktionen 

Beslutsfattande har operationaliserats till de förtroendevaldas uppfattningar om handlingsut-

rymmet kring beslutsfattandet. Till detta har de förtroendevalda tillfrågats om hur de ställer sig 

till politikens styrning av den kommande implementeringen av besluten. Båda politikergrupper 

upplever att mycket redan är ”bestämt” innan det når fullmäktige för formellt beslutsfattande. 

 

Hel- och deltidspolitikerna delar samstämmigt uppfattningen om att förvaltningen ska följa de 

anvisningar politikerna beslutat. Således måste besluten vara tillräckligt tydliga för att inte 

lämna utrymme till tjänstemännens tolkning.  Att det är i fullmäktige besluten formellt beslutas 

är samtliga hel- och deltidspolitiker också eniga om. Ingetdera kan anses vara oväntat svar av 

de förtroendevalda. Alla utom en kommunpolitiker påpekar däremot att beslutsfattandet i full-

mäktige bara är en formalitet. Besluten uppfattas i långtgående grad att vara avgjorda i kom-
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mun- respektive regionstyrelsen. En del hel- och deltidspolitiker upplever att det reella besluts-

fattandet är förbehållet kommun- respektive regionråden i styrelsernas arbetsutskott och le-

dande tjänstemän. Att tjänstemän delegerats ansvar över beslutsfattandet av tidigare politiska 

ansvarsområden, säger en kommunpolitiker att vara en konsekvens av att kommunstyrelsen 

belastats i för hög grad. Orsaken är att en annan nämnd borttagits och även en regionpolitiker 

berättar om en liknande förändring i regionen.  

 

Regionstyrelsens makt har stärkts eftersom vi innan hade en hälso- och sjukvårdsstyrelse, men denna mandatperiod 

ligger allt på regionstyrelsen så den är ju väldigt stark och där finns väldigt mycket makt (Hel- och deltidspolitiker 

5).  

 

Vidare säger regionpolitikern att förändring tillkom för att de båda styrelserna inte skulle mot-

verka varandra. Kommun- respektive regionstyrelsen är de centrala nämnderna i det kommu-

nala- respektive regionalastyret. Trenden har också gått mot att dess roll stärkts genom att mer 

ansvar delegerats till dessa nämnder. Kommunpolitikern som avviker i uppfattning om dess 

stärkta makt påpekar att beslutsfattandet, till politiken eller tjänstemännen, följer en delegat-

ionsordning. Enligt följande citat poängterar politikern på att det samma beror på det politiska 

styrets natur.   

 

I Laholm tycker jag vi lyckats stärka fullmäktiges roll lite. Det finns många som vill få det till att det redan är 

”bestämt”. Det är däremot mycket som är bestämt för annars hade man aldrig kunnat styra en kommun. Sitter man 

som kommunstyrelsens ordförande måste man veta att en process går att få hela vägen fram, annars är det ganska 

hopplöst… I alla typer av beslut måste du ha en politisk majoritet (Hel- och deltidspolitiker 3).  

 

Det är även två andra i denna politikergrupp som belyser mandatfördelningens betydelse. Den 

ena av dem säger att fullmäktige vid minoritetsstyren spelar en större roll i beslutsprocesser, än 

att bara vara en transportsträcka för bifall av majoritetens beslut. Det är således majoriteten med 

presidier som denne också menar styr över styrelsens beredningsutskott. Regionpolitikerna i 

denna politikergrupp belyser också att regionfullmäktige, i jämförelse med kommunfullmäkti-

geförsamlingar sammanträder ganska sällan. Regionfullmäktige sägs inte sammanträda mer än 

fyra till fem gånger per år jämfört med kommunfullmäktigeförsamlingar som sammanträder 

uppemot tio gånger per år. Det är också en avsevärd skillnad mot regionstyrelsens arbetsutskott 

som arbetar kontinuerligt. Detta anses beror på ansvarsområdena, i regionen t.ex. hälso- och 
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sjukvården, är väldigt komplexa. Det påpekar en av dem att heltidspolitikerna i arbetsutskottet 

har mer kunskap om, och kan bättre hantera än övriga förtroendevalda. Ur liknande synpunkt 

menar en kommunpolitiker att det är jobbigt att sätta sig in i alla ärenden som bara ledamot i 

kommunfullmäktige. Kommunpolitikern uttrycker det som att där är ”man bara en vanlig invå-

nare” och ”man kan inte, orkar inte, förstår inte” arbetet med olika ärenden.   

 

Politikergruppens reflektioner relaterar i långtgående grad till att fullmäktigeförsamlingarna 

saknar den beredande funktion som finns i riksdagen. Därutöver är kommun- och respektive 

regionråden som har huvuduppdrag på heltid oftast de som sitter i styrelsernas utskott. Behovet 

av sakkunskap till kommunernas och regionernas ansvarsområden begränsar således de politi-

ker som inte har huvuduppdrag på heltid. Verkligheten om beslutsfattandet hel- och deltidspo-

litiker återger speglar det professionella synsättet (Ehn 1998: 126, Montin 2007: 107). Det in-

nebär inte att de stödjer att förvaltningen ska komma att tolka besluten politikerna fattat. Det 

innebär att sakkunskapen den lekmannastyrda tjänstemannaförvaltningen, med komplexiteten 

kring kompetensnivåernas ansvarsområden, kräver förskjutit det faktiska beslutsfattandet till en 

professionell kärna. I maktkoncentrationen ingår ledande tjänstemän, eftersom sakkunskapen 

härrör från förvaltningen. Det är således en konsekvens av att det Weberianska idealet inte ef-

terlevs, vilket förordar det representativa styrelsesättet och detta sträcker sig långt bortom del-

tagandet i formellt beslutsfattande (Premfors 2003: 37ff, Hysing & Olsson 2012: 29). Det är i 

stort sett också vad fritidspolitikernas upplevelser återspeglar. 

 

I likhet med hel- och deltidspolitikerna anser också fritidspolitikerna att tjänstemännen ska följa 

de, tydliga, direktiv politiker fattat. En del av dem säger att det också kan variera beroende på 

vad beslutet gäller men i sak uppfattas detta fungera. I politikergruppen är det två av dem som 

upplever att tjänstemännen i princip ändå gör som de vill. En av dem betonar, i likhet med den 

fritidspolitiker som belyst behovet av förvaltningsansvar, att det värsta är att ingen blir straffad 

när det blivit fel. Många i denna politikergrupp påpekar att de flesta beslut redan är fattade i 

kommunstyrelsens respektive regionstyrelsens arbetsutskott. Två av dem i kommunen upplever 

däremot att kommunfullmäktiges roll ändå stärkts. 

