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Förord 
 
 
 
Rapporten redovisar resultaten från ett projekt om rollfördelning och samarbetsklimat bland 
landstingets tjänstemän och förtroendevalda som genomförts vid Luleå tekniska universitet 
under hösten 2009. Studien har finansierats av Norrbottens och Västerbottens läns landsting, 
Landstinget Västernorrland samt SKL. SKL har också bidragit till projektet genom att låta oss 
nyttja de fina lokalerna på Hornsgatan 20 till fokusgruppsmöten. Anders Lidström, professor i 
statsvetenskap vid Umeå universitet och Göran Bostedt, docent i statsvetenskap vid 
Mittuniversitetet har bidragit med goda råd och vetenskapligt stöd. Stort tack till er alla! 
 
Sist men inte minst vill vi tacka alla våra 25 fokusgruppsdeltagare från Norrbottens och 
Västerbottens läns landsting samt Landstinget Västernorrland som frikostigt delat med sig av 
sina erfarenheter. Det var en förmån att få vara med vid era diskussioner! Vi hoppas att 
rapporten ska fungera som utgångspunkt för fortsatta samtal kring arbetsfördelning och 
samarbetsklimat. 
 
 
Projektledarna 
 
 
Carina Lundmark  Lisa Dahlén 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
Under hösten 2009 genomfördes en pilotstudie, där tjänstemän och förtroendevalda från 
Norrbottens och Västerbottens läns landsting samt Landstinget Västernorrland fick diskutera 
rollfördelning och samarbetsklimat i fokusgrupper, under ledning av två forskare från Luleå 
tekniska universitet. Syftet var att inventera deltagarnas erfarenheter och bidra till bättre 
förståelse för respektive parts arbetssituation och problembild. I rapporten redovisas de olika 
upplevelser och tolkningar som framkommit under diskussionerna, med särskild betoning på 
de förslag som deltagarna själva lyft fram som möjliga strategier att göra rollerna tydligare 
och förbättra samarbetsklimatet. Fokusgruppsdeltagarna var överens om att det behövs fler 
tillfällen att diskutera rollerna. Förståelsen för rollerna behöver fördjupas i en ständigt 
pågående process. Det är viktigt för både politiker och tjänstemän att förstå sin egen roll och 
att ha respekt för varandras roller. Det behövs också en medvetenhet om det gränsland som 
alltid kommer att finnas, där politik och förvaltning överlappar. 
 
Studien visar att heltids- och fritidspolitiker har helt olika förutsättningar att arbeta politiskt. 
Heltidspolitiker är med och sätter dagordningen, har täta kontakter med tjänstemännen och får 
god inblick i de ärenden som är på väg upp till beslut. Fritidspolitiker, särskilt de som enbart 
sitter i fullmäktige, kan uppleva beslutsförslagen som både svåra att förstå och svåra att 
påverka. Fokusgruppsdiskussionerna visade att fritidpolitiker i allmänhet och oppositionen i 
synnerhet behöver bättre förutsättningar för att kunna arbeta politiskt på ett meningsfullt sätt, 
till exempel föreslogs att överväga organisationsförändringar (Oppositionen med i 
beredningar? Tjänstemannatid reserverad för oppositionen? Politiska sekreterare?). 
 
Förbättrad måluppföljning lyftes fram som en förutsättning för att politiker ska kunna arbeta 
med mål på ett meningsfullt sätt. De förtroendevalda önskade också mer nyanserade 
beslutsunderlag samt tydligt medborgarperspektiv i beslutsunderlagens konsekvensanalyser. 
Tjänstemännen önskade en större politisk tydlighet och målinriktning hos de förtroendevalda.  
 