 

Det börjar vända nu och jag märker det eftersom många kommuner drar ner på nämnderna och lägger processen i 

fullmäktige och kör lagsammanträden. Ungefär som i riksdagen med utskott (Fritidspolitiker 1).  
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Det anser kommunpolitikern även är viktigt för att nämndsordföranden ska kunna profilera sig 

i politiken och vara tillgängliga för övriga ledamöter i fullmäktige. De upplever kommunpoli-

tikern också alienerats från sin politiska roll genom sitt arvoderade uppdrag i nämnderna, där 

de arbetar gemensamt med förvaltningschefer och andra tjänstemän. En annan fritidspolitiker i 

kommunen anser att det ligger i förtroendevaldas egenintresse att vara kommunråden och tjäns-

temännen till lags. Enligt nedanstående två citat är det enligt fritidspolitikerns uppfattning av 

samma anledning som kommun- och oppositionsrådens uppdrag vitaliserats i motsatts till full-

mäktige roll.  

 

Demokratin ska vi värna om och man får aldrig tappa demokratin men demokrati är svårt. Byråkraterna går till 

kommunråden i kommunstyrelsen och de tar ett beslut, och alltså har kommunråden legitimerat att det inte är de 

utan att alla representanter fått vara med och säga sitt. Sedan går det till kommunfullmäktige där ingen vågar säga 

emot för då får de ingen position i någon nämnd där de kan sitta och tjäna arvode (Fritidspolitiker 2).  

 

För många år sedan hade man ett kommunråd som satt själv. Idag ska det vara ett kommunråd, ett vice kommunråd 

och ett oppositionsråd som sitter som ett halvt kommunråd och tjänar arvode. Den som inte ser hur makabert det 

är!?!  Du ska vara oppositionsråd och väljs av dem andra för att du inte kan välja dig själv, eftersom ” vi jobbar så 

bra tillsamman och kliar du mig på ryggen så kliar jag dig på ryggen” (Fritidspolitiker 2).  

 

Arvode har i större grad inte kunnat kopplas till intresset för svensk lokalpolitik (Lundqvist 

2013: 29ff), men de förtroendevaldas intresse för specifika uppdrag är en annan fråga. Det kan 

antas att vara det samma som frågan om utvecklingsmöjligheterna i karriären för vilken annan 

yrkesgrupp som helst. I fråga om oppositionsrådens intima samarbete med den styrande majo-

riteten är betydelsen av mandatfördelningen avgörande. Möjligheten till att påverka innehållet 

av besluten är viktig eftersom oppositionens motioner, oavsett parti, i långtgående grad riskerar 

att nedröstas i fullmäktige. Det kräver snarare att oppositionen kan påverka den styrande majo-

riteten, och i motsatt förhållande vid minoritetsstyren har det politiska styret och opposition 

snarare för lätt att samarbeta (Wänström 2015: 29ff). Att det är kommun- respektive regionsty-

relsen som i realiteten står för beslutsfattandet i beslutprocesserna är också en framträdande 

uppfattning i denna politikergrupp. Många av dem har påpekat att det är förbehållet styrelsernas 

utskott, och även fritidspolitikern som hör till den styrande majoriteten upplever att mycket är 

bestämt innan det når fullmäktige. Det är bara en i denna politikergrupp som anser att det är 

fullmäktige som kommer att avgöra i beslutsprocessen, men denne säger också att det är den 

styrande majoriteten som avgör innehållet av besluten i en beslutsprocess.  
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En fritidspolitiker liknade fullmäktiges sammanträdanden för ett ”spel för gallerian” och många 

andra fritidspolitiker upplever det samma. Det är av den anledningen många fritidspolitikers 

uppfattningar om den, tänkta kontra den faktiska delaktighet, de har i beslutfattandet tangerar 

med att fullmäktigeförsamlingar saknar beredande utskott. Det är således ”meningslöst” att i 

fullmäktige yttra sig om förslag som i fullmäktige kommer att bifallas eller nedröstas av majo-

riteten. Därutöver har övriga ledamöter inte haft möjligheten till att vara med och forma inne-

hållet av förslagen. Av denna anledning relaterar politikergruppens uppfattningar och upplevel-

ser om beslutsfattandet till att det Weberianska idealet inte efterlevs. Detta tangerar däremot 

också med den tid och ork beredande funktioner till fullmäktige skulle kräva av enskilda leda-

möter. Den före detta heltidspolitikern är tveksam till en lösning om att alla förtroendevalda ska 

inneha uppdrag på heltid och anser det vara en ”utopi”. En annan fritidspolitiker säger att antalet 

ledamöter kan minskas. Det kan antas vara svårt att styra förvaltningen i stora församlingar när 

effektivitet och rättssäkerhet, som det framgår i Möller (2006), ska prägla den offentliga för-

valtningen. I synnerhet också om förtroendevalda brister i kompetens för uppdragen. Ett mins-

kat antal förtroendevalda kan utifrån utvecklingen sett också antas att leda till mer tjänsteman-

nastyre.  

 

Sammanfattningsvis är det enligt uteslutande alla förtroendevalda mycket som är avgjort i för-

väg innan det nått fullmäktige för formellt beslutfattande. Till skillnad från frågor om tidigare 

stadier i beslutsprocessen återger förutom fritidspolitikerna många hel- och deltidspolitiker nor-

mativa ståndpunkter för fullmäktiges tänkta roll, mot hur de upplever att politiken styrs. Politi-

kens genomslag i det kommunala liksom regionala styret är av laddad art, utifrån den represen-

tativa demokratin som styrelsesätt i det svenska politiska systemet. Av den anledningen är full-

mäktiges roll, som folkvald församling, oumbärlig till de folkvaldas inflytande i politiken. Det 

ska normativt sett också sträcka sig bortom formaliteter och debatter som enbart är till för all-

mänhetens insyn i politiken. Mot detta står det faktum att Sverige, om så med starkt kommunalt 

och regionalt självstyre, är en enhetsstat. Det har i den redovisade analysen av tidigare stadier 

framgått att mångt och mycket är bestämt enligt lag för kommuners och regioners ansvarsom-

råden. Det kan däremot inte antas att vara ett hinder till att alla förtroendevalda, liksom i riks-

dagen, tillåts delta i beredningen av förslagen som blir föremål för beslut. Proportionerlig för-

delningen av uppdragen i styrelserna och nämnderna bidrar, enligt den tidigare forskningen, 

inte till att underlätta för möjligheterna till demokratiskt ansvarsutkrävande (Wänström 2015: 

29ff). I synnerhet inte om de beredande arbetsutskotten, vilka förlagts till kommun- respektive 
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regionstyrelserna, enbart bemannas av den styrande majoritetens presidier och chefstjänstemän. 

I återstående stadier om implementeringen och efterkontrollen av besluten har, utöver frågor 

om politikers uppgifter, frågan om tjänstemännens roll behandlats.  

 

4.5 Implementeringen  

Verkställandet av politiska beslut är, utöver beredningen av politiska förslag, traditionellt sett 

förvaltningens uppgift. I frågorna om implementeringsstadiet är politikernas uppfattningar om 

det politiska ansvaret vid implementeringen väsentligt. Utifrån förvaltningens rättsprövande 

och beredande funktioner i beslutsprocessen har förvaltningen möjlighet till att påverka den 

förda politiken. Funktionen Partipolitik har operationaliserats till analysen av de förtroendeval-

das uppfattningar om gränsdragningen mellan de och förvaltningen i beslutsprocessen. I båda 

politikergrupper framgår de som upplever att den politiska uppföljningen av implementeringen 

och verksamheter inte fungerar. 

 

Alla hel- och deltidspolitiker reflekterar över förvaltningens medverkan i beslutsprocessen uti-

från rollen som politiker. De upplever att tjänstemännen är medvetna om uppgiftsfördelningen 

mellan dem och politiker. Av samma anledning menar många i denna politikergrupp att tjäns-

temännens sakkunskap om genomförandet, och om lagstiftningen är viktig vid verkställandet 

av besluten. En av dem påpekar att det snarare är politiker som inte alltid är medvetna om 

innebörden av målen dem beslutat om, eller petar i detaljer vid verkställandet av besluten. En 

annan i denna politikergrupp säger sig också uppleva att tjänstemännen agerar återhållsamt vid 

ideologiskt laddade frågor. Enligt politikergruppen är således tjänstemännen aktiva till den grad 

de förväntas att vara aktiva i beslutsprocessen. I generella drag avser det rättsprövning vid ini-

tieringen av frågor till den politiska dagordningen, och tillförandet av sakkunskap vid bered-

ningen av politikernas förslag. Av samma anledning anser sig hel- och deltidspolitikerna att ha 

i uppgift att uppfölja implementeringen av fattade beslut. I detta syfte säger samtliga att upp-

följningen sker och ska ske via förvaltningen, vilket tjänstemännen ska ansvara för. Två av dem 

upplever däremot att politiker brister i att uppfölja implementeringen av beslut. Enligt nedan-

stående citat menar denne kommunpolitiker att uppföljningen måste vara en självklar del av de 

förtroendevaldas uppgifter i beslutsprocessen.   
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Den biten är katastrof i dagsläget. Det är nästa steg vi har att jobba med för att hitta uppföljningar och kräva 

uppföljning. Det här är en skolningsbit och jag har påbörjat den resan. Kommunstyrelsen uppgift är att leda, upp-

följa och styra upp, och jag har sagt att i uppföljningen ska kommunstyrelsen redovisa för kommunfullmäktige för 

hur vi har följt upp. Det har jag inte fått gehör för men jag ger mig inte! Jag har mycket revisionstänk och då har 

man under hela förra mandatperioden till mig sagt att vi inte är i revisionen, utan här är det politik men det är ju 

vad det handlar om! (Hel- och deltidspolitiker 4).  

 

En nämndsordförande påpekar också att det är en skolningsfråga, då denne i tidigare uppdrag 

som ersättare inte visste hur återkopplingen skulle ske. En intressant observation i, uteslutande 

alla, nämnds- och driftnämndsordförandens reflektioner kring tjänstemännens medverkan är 

återigen tjänstemännens konstanta närvaro i nämnderna. De är återigen snarare en del av upp-

dragen i nämnderna, än avskilda politiken. De omöjliga gränsdragningarna mellan politik och 

förvaltning relaterar sålunda återigen till ansvarsområdenas natur.  Uppfattningarna i denna po-

litikergrupp relaterar klart och tydligt till uppgiftsfördelningen mellan politik och förvaltningen, 

vilket sammanfaller med Weberianskt synsätt. Det finns därmed inget stöd i hel- och deltids-

politikernas uppfattningar om att politiker ska kunna påverka tjänstemännens implementering. 

Tvärtom kan politikers brister av uppföljningen antas grundas på tillförsikt i att inte inkräktat 

på tjänstemännens mandatområde. Det är bara två hel- och deltidspolitiker som tar ställning för 

att politiker mer aktivt ska uppvisa personligt engagemang i uppföljningen av implementerade 

beslut. Detta har däremot varit en del av konflikterna som spårats att omgärda relationen mellan 

politiker och tjänstemän. De sistnämnda förordar att politiker bör nyttja de som kunskapsbas 

och inte själva uppsöka verksamheter (Jonsson m.fl. 2012: 14f). Förvaltningen som implemen-

terande instans tillåts i sådana fall stort utrymme till att påverka utformningen av den förda 

politiken (Lundquist 1992: 99). Många fritidspolitiker anser detta snarare vara negativt, ef-

tersom det i långtgående grad bidragit till att förtroendevalda ”abdikerat” från sitt ansvar som 

politiker.   

 

Fritidspolitikerna har en likartad uppfattning med den andra politikergruppen om förvaltning-

ens medverkan i beslutsprocessen, vilken de anser krävs i fråga om beredningen av förslag och 

implementeringen av beslut. I många av fritidspolitikernas reflektioner framgår däremot att po-

litiker i allt för stor utsträckning rättar sig utefter tjänstemännens beredande och implemente-

rande involvering, i beslutsprocessen. De menar således att politiker har dålig insyn i imple-

menteringen av besluten. Två av fritidspolitikerna poängterar att det är en fördel om politikerna 

själva går ut och tittar i verksamheterna. Ett sådant engagemang säger en av dem att många 



40 

 

politiker inte bryr sig om att visa, och den andre anser att verksamheterna skulle uppskatta om 

politiker uppvisade ett sådant engagemang. En annan fritidspolitiker i kommunen säger att de 

också är beroende av nämndsordförandes givmildhet för insyn i implementeringen.  