Fokusgruppsmetoden har fungerat bra, både för att inventera erfarenheter av relationen och 
för att förbättra deltagarnas förståelse för den andra gruppens situation.  
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Pilotstudiens upplägg och genomförande 

 

1.1. Bakgrund 
 
Demokratiutskottet vid Norrbottens läns landsting genomförde en undersökning med hjälp av 
enkäter i landstingsfullmäktige 2005 och 2008. Resultaten visade att ledamöterna överlag var 
nöjda med sina uppdrag, 80-90 % instämde helt eller delvis i påståendet att uppdraget är 
intressant eller viktigt (Lidström 2009, 1).1 Debattklimatet i fullmäktige bedömdes också vara 
gott och diskussionerna intressanta. Vid båda dessa tillfällen redovisades även problem. De 
förtroendevalda riktade till exempel stark kritik mot beslutsunderlagen. En majoritet av de 
tillfrågade (främst tillhörande oppositionen) ansåg att beslutsunderlagen innehåller för få 
beslutsalternativ och att konsekvenserna är otillräckligt redovisade. Hela 28 % av de som 
svarat på enkäten 2008 ansåg inte det var praktiskt möjligt att hinna bilda sig en uppfattning i 
ärenden inför fullmäktigebeslut. Hälften av politikerna menade att de förtroendevaldas roll 
ofta begränsas till att godkänna tjänstemännens förslag, en tredjedel ansåg att 
ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän är oklar, och en fjärdedel hävdade att 
tjänstemännen inte följer de förtroendevaldas beslut. I dessa fall fanns stora skillnader mellan 
hur majoritet och opposition upplevde situationen. Majoritetspolitikerna var genomgående 
mer nöjda med relationen till tjänstemännen än oppositionspolitikerna. Enkäterna visar också 
att de i majoritet använder mer tid för kontakter med tjänstemän (ibid.). Enkätresultaten 
återspeglas i en undersökning genomförd av SKL 2005 som visar samma problembild över 
hela landet.  
 
Enkäter når ut till en stor skara människor men till priset av en viss ytlighet. Av enkätsvaren 
framgår till exempel inte hur de som svarat på frågorna ser på rollfördelningen i förhållande 
till landstingets tjänstemän. Enkätsvaren innehåller inte heller några förslag på åtgärder för att 
komma tillrätta med problemen. Ytterligare en brist med dessa undersökningar är att bara ena 
parten i relationen – de förtroendevalda – tillfrågats. Inga motsvarande frågor har ställts till 
gruppen tjänstemän. 
 
Mot denna bakgrund, beslutade Demokratiutskottet undersöka frågan mer ingående, med den 
underliggande målsättningen att skapa ett gott samarbetsklimat och en tydlig rollfördelning 
mellan landstingets tjänstemän och politiker. Här rapporteras en pilotstudie som genomförts 
under hösten 2009 där politiker och tjänstemän från tre landsting har fått mötas och diskutera 
rollfördelning och samarbetsklimat under ledning av två forskare från Luleå tekniska 
universitet. Studien syftade till att nå bättre förståelse för respektive parts arbetssituation och 
problembild. Arbetet har genomförts med hjälp av fokusgrupper, en teknik som är lämplig för 
att samla aktörer med olika perspektiv/problembild för att diskutera hur problemen kan 
mildras eller lösas.  
 
 
1.2. Metod och urval av deltagare 
 
Fokusgrupper är en metod som, rätt använd, ger en god och detaljrik inblick i en sakfråga 
eller en relation (Rook 2003, Stuart, Shamdasani & Rook 2007). Genom att låta deltagarna 
dela med sig av sina erfarenheter ges de möjlighet att nå ökad förståelse för den andra partens 

                                                 
1  Enkäten delades ut vid sittande fullmäktige i november 2005 och 2008 (svarsfrekvens 83 respektive 76 %).  
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situation och problembild. Detta är enligt vår mening ett viktigt steg på väg mot ökat 
ömsesidigt förtroende och förbättrat samarbetsklimat. 
 