 

…det beror lite på nämndsordföranden också. Vi hade en jättebra nämndsordförande och han tog upp saker och 

ting. Till sist är det ändå förvaltningen som man hoppas på och tror på har kännedom genom hela (verksamhets-

område). Även om vi får mycket information får vi ju läsa in oss på det och ta fram material så att vi vet men man 

litar ändå på att de har kännedomen om det (Fritidspolitiker 4).  

 

Den före detta heltidspolitikern i denna politikergrupp säger att det även är mycket information 

att hantera i uppdraget som heltidspolitiker. Detta begränsar även heltidspolitiker, då tjänste-

männen har kunskapsövertag i sakfrågor. Å andra sidan säger denne att de flesta tjänstemän 

agerar utefter professionella normer, men att det även finns de som följer linjen om att ” gör 

man ingenting gör man inget fel heller ”. Ur liknande synpunkt säger en annan fritidspolitiker 

att politiker abdikerat i uppföljningen av implementeringen av besluten. 

 

Då har vi det här med uppföljande, utvärderande och reviderande men den tycker jag inte heller vi alltid utnyttjar, 

vi släpper alldeles för mycket. Jag undrar om det är någon postmodern reaktion på risksamhället? Att det här har 

jag inte kontroll på utan vi måste ha in en expert! Men vad man då gör är att man kommer ohyggligt långt ifrån 

folk och glömmer bort sin roll. Man abdikerar från sitt politikeransvar (Fritidspolitiker 5).  

 

Till skillnad från många hel- och deltidspolitiker menar många av fritidspolitikerna, att politi-

ken bör ha fortsatt engagemang till insyn i tjänstemännens implementering av beslut och i verk-

samheterna. Det undgås inte av svårigheterna kring detta då uppföljningen är tidskrävande, vil-

ket som i många andra sammanhang är en begränsande faktor för fritidspolitikerna. Det finns 

däremot inget stöd hos fritidspolitikernas uppfattningar heller för att politiker ska kunna på-

verka tjänstemännens myndighetsutövning. Fritidspolitikernas ståndpunkter i fråga om imple-

menteringen, sammanfaller med ett Weberianskt synsätt. Uteslutande alla fritidspolitikers upp-

levelse av den faktiska verkligheten tangerar däremot med att gränsdragningen mellan politik 

och förvaltning utraderats, till förvaltningens fördel. Det är också en konsekvens av att många 

av kommuners och regioners ansvarområden i hög grad är lagstyrda.   
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Sammanfattningsvis består skillnaden i uppfattningarna om implementeringen mellan många 

hel- och deltidspolitiker och fritidspolitiker i naturen av respektive uppdrag. Det är två hel- och 

deltidspolitiker som belyst att politiken aktivt måste ingå i uppföljningen av förvaltningens im-

plementering. Samtliga hel- och deltidspolitikers reflektioner relaterar däremot även härvid till 

uppgiftsfördelningen mellan politiker och tjänstemän, mellan vad-frågor och hur-frågor. Det är 

politikernas misslyckanden som anses leda till att uppföljningar inte genomförs. Enligt hel- och 

deltidspolitikerna uppfattningar är därför detta inte orsakat av ett motsatsförhållande mellan 

politiker och tjänstemän. Många fritidspolitiker betonar istället att det därigenom också lett till 

att politiker tappat mark till tjänstemän. Till det sistkommande efterkontrollerande stadiet har 

frågor om tjänstemäns snarlikt politiska uppgifter varit fortsatt relevant.  

 

4.6 Efterkontrollen 

Beslutsprocessen är inte bara en kronologisk följd av de olika stadierna, utan också ett sam-

manbundet kretslopp. I efterkontrollen av de implementerade besluten kan kommande beslut 

komma att styras av förvaltningens utvärdering. Det kan också ske utefter en samsyn mellan 

politik och förvaltning. Funktionen Självbild har operationaliserats till frågorna om politikernas 

uppfattningar om relationen mellan dem och tjänstemännen. Det har således varit relevanta att 

tillfråga politikerna deras syn på tjänstemännens involvering i politiken. Både hel- och deltids-

politiker och fritidspolitiker anser inte att tjänstemän ska tillåtas överta den politiska rollen. 

Lagstiftningen som styr kommuners och regioners ansvarsområden, och behovet av profession-

ella sakkunskap tillkännager däremot många politiker att göra tjänstemännens inflytande ound-

vikligt.  

 

Hel- och deltidspolitikerna upplever generellt en fungerande uppgiftsfördelning mellan dem 

och tjänstemännen. Det anser många av dem förbättrats över tid då politikerna tillsammans med 

tjänstemännen aktivt inskolats i sina respektive roller. Det framgår i politikergruppens uppfatt-

ningar att avgöras av medvetenheten om att de samverkar i en politiskt styrd organisation. Det 

anser en av dem också förutsätter att politiker inte inkräktar på tjänstemännens ansvarområden 

genom att t.ex. peta i detaljer. En annan av dem säger att det förutsätter att politikerna uppfyller 

sitt uppdrag för att inte skapa utrymme till tjänstemäns övertag. Enligt nedanstående citatet 

uppger denne att tjänstemännen också vill undvika sådana situationer. 
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När den politiska ledningen blir svag kommer tjänstemännen och därför gäller det att den politiska ledningen är 

så pass stark och gör vad den ska göra. Gör inte politiken vad dem ska göra tillåter man tjänstemännen att ta över 

mer. Våra tjänstemän brukar säga att det är en tillgång att ha politiker som inte tjafsar med varandra, utan som kan 

tala med varandra mellan partierna och komma framåt med processerna. Det gör ju att det blir lättare för tjänste-

männen (Hel- och deltidspolitiker 5).  

 

I motsats är det en annan politiker i denna grupp som upplever att tjänstemännens lojalitet i för 

långtgående grad tenderar att vara förbunden med ordföranden. Det anser denne åsidosätter 

tjänstemännens professionella ansvar, då de vill vara ordföranden till lags i rädsla för att bli 

”utköpta”. Det dessa två politiker poängterar hänger samman med det ömsesidiga ansvaret mel-

lan politiker och tjänstemän. Ansvaret måste uppfyllas för att både politikens ambitioner och 

tjänstemännens professionella åtaganden ska få genomslag i det politiska styret. Det menar 

nämnds- och driftsnämndsordförandena i motsatt förhållande är beroende av att politikerna i 

sin tur inte blir för lojala med tjänstemännen, då det bildas ”verksamhetspartier”. Nämnds- och 

driftsordföranden är således också ganska klara vid att det är tydligt för vad som åläggs tjäns-

temännen. I administreringen och driften av nämndernas och driftnämndas ansvarsområden är 

det mesta lagstyrt. Hel- och deltidspolitikerna framför samstämmigt att det är ordföranden som 

arbetar tjänstemännen närmst. Det gör att de har mer ”koll”, vilket somliga påpekat är en brist 

hos fritidspolitikerna. Därtill anser en del av dem att ledande tjänstemän har större lojalitet med 

kommun- respektive regionråden i styrelsernas arbetsutskott.  

 

Uppfattningarna i denna politikergrupp om tjänstemännens handlingsutrymme, i beslutsproces-

sen och i det politiska styret i sin helhet, relaterar till att förvaltningen p.g.a. de politiska an-

svarsområden den administrerar har en politisk självbild. Det är en konsekvens av att kompe-

tensnivåernas ansvarsområden i hög grad är lagstyrda. I den lekmannastyrda tjänstemannaför-

valtningen är politiska aspekter integrerade i förvaltningen, vilket Hustedt & Houlberg Salo-

monsen (2014) benämnt som funktionell politisering. Det banar för att även en mer vågrät tu-

delning mellan politik och förvaltning, om ”vad” och ”hur”, utraderas till en maktkoncentration 

mellan ledande politiker och tjänstemän. Av de två hel- och deltidspolitiker som framhävt al-

ternativ till de rådande maktförhållandena anser en av dem att antalet ledamöter kan minskas 

till fördel för fler deltidsuppdrag. Det anser denne kan bidra till en minskad intern maktkon-

centration mellan politiker. De förtroendevalda kan således engagera sig mer i fler ansvarsom-

råden, vilket då undgår att gå förlorat till tjänstemännen. I motsats menar den andre hel- och 

deltidspolitikern att fler operativa frågor inte är en positiv lösning, då det tvärtom distanserar 
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politiker från folket. En mer pressad arbetssituation tror denne också kan bidra till att politiker 

väljer att sluta, vilket de inte bör eftersom partierna har svårt att rekrytera politiker till uppdra-

gen. Av denna anledning tjänar politiken på fler medborgardialoger och det har även en annan 

hel- och deltidspolitiker belyst. Fritidspolitiker framför också liknande synpunkter.  

 

Många fritidspolitiker belyser att tjänstemännen tillåts större handlingsutrymme i beslutspro-

cessen och i det politiska styret i sin helhet, eftersom politikerna inte förmår att stå emot tjäns-

temännen. En av dem poängterar att det också beror på att politiker liksom tjänstemän fått ha 

liknande uppdrag för länge, vilket bidrar till att demokratin övergår i teknokrati. Den före detta 

heltidspolitikern har också upplevt att tjänstemännen kan förhala i processer, de inte är eniga 

med politiker om, vilket kräver att politiker inte ger upp. Utifrån samma perspektiv upplever en 

annan fritidspolitiker att tjänstemän i sakfrågor kan agera väldigt starkt för sina åsikter, och på 

så sätt öppet motarbeta politikens ambitioner. I denna politikergrupp varierar uppfattningarna 

från att som ”vanlig ledamot i fullmäktige” inte alls känna till hur det står till med relationen 

mellan politiker och tjänstemän, till förhållandevis bra. De som är av den sistnämnda uppfatt-

ningen belyser att förhållandet också avgörs av de förtroendevaldas förmågor i uppdraget som 

förtroendevald. 

 

…vill inte skylla på tjänstemännen för dem gör det bästa de kan och går in i väggen till höger och vänster, men av 

rädsla och osäkerhet abdikerar många politiker. Tål du inte hettan så låt bli i att vara i köket och man är så rädd 

för att göra fel men fel kommer man att göra! Det största felet man kan göra är att inte fatta något beslut och inte 

heller överlämna det till någon annan (Fritidspolitiker 5).   

 

Av övriga som är av den sistnämnda uppfattningen är det inte alla som kan se något alternativ 

till rådande maktförhållande i det politiska styret och mellan dem och tjänstemännen. De anser 

att komplexiteten av ansvarsområdena lett till rådande utformning av det politiska styret. Det 

är således därför den styrande majoritetens ordföranden, främst presidierna i kommunstyrelsens 

respektive regionstyrelsens arbetsutskott, samverkar mer med tjänstemännen. En av dem är 

klart skeptisk till om fullmäktige istället kan lösa detta, då denne anser det vara svårt att styra 

så pass komplexa verksamheter i stora församlingar. De fritidspolitiker som belyst alternativ 

till den rådande ordning anser det vara bättre med starkare brukarorientering. Nedanstående 

citat illustrerar hur de anser att toppstyret mellan ledande politiker och tjänstemän ska balanse-

ras med brukarorientering. 
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Samverkan behöver också ske med dels de som är nära brukarna och brukarna själva. Verksamhet, organisation 

och politik; alla tre nivåer behöver sammanflätas så att det inte blir tolkningsföreträde för bara politiker eller tjäns-

temän. Det är svårt att få till det men jag tror det är väldigt viktigt att som skattebetalare och medborgare också 

känna att man är med. Inte bara var fjärde år utan också är lyssnad på mellan valen (Fritidspolitiker 6).  