För att fokusgruppstekniken ska fungera behöver tre villkor tillgodoses. För det första ska 
metoden användas för att studera ett specifikt tema, i det här fallet relationen mellan 
landstingets politiker och tjänstemän. För det andra klarar tekniken en begränsad mängd 
deltagare per grupp (många rekommenderar 8-12 personer, se t ex Stuart, Shamdasani & 
Rook 2007). Om gruppen är större blir det svårt för alla deltagare att komma till tals. I urvalet 
har vi fem förtroendevalda och fem tjänstemän från varje medverkande landsting. Maxantalet 
deltagare i varje fokusgrupp är därför 15, vilket ger utrymme för visst bortfall. 
 
Fokusgrupper ska dessutom samla deltagare som tillsammans kan sägas utgöra en grupp, t ex 
på grund av liknande erfarenheter, mål eller arbetssituation (Merton 1987). I den här studien 
framträder två tydliga grupper – förtroendevalda och tjänstemän inom landstinget. Inom 
respektive grupp har vi velat fånga olika upplevelser av relationen genom att bjuda in 
deltagare från tre landsting – Norrbottens och Västerbottens läns landsting samt Landstinget 
Västernorrland. Ytterligare en fördel med detta, förutom att öka antalet infallsvinklar (Levine 
& Moreland 1998), är att deltagarna inte delar vardagen tillsammans utan bedömdes kunna 
mer fritt dela med sig av sina upplevelser.  
 
Många faktorer har betydelse för vilka erfarenheter deltagarna tar med sig in i fokusgruppen. 
Ett representativt urval går inte att uppnå givet det begränsade antalet deltagare, men genom 
att tillämpa följande urvalskriterier har vi strävat efter att fånga upp olika infallsvinklar: 
 
A) Förtroendevalda från majoritet respektive opposition. Som enkätresultaten inledningsvis 
visade kan förtroendevaldas relation till tjänstemännen vara annorlunda för majoritetens 
företrädare jämfört med oppositionen. Majoritetspolitiker har ofta tätare kontakter med stabs- 
och verksamhetsföreträdare än oppositionens företrädare. Därför är det angeläget att 
förtroendevalda från såväl styrande partier som oppositionspartier medverkar i 
fokusgrupperna. 
 
B) Avstånd från makten. Arbetsvillkoren skiljer sig avsevärt beroende på om man är 
fritidspolitiker eller heltidspolitiker. Fokusgrupperna bör därför innehålla deltagare från båda 
dessa grupper. Likaledes är det stor variation för tjänstemännen avseende vilken utsträckning 
de har direktkontakt med förtroendevalda i sin arbetsvardag. Fokusgrupperna bör både 
innehålla tjänstemän som har daglig kontakt med förtroendevalda (t ex förvaltningschefer) 
och tjänstemän som har mindre kontakt, men levererar underlag till politiska beslut. 
 
C) Erfarenhet. Deltagarna bör ha haft uppdrag som förtroendevald respektive arbetat som 
tjänsteman under en längre tid, åtminstone en mandatperiod, för att hunnit bilda sig mer än en 
ytlig uppfattning om problem och möjligheter i relationen. 
 
D) Deltagarna bör vara någorlunda jämnt fördelade med avseende på kön (inom spannet 40 - 
60 % av vardera kön). 
 
E) Motivation att delta. Detta urvalskriterium presenteras sist men gavs en framträdande plats 
eftersom motiverade deltagare bedömdes mycket viktigt för ett lyckat utfall.  
 
Urvalet skedde vid respektive landsting och kom att omfatta 25 deltagare, 13 förtroendevalda 
och tolv tjänstemän. Gruppen förtroendevalda samlade ett landstingsråd, ett oppositionsråd, 
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en halvtidspolitiker, tre politiska sekreterare som även har förtroendeuppdrag samt sju 
fritidspolitiker (fem från Norrbottens läns landsting [NLL], fyra från Landstinget 
Västernorrland [LVN], och fyra från Västerbottens läns landsting [VLL]). Sju förtroendevalda 
tillhör den politiska majoriteten, sex representerar oppositionen. Gruppen tjänstemän innehöll 
sex stabschefer, fyra verksamhetsansvariga chefer (division, sjukhus, folktandvård) samt två 
utredare (5 LVN, 4 NLL, 2 VLL). 
 