  

Fritidspolitikerna är inte en del av maktkoncentrationen mellan förtroendevalda ordföranden 

och ledande tjänstemän. Många av dem har därför föga insyn i tjänstemännens involvering i 

politiken, och de får därför till mesta dels förlita sig på att tjänstemännen agerat korrekt i sak-

frågor. De som framhävt alternativ baserar det på demokratiskt normativa föreställningar om 

att i uppdraget som förtroendevalda fullborda representationen av väljarna. Det stödjer inte att 

förvaltningen tillåts agera utefter en politisk självbild, vare sig det orsakats av politikernas miss-

lyckande eller inte. Det ger således inte stöd för partipolitiskt samröre mellan politiker och 

tjänstemän. I likhet med det en annan fritidspolitiker berättat om, uppger även en annan fritids-

politiker att det finns tjänstemän som också är förtroendevalda och beslutsfattar i samma frågor 

dem arbetar med som tjänstemän.  

 

Sammanfattningsvis är tjänstemännen, då de i långtgående grad ansvarar för uppföljningen av 

besluten dem implementerat, också avgörande för efterkontrollen av beslut. Detta stadium i 

beslutsprocessen är sammankopplat med initieringen, då det avgör vilka förslag på dagord-

ningen som blir föremål för beslut och tillika innehållet av dessa beslut. Så vida relationen 

mellan politiker och tjänstemän inte är hierarkisk tillåts tjänstemän i långtgående grad ingå po-

litiska ställningstaganden, vilket inte är förenligt med det Weberianska idealet (Hysing & Ols-

son 2012: 31). Det är enligt många fritidspolitiker och en del hel- och deltidspolitiker förorsakat 

av att tudelningen mellan ledande politiker och tjänstemän inte är hierarkisk, utan mer vågrät 

och i vissa fall symbiotisk. De flesta kommunala och regionala ansvarområdena är däremot 

lagstyrda och väldigt komplexa till sin natur, vilket kräver djup sakkunskap och administrativ 

kontinuitet. Symbiosen kan således inte ensidigt antas vara förorsakat av att ledande politiker 

och tjänstemän förespråkar detta, eller att politiker misslyckas med sina uppdrag. Av denna 

anledning anser en del hel- och deltidspolitiker och fritidspolitiker att en starkare brukarorien-

tering kan bidra till att demokratin får starkare genomslag i kommunala och regionala ansvars-

områden.  
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I nästa sistkommande avsnitt i detta kapitel följer en sammanfattande analys där de centrala 

slutsatserna i de redan sammanställda sammanfattningarna diskuteras utifrån tidigare forskning. 

 

4.7 Sammanfattande analys 

I Ehn (1998) framgår att statstjänstemäns politiska rolluppfattning utvecklats p.g.a. att regering 

med statsråd över längre tid rekryterat tjänstemän, utefter kriterier om att gynna den politiska 

överenstämmelsen mellan dem och tjänstemännen. Den lekmannastyrda tjänstemannaförvalt-

ningen i kommun och region är däremot av sin natur funktionellt politiserad. De politiska an-

svarsområden som delegerats till de kommunala och regionala förvaltningarna, t.ex. skola och 

sjukvård, är lagstyrda och kräver i hög grad professionell sakkunskap i drift och administrering. 

Detta är historiskt sett förknippat med välfärdssystemets framväxt, vilket en lekmannaförvalt-

ning inte var tillräckligt kompetent till och effektiv för att styra (Hustedt & Houlberg Salomon-

sen 2014: 750, Montin 2007: 82). Detta går att koppla till de förtroendevaldas medvetenhet om 

tjänstemännens inflytande i beslutsprocessen rörande politiska problemformuleringar. Det är 

på så vis de förtroendevaldas uppfattningar sammanfaller om att mycket är ”bestämt” innan det 

når fullmäktige. I de förtroendevaldas uppfattningar och upplevelser är medvetenheten om att 

ansvarsområdena är komplexa och att de kräver en professionell hantering, framträdande. Det 

är främst påtagligt till nämndernas och driftsnämndernas fullföljande av beställningar och till-

lämpning av lagar regler som styr verksamheterna. De lagar och regler som omgärdar ansvars-

områdena begränsar således beställningen som fullmäktigeförsamlingar formellt sett beslutar 

om, i form av mål- och riktlinjer, till budgetfrågor.  

 

Det är både hel- och deltidspolitiker och fritidspolitiker som framhävt att politiska låsningar är 

förödande för beslutsprocessernas fulländande. En del av dem har också kopplat det till politi-

kers bristande kompetens till sina uppdrag, där tjänstemännen ändå uppfattas att i långtgående 

grad rätta sig efter professionella normer. Å andra sidan har uteslutande alla fritidspolitiker samt 

en del hel- och deltidspolitiker framhävt att tjänstemännen är lojala med den styrande majori-

tetens ordföranden. Presidierna i kommun- respektive regionstyrelserna är de som ingår i sty-

relsernas arbetsutskott. I den kommunala och regionala förvaltningens ”kvasi-parlamentarism” 

har de folkvalda församlingarnas, fullmäktiges, beredande funktioner förskjutits till dessa 

nämnder (Wänström 2015: 29ff). I fråga om politikers problemformuleringsmakt är det av 

denna anledning gränsdragningen mellan politiken och förvaltningen övergår i ett mer symbi-

otiskt tillstånd, då förvaltningens roll i långtgående grad blivit politisk (Ehn 1998: 126, Montin 
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2007: 107) Det är inte förenligt med den politiska förvaltningens demokratiska legitimitet, och 

folkvalda församlingars lagstadgade beslutanderätt. Många hel- och deltidspolitikern och fri-

tidspolitiker upplever detta som en försvårande faktor till de förtroendevaldas delaktighet i be-

slutsprocessen.  

 

I förhållande till det Weberianska idealets föreskrivande av en obruten hierarki mellan politiker 

och tjänstemän, förefaller uppgiftsfördelningen mellan vad- och hur-frågor att tillta ett vågrätt 

förhållande. Hel- och deltidspolitikernas normativa ståndpunkter och upplevelser i beslutspro-

cessen återger att gränsen mellan dem och tjänstemännen tillkommer efter formellt beslut är 

fattat. De förväntar och upplever att tjänstemännen visar återhållsamhet vid ideologiskt laddade 

frågor, inte påverkar initierandet och beslutsfattandet. Tillika eftersträvar de förtroendevalda att 

vara återhållsamma vid implementeringen och uppföljningen av implementerade beslut. Det är 

bara två av dem som anser att de borde vara mer aktiva i uppföljningen, medan övriga vill 

tillvarata förvaltningens tjänster till detta. I teorin är förvaltningens problemformuleringsmakt 

kopplad till att tjänstemännen utvärderar den egna verksamheten, och att förhållandet mellan 

politik och förvaltning blir symbiotiskt (Lundquist 1992: 95, Ehn 1998: 126, Montin 2007: 108, 

Lundquist 1992: 95f). Det är vad många fritidspolitiker sagt att de upplever, vilket de anser vara 

till politikens nackdel då tjänstemännen tillåts större handlingsutrymme i beslutsprocessen. Det 

står däremot mot det faktum att de flesta ansvarsområden och verksamheter är väldigt komplexa 

och lagstyrda. Det är därför uppgiftsfördelningen om ”vad” och ”hur”, den ”gyllene zonen”, 

kan tolkas skapa större handlingsutrymme för tjänstemännen än vad som normativt sett är för-

enligt med det Weberianska idealet.  
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5. Avslutning 

I detta avslutande kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar och i kapitlets sista avsnitt fram-

går rekommendationer till kommande forskning.  

 

5.1 Slutsatser 

 

 I vilken utsträckning sammanfaller politikernas uppfattningar om beslutsprocessen med 

det Weberianska idealet?  

 

De förtroendevaldas uppfattningar sammanfaller med det Weberianska idealet om att politi-

kerna är de som ska stå för den politiska makten, och tjänstemännen följsamma. Tjänstemännen 

ska opartiskt och värderingsfritt bistå beslutsprocessen med sakkunskap, verkställa besluten 

utefter politiska direktiv och vad som framgår i lagar och regler. Det upplever alla hel- och 

deltidspolitiker att fungera så. Det är bara två av dem som avvikit och haft som ståndpunkt att 

politiker även aktivt ska delta i uppföljningen av de beslut politiken fattat, och som förvalt-

ningen ska implementera. Övriga hel- och deltidspolitiker anser det snarare vara viktigt att 

nyttja förvaltningens profession till detta och inte inkräkta på tjänstemännens uppgifter i be-

slutsprocessen. En del av dem har kopplat det motsatta till den tidigare detaljstyrningen av för-

valtningen, vilket de inte anser vara önskvärt. Utifrån rollfördelningen mellan politik och för-

valtning, uppfattas det snarare åsidosätta tjänstemännens roll och kompetens. De folkvalda är 

de som är ansvariga inför väljarna och enligt det Weberianska synsättet ska de folkvalda ha 

kontroll över den offentliga verksamheten. Vid implementeringen av beslut är det myndighets-

utövningen som förordas att vara avhållen politikers inblandning. Om förvaltningen utvärderar 

den egna verksamheten förefaller i teorin risken stor för att politiska förändringar kommer att 

drivas på förvaltningens villkor (Hysing & Olsson 2012: 29, Lundquist 1992: 99f). Därav av-

viker deras uppfattningar utifrån det Weberianska synsättet och det är av denna anledning fri-

tidspolitikerna också upplever att politiken gjort avsteg från det politiska ansvaret, till tjänste-

män som inte har något demokratiskt ansvar. Fritidspolitikernas uppfattningar tangerar således 

i långtgående grad med den upplevda maktkoncentrationen mellan den styrande majoritetens 

presidier och ledande tjänstemän. Den upplevda verkligheten är i större grad befattad med att 

förvaltning med tjänstemän tillåts tillföra politiken egna värderingar och ambitioner i sakfrågor. 
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Det uppfattar uteslutande alla fritidspolitiker orsakas av lojaliteten mellan den styrande majo-

ritetens presidier, ordföranden, och ledande tjänstemän. Det sammanfaller snarare med det pro-

fessionella synsättet om förvaltningens politiska självbild, och partipolitiska samröre med det 

politiska styret (Ehn 1998: 126, Montin 2007: 108). 

 

 Vad är skillnaden i hel- och deltidspolitikers och fritidspolitikers uppfattningar om för-

valtningens medverkan i beslutsprocessen?  

 

Skillnaderna i uppfattningarna mellan politikergrupperna om tjänstemännens medverkan i be-

slutprocessen relaterar i hög grad till de respektive uppdragen. Samtliga förtroendevalda väl-

komnar tjänstemännens sakkunskap, men många fritidspolitiker och två hel- och deltidspoliti-

ker uppfattar dem som lojala med den styrande majoriteten. En del av fritidspolitikerna upple-

ver att tjänstemännen också aktivt är drivande för sina respektive ansvarsområden, vilket mot-

arbetar politiken. I teorin är förvaltningen i beslutsprocessen vanligtvis också initiativtagande 

till förändringar i sina respektive ansvarsområden. Det innebär således att de övertar tradition-

ellt politiska uppgifter, vilket är kopplat till initieringsstadiet. Det är inte förenligt med det We-

berianska synsättet, då förvaltningens rättsprövning övergår i aktivism för sakfrågor (Lundquist 

1992: 95f, Hysing & Olsson 2012: 30, Ehn 1998: 125f). Den demokratiskt-politiska styrnings-

kedjans legitimitet åsidosätts om förvaltningen agerar utefter egna värderingar (Wockelberg 

2006: 65f). De fritidspolitiker som belyst att detta sker anser det i vissa fall orsakas av att för-

troendevalda ordföranden brister i kompetens. Ett fåtal hel- och deltidspolitiker har gjort lik-

nande medgivanden, men för de och i synnerhet för nämnds- och driftsnämndsordföranden är 

samverkan med tjänstemännen en del av uppdragen. Det är en tydlig skillnad gentemot fritids-

politikerna som i vissa fall säger sig överhuvudtaget inte känna till hur relationen mellan poli-

tikerna och tjänstemännen fungerar. De upplever således att som fritidspolitiker ha föga kontakt 

med tjänstemännen och insyn i deras arbete, vilket är förbehållet den andra politikergruppen. 

Detta är en intressant likhet med det som framgått i Ehn (1998) om riksdagsledamöternas svaga 

insikt i förvaltningens arbete. De högre förvaltningsnivåerna samverkar snarare mer med stats-

råden. Fullmäktigeförsamlingarna saknar däremot i långtgående grad den beredande funktion 

riksdagen har, vilket också skillnaderna i uppfattningar mellan politikergrupperna bottnar i.  
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 Vilka uppgifter i beslutsprocessen anser politikerna har förskjutits till förvaltningen?  