 
1.3. Undersökningsdesign 
 
Studien har bedrivits i tre steg (Figur 1). De två första stegen bestod av separata fokusgrupper 
med politiker respektive tjänstemän som genomfördes 27-28 oktober samt 4-5 november i 
SKLs lokaler i Stockholm. Mötena inleddes med lunch då deltagare och projektledare fick 
tillfälle att bekanta sig med varandra. Fokusgruppen startades med en kort presentation av 
projektet, dess bakgrund, målsättningar och uppläggning. Därefter fick deltagarna presentera 
sig själva och sina förväntningar på att medverka. När flera av deltagarna, särskilt bland 
tjänstemännen, öppenhjärtigt delat med sig av sina funderingar, att tveksamhet att delta i 
projektet allteftersom bytts mot förväntan och intresse att höra vad de övriga har att säga om 
relationen till den andra gruppen, kom diskussionen igång snabbt och enkelt.2 
 

Fokusgrupper med 
politiker

Fokusgrupper med 
tjänstemän

Blandade fokusgrupper med 
politiker och tjänstemän

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Fokusgrupper med 
tjänstemän

Sti l ise rade t ype r u t f o r m as

Er fa renhe te r u t b y ts , 
lä r d o ma r d ras

Tydligare rollfördelning & 
bä t t re samarbe tsklimat

Fokusgrupper med 
politiker

Fokusgrupper med 
förtroendevalda

Fokusgrupper med 
tjänstemän

Avslutningsmöte med
förtroendevalda och tjänstemän

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Fokusgrupper med 
tjänstemän

Sti l ise rade t ype r u t f o r m as

Er fa renhe te r u t b y ts , 
lä r d o ma r d ras

Tydligare rollfördelning & 
bä t t re samarbe tsklimat

Fokusgrupper med 
förtroendevalda

 
Figur 1 Studiens tre steg 
 
 
Det andra fokusgruppsmötet uppmärksammade skillnader inom och mellan politiker- och 
tjänstemannagrupper, vilket gav en avsevärt fördjupad beskrivning av både problem och 
möjligheter. Vi avslutade med att deltagarna fick skriva nyckelord som skulle beskriva en 
önskekaraktär för motparten, ”drömpolitikern” respektive ”drömtjänstemannen”, vilket togs 
emot med stor entusiasm, särskilt i tjänstemannagruppen som inte enbart skrev de efterfrågade 
nyckelorden, utan ofta fyllde en hel sida med text (se bilaga A)! 

                                                 
2  Närvaron vid det första fokusgruppsmötet var mycket hög, endast en tjänsteman och en förtroendevald hade 
förhinder. Vid nästkommande möte hade två av tjänstemännen förhinder, tre av de förtroendevalda. Ytterligare 
en förtroendevald hade endast möjlighet att närvara under den inledande halvtimmen, vilket medförde svag 
representation av heltidspolitiker i gruppen. 
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För att öka chanserna att processen för förbättrat samarbetsklimat och tydligare 
arbetsfördelning fortsätter efter projektets slut arrangerades ett sista möte (3 december) då 
samliga deltagare träffades i SKLs lokaler.3 Mötet hade ett starkt framåtsyftande fokus kring 
hur deltagarna kan arbeta vidare med detta på hemmaplan. Inför mötet förbereddes en 
sammanfattning av de drömbilder som deltagarna formulerat för respektive roll (se kap. 2.7) 
och diskussionsfrågor kring teman som framstått som särskilt angelägna under de tidigare 
fokusgruppsmötena. Diskussionen fördes både i smågrupper, sk bikupor, med både 
tjänstemän och förtroendevalda och i den stora församlingen. Mötet samlade 22 deltagare och 
mötestiden hade gärna fått vara den dubbla! 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Inför det avslutande steget genomfördes ett forskargruppsmöte med Professor Anders Lidström, 
Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Göran Bostedt, docent i statsvetenskap vid 
Mittuniversitetet i Härnösand, kunde inte närvara, men både Bostedt och Lidström har kontinuerligt bistått 
projektet med sakkunskap och goda råd . 



Lundmark & Dahlén, LTU 2010 

6 

2. Resultat från fokusgrupperna 
 
2.1 Gruppernas kontaktytor 
 
Vid det första mötet med respektive fokusgrupp kartlades i vilken utsträckning deltagarna 
själva bedömde att de har kontakt med den andra gruppen, dvs förtroendevalda med 
tjänstemän och vice versa. Syftet med kartläggningen var dubbelt, dels för att vid utvärdering 
av studien ha tillgång till skriftlig dokumentation av vilka kontakter som förekommer, dels för 
att få deltagarna att först tänka igenom och reflektera över vem/vilka de möter i sitt arbete och 
i vilken omfattning, innan samtalet skulle fokusera på problem i dessa möten. Kartläggningen 
skulle kunna tydliggöra ifall vissa problem är kopplade till hur kontaktmönstren ser ut, t ex 
brist på kontakt där det finns behov av mer kommunikation.  
 
Kartläggningen gick till så att alla i fokusgruppen uppmanades fylla i tomma bubblor med ord 
som illustrerar vem/vilka roller i den andra gruppen de i huvudsak har kontakt med, 
exempelvis landstingsdirektören eller utredare/handläggare för gruppen förtroendevalda. 
Kontaktens omfattning illustrerades sedan i tre nivåer, i form av pilar som förklaras i Figur 2. 
Deltagarna instruerades att rita tjocka pilar för täta kontakter (”tät” förklarades som ”ofta och 
mycket”), smala pilar för ”regelbundna men inte täta” kontakter samt streckade tunna pilar för 
sporadiska kontakter. Pilarna kunde göras dubbelriktade eller enkelriktade. Figurerna från 
varje person i fokusgrupperna samlades in och har sedan sammanvägts till nedanstående 
bilder som illustrerar huvuddragen för respektive grupp (Figur 2 och 3). I figurerna redovisas 
inte alla kontakter som förekommer, endast de som nämndes av minst tre i gruppen togs med i 
sammanvägningen. Ytterligare tio tjänstemannaroller respektive sex förtroendemannaroller 
förekom i materialet.  
 
Av Figur 2 framgår att bland de förtroendevalda2 i fokusgruppen hade merparten tät kontakt 
med tjänstemän inom staben, som t ex kansli-, ekonomi- och personalchefer. Dock hade vissa 
förtroendevalda bara sporadisk eller mindre tät kontakt. Även när det gäller relationen till 
landstingsdirektören förekom alla nivåer inom gruppen: från tät kontakt med ömsesidigt 
utbyte till sporadisk och enbart enkelriktad kontakt (i form av information/underlag till 
förtroendevalda), vanligast förekommande var dock en regelbunden men inte tät kontakt. 
Bilden illustrerar den stora variationen i förtroendevaldas interaktion med tjänstemän och det 
var ett väntat resultat med tanke på gruppens sammansättning med ett fåtal heltidspolitiker 
och övriga fritidspolitiker. Ungefär halva politikergruppen uppgav att de hade återkommande 
kontakter med personal ute i landstingets verksamheter som t ex verksamhetschefer och 
vårdpersonal.  
 
Av Figur 3 framgår att bland de elva tjänstemännen3 i fokusgruppen hade merparten tät 
kontakt med landstingsråden och även med någon eller flera ordföranden i delegationer och 
beredningar. Åtta av de elva tjänstemännen hade regelbunden kontakt med landstingsstyrelsen 
och då främst med styrelsens arbetsutskott. Vissa tjänstemän i gruppen hade dock som helhet 
endast sporadiska kontakter med förtroendevalda. Endast ett fåtal av tjänstemännen uppgav 
att de hade en relation till enskilda fullmäktigeledamöter och andra fritidspolitiker som saknar 
någon mer framträdande position. Denna relation uppgavs då vara sporadisk eller i något 
enstaka fall regelbunden men inte tät.  
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Förtroendevalda

Landstingsdirektör

Ekonomi-,Personal-, 
Kansli-chefer

Verksamhetschefer, 
vårdpersonalUtredare, handläggare

 
Figur 2 De förtroendevaldas4 beskrivning av frekvensen i sina kontakter med 
 landstingets tjänstemän. 
 
 
 
 
 

Tjänstemän

Landstingsråd Gruppledare

LandstingsstyrelsenOrdföranden
(delegation, beredning)

Fullmäktigeledamöter,
fritidspolitiker

 
 
Figur 3 Tjänstemännens5 beskrivning av frekvensen i sina kontakter med 
 förtroendevalda inom landstinget.  

                                                 
4  Det var 13 förtroendevalda i fokusgruppen, varav 1 landstingsråd, 1 oppositionsråd, 1 halvtidspolitiker, 3 
politiska sekreterare som även har förtroendeuppdrag samt 7 fritidspolitiker (5 LVN, 5 NLL, 4 VLL). 
5  Det var elva tjänstemän i fokusgruppen, varav 5 chefer inom stab, 4 verksamhetsansvariga chefer (division, 
sjukhus, folktandvård) och 2 utredare (5 LVN, 4 NLL, 2 VLL). 

tät kontakt 
regelbunden kontakt 

sporadisk kontakt 
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Kontakten mellan politiker och tjänstemän förekommer i ett sammanhang och i konkurrens 
med många andra väsentliga kontaktytor för de båda grupperna. I Bilaga C sammanfattas 
fokusgruppernas egna beskrivningar av förekomst och frekvens av ett stort antal olika typer 
av andra kontakter i samhället, som alla är relaterade till uppdraget/arbetet. 
 
I de följande avsnitten fokuseras på problem och utmaningar som kunde identifieras och 
beskrivas med hjälp av fokusgrupperna. Utgångspunkten är dock inte att all samverkan mellan 
landstingens politiker och tjänstemän är problemtyngd, utan tvärtom har grupperna lyft fram 
många exempel på fungerande samverkan och levande demokrati. I fokusgrupperna uttalades 
både respekt och förståelse för den andra gruppens arbetssituation. Båda grupperna underströk 
betydelsen av bra relationer mellan politiker och tjänstemän för genomförandet av 
landstingets verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Rollkonflikter i gränslandet mellan VAD och HUR 
 
En stor del av samtalen i fokusgrupperna kretsade kring frågan var gränsen går mellan 
politiken och tjänstemannauppdraget. Gruppernas beskrivning av rollfördelningen 
sammanfattas med illustrationen i Figur 4. Det diskuterades livligt vilka ord som bäst 
beskriver rollfördelningen, och hur orden egentligen ska definieras. Alla kände igen 
beskrivningen att VAD ska vara politikernas område, medan HUR ska vara tjänstemännens 
uppgift, men vem definierar vad som är VAD och vad som är HUR? Det påpekades att ibland 
kan det vara svårt att skilja mellan VAD och HUR, kanske speciellt när det handlar om 
vårdtjänster. Dessutom ifrågasattes begreppen VAD/HUR i grunden, särskilt bland de 
förtroendevalda som menade att distinktionen mellan VAD och HUR är tjänstemannastyrd6. 

                                                                                                                                                         
 
6  Anders Lidström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, som studerat politikens villkor, bekräftar 
denna reflektion.  

Tjänstemännen uttryckte....  
........ stor respekt för de förtroendevalda som de menade satsar mycket tid och 
engagemang på politiken, ofta mycket ambitiöst. Tjänstemannagruppen framhöll 
att det är stora mängder information att sätta sig in i för en lekman och att det är 
tufft för politikerna när de hängs ut i media som ansvariga för landstingens 
verksamhet, som är mycket komplicerad och svårstyrd. En tjänsteman lyfte fram 
fritidspolitikernas situation och påpekade att många politiker kommer in i 
politiken med stor entusiasm och höga ambitioner att ta ansvar och påverka, 
”sedan får de säga ’ja’ eller ’nej’ i fullmäktige och det kan nog vara ganska trist.” 

De förtroendevalda framhöll.....  
......... att det är mycket som fungerar bra idag och att tjänstemännen står för 
värdefull sakkunskap. ”Att tjänstemännen finns är helt avgörande för att kunna 
utföra uppdraget som förtroendevald.” Tjänstemännen ska verkställa de politiska 
besluten och jobba med uppföljning. Det vore omöjligt för de förtroendevalda att 
klara det utan tjänstemän.  



Lundmark & Dahlén, LTU 2010 

9 

Många ansåg att begreppen Mål och Genomförande är bättre för att beteckna rollfördelningen 
(se Figur 4).  
 
Figur 4 blev även utgångspunkt för samtal om den gråzon där konflikter om rollerna kan 
uppstå. Måste det finnas en gråzon och hur stor bör den i så fall vara? Hur stor är den idag? 
Vilka frågor finns i gråzonen? Vid slutmötet fördjupade sig en grupp i dessa frågor. Gruppen, 
som var blandad med både förtroendevalda och tjänstemän, framhöll att ”bilden med 
gråzonen är bra”. De menade att figuren visar ramen, en grundstomme för vem som gör vad, 
och det behöver finnas ett område däremellan. ”Det går inte att bara klampa in på varandras 
arenor hur som helst, men när vi gör det ska vi veta varför och ha förståelse för det.”  
 
 

“VAD”

MÅL

“HUR”

GENOM-
FÖRANDE

?
Politiskt laddade frågor

 
 
 
 
 
Figur 4 Figuren skapades som en illustration av fokusgruppernas beskrivning av 
 rollfördelningen och den gråzon mellan rollerna som beskrevs som ofrånkomlig.  
 
 
I fokusgrupperna vinklades rollfrågan från lite olika håll. De förtroendevalda beskrev, som 
nämns ovan, att de upplever distinktionen mellan VAD och HUR som tjänstemannastyrd. 
Lokalisering av vårdutbud återkom i olika tappningar som exempel på politiskt glödheta 
frågor som av tjänstemän tolkats som HUR-frågor, dvs att det inte borde vara politiska frågor. 
Bland de förtroendevalda i fokusgruppen höll alla med om uttalandet att ”utbudspunkter7 är 
alltid politik”, och vidare ”jag vill att tjänstemän ska ha fingertoppskänsla och ställa sig frågan 
vad som är politiskt känsligt, inte bara svara att något är en HUR-fråga. Gråzonen är stor!” 
Denna fråga återkom i den blandade gruppen på slutmötet och mötte där stor förståelse från 
tjänstemannahåll. Det fanns en bred enighet om att ”ibland är HUR-frågor politiska!”. En 
tjänsteman (stabschef) menade att det är nödvändigt att acceptera att ”när det blir politik - då 
är det politik.”  
 
En annan problematik som framhölls av gruppen förtroendevalda var att tjänstemännen står 
för en hel del av agendasättandet och att det ofta är tjänstemännens VAD som dominerar 
dagordningen. Man menade att detta sker trots tjänstemännens annars medvetna distinktion av 

                                                 
7  Med ”utbudspunkter” avses de geografiska platser där vårdinrättningar finns, t ex vårdcentral eller sjukhus. 

Förtroendevalda Tjänstemän 
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rollerna i bemärkelsen VAD/HUR. En förtroendevald kvinna uttryckte det så här: ”Politiker 
säger VAD. Tjänstemännen svarar med så himla mycket HUR - så VAD måste ändras till 
tjänstemännens VAD!” Tjänstemannagruppen har en annan förklaring till varför de ibland 
arbetar med att formulera VAD, som vi återkommer till nedan.   
 
En omvänd situation, som vissa förtroendevalda hade upplevt, var att de förtroendevalda 
ombads förklara HUR de tänker sig genomförandet av sina förslag. Detta kunde inträffa när 
de förtroendevalda formulerat mål (VAD) som tjänstemännen inte ansåg skulle kunna 
anpassas till verksamheten på ett rimligt sätt. I detta sammanhang diskuterades svårigheten att 
omsätta politiska visioner och idéer till konkret verksamhet. En av de förtroendevalda 
uttryckte det så här: ”Vi politiker har så mycket mer idéer men vi får inte fram dem!” 
 
I fokusgruppen med tjänstemän var nöjdheten med begreppen VAD/HUR större än bland 
politikerna. De flesta i tjänstemannagruppen verkade se den tänkta rollfördelningen 
VAD/HUR som en gällande och rimlig utgångspunkt. Däremot framhöll flera tjänstemän att 
det finns en gråzon och att gråzonen inte nödvändigtvis behöver bero på att 
ansvarsfördelningen är oklar. Om politikern inte har tid – eller av andra skäl inte förmår - kan 
det hända att tjänstemannen får i uppdrag (eller känner sig manad) att även ta initiativ till att 
formulera VAD - för att få saker och ting gjorda! Politiken går ibland för långsamt för 
tjänstemännen. Tjänstemännen vill vara effektiva och se resultat i verksamheten, men i 
fokusgruppen påpekade tjänstemän själva att de behöver påminna sig om att demokrati måste 
få ta tid. Vidare framhölls att politikernas mål (VAD) ofta upplevdes som diffusa och oklara, 
att tjänstemännen ibland saknar att politiker tar steget från politiska visioner till hanterbara 
mål (VAD).  
 
 
Den medicinska professionens roll 
 
Vid slutmötet framhöll flera deltagare att även om rollfördelningen mellan landstingets 
politiker och tjänstemän ibland upplevs som oklar förekommer rollkonflikter sällan, speciellt 
inte bland dem som varit med i många år och är vana vid samverkan politiker/tjänstemän. 
Dessa deltagare ville istället belysa rollproblem gentemot den medicinska professionen. De 
menade att här finns en annan typ av rollkonflikt som är specifik för landstingen. Det 
påpekades att rollerna som tjänsteman/förtroendevald i princip är desamma i landstingen som 
i kommunerna, men mötet med den medicinska professionen är väsensskilt. En tjänsteman sa 
”Det är viktigt att komma ihåg att vi tjänstemän har en tredje part att förhålla oss till, 
nämligen [den medicinska] professionen. Ibland verkar det som om vi tjänstemän tros 
företräda professionen.” Det framhölls att den medicinska professionella kulturen har ”sina 
egna spelregler” och att det är en kultur där man inte alltid vill förstå att landstinget är en 
politiskt styrd organisation. 
 
 
Fokusgruppernas förslag 
 
Det underströks från båda fokusgrupperna att det behövs en ständigt pågående dialog om 
rollerna för att öka medvetenhet om hur gråzonen ser ut och förståelsen för när man befinner 
sig i den och hur det bäst kan hanteras. Slutmötet återkom till frågan om gråzonen när politisk 
färg diskuterades; på vilket sätt byggs den politiska färgen in i planer och program? I vilket 
skede? Här underströks än en gång att det behövs en stor medvetenhet om gråzonen. Några 
röster från slutmötet: 
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”Vi diskuterar sällan de här rollerna. Diskussionen sker i väldigt snäva kretsar. Vi andra 
antar att detta diskuteras mellan landstingsråden och landstingsdirektören” (tjänsteman). 
 
”Vi behöver bli bättre på att utvärdera och diskutera varje gång det blivit konflikt kring 
rollerna, varje gång vi varit inne på varandras områden och det blivit problem. Då är alla 
medvetna om att det inte blev bra, men vi pratar sällan eller inte alls om hur vi ska göra 
nästa gång” (förtroendevald). 

 
Flera deltagare från ett av landstingen lyfte fram att i beredningen