 

Enligt hel- och deltidspolitikerna är tjänstemännen aktiva till den grad dem förväntas att vara. 

Uteslutande alla fritidspolitiker upplever däremot att tjänstemännen tillsammans med presidi-

erna i kommun- respektive regionstyrelsens arbetsutskott övertagit de förtroendevaldas bere-

dande funktion. Det är även några få hel- och deltidspolitiker som delar denna uppfattning och 

de tar ställning för att fullmäktiges roll måste stärkas, och inte vara en transportsträcka för ma-

joritetens beslut. Utifrån det Weberianska synsättet består kärnan i de folkvaldas uppdrag i att 

avgöra om prioriteringar och fördelningen av värden (Hysing & Olsson 2012: 29). Det sträcker 

sig bortom formellt beslutsfattande och det är demokratiskt normativt sett illegitimt att tradit-

ionella politiska uppgifter förskjuts till tjänstemän. Mot detta står det faktum att de kommunala 

och regionala ansvarsområdena är komplexa och lagstyrda. Många hel- och deltidspolitiker an-

ser att det är därför som det politiska styret är utformat till att i hög grad styras av presidierna. 

Detta har också fritidspolitikerna uttryckt, och det är anledningen till att somliga av dem är 

skeptiska till om de kommunala och regionala förvaltningarna kan styras i stora församlingar.  

 

5.2 Rekommendationer till kommande forskning 

Det Weberianska idealet lever vidare som normativ föreställning för hur politik och förvaltning 

ska regeras, och om rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän. I kommuner och regioner 

är däremot fullmäktigeförsamlingarna åsidosatta och det är av denna anledning maktkoncent-

rationen mellan presidier och ledande tjänstemän finns. Det är inte förenligt med det We-

berianska idealet, vilket förordar att de folkvalda har större handlingsutrymme än deltagandet i 

formellt beslutsfattande. Det relaterar också till den viktiga maktbalansen mellan politiker och 

tjänstemän, vilket bottnar i att det är de folkvalda politikerna som är ansvariga inför väljarna 

och inte tjänstemännen. Fullmäktigeförsamlingarnas arbete med debatter och införlivandet av 

beredande inslag förtjänar således uppmärksamhet i kommande forskning.  

 

En del av de förtroendevalda som ingått i uppsatsen är däremot skeptiska till om de kommunala 

och regionala förvaltningarna kan styras i fullmäktige. Faktum är att den svenska enhetsstaten 

och det komplexa välfärdssystemet lämnar ett relativt litet spelutrymme för de lokala partior-

ganisationerna, i att avvika från moderpartierna. Liksom många förtroendevalda påtalat är 
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mycket redan ”bestämt”, vilket består i att ansvarsområdena är lagstyrda och kräver profess-

ionell sakkunskap. Det är således därför en del av de förtroendevalda istället ansett det önskvärt 

med fördjupad brukarorientering och medinflytande av invånarna i politiken. Kommuner och 

regioners arbete med brukarinflytande och medborgardialoger är av denna anledning relevant 

som ämne för kommande forskning. En intressant frågeställning utifrån uppsatsens resultat är 

t.ex. om kommun- eller regionpolitiker själva engagerar sig i arbetet med brukarorientering och 

medborgardialoger, eller om det förläggs på tjänstemännen?    
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Bilaga  

 

Intervjuguide 

 

Inledning 

 

Namn och parti? 

Tid som förtroendevald i Laholms kommun/Region Halland? 

Senaste och nuvarande uppdrag?  

 

Är denna beslutsprocess viktigare än till andra beslut? 

Hur långt har man kommit i beslutsprocessen? 

Hur har ni involverats?  

 

Nyckelfrågor 

 

Initieringen 

 

I generella termer: Vad anser du att utmärka er politiker när ni driver frågor till dagordningen? 

Gentemot vem känner du att ni är förpliktigade att vara lojala? 

 

Vilka uppgifter anser du att vara förbundna med er politiker då ni t.ex. ska forma ett ramverk 

som inriktningsmålen?   

 

Skiljer sig uppgifterna i beslutsprocessen mellan olika grupper av förtroendevalda i kommunen/ 

regionen? Om ja: Ligger detta i det kommunala/regionala styrets natur eller är det en förändring 

som tillkommit?  

 

Beredningen 

 

Vad förväntar du av förvaltningens beredning av de förslag ni skickar på remiss?  

 

Vad bör förvaltningen eftersträva när de behandlar förslagen? 
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Anser du det vara viktigt att förvaltning med tjänstemän medverkar till beredningen av era för-

slag? Varför det? (Positiva och negativa aspekter) 

 

Beslutsstadiet 

 

Vilket politiskt organ har hittills i beslutsprocessen stått för beslutsfattandet, och vilket politiskt 

organ kommer att ha/har haft den reella politiska makten i processen? 

 

Upplever du att något politiskt organs makt stärkts under senare år? Om ja: Varför det?  

 

Fyller kommunfullmäktige/regionfullmäktige sin beslutsfattande funktion som folkvald för-

samling? Om nej: Varför det? 

 

I generella termer: Anser du att förvaltningen ska kunna tolka politiska beslut eller ska besluten 

verkställas utefter de angivelser ni politiker fattat? 

 

Implementeringen 

 

Förvaltningen medverkar i många av beslutsprocessen stadier. Hur uppfattar du förvaltningens 

medverkan? 

 

Har förvaltningen visat sig vara mer aktiv i något särskilt stadium i beslutsprocessen? Om ja: 

Vad anser du om det?  

 

Vad återstår för er politiker att göra efter att ni beslutat vad förvaltningen ska verkställa? 

 

 

Efterkontrollen  

 

Ledande tjänstemän arbetar i långtgående grad i gränslandet mellan politik och förvaltning. Vad 

har du för inställning till tjänstemäns arbetsuppgifter som är snarlikt politiska?  

 

Hur tycker du relationen mellan politiker och tjänstemän fungerar idag i fråga om arbets- och 

ansvarsfördelningen mellan er? 
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Vilken grupp av förtroendevalda arbetar tjänstemännen närmst? Vad anser du om detta och vad 

för följder får det för kommunens/regionens politiska styre? 

 

Avslut 

 

Finns det något som redan inte berörts och som du vill tillägga?  
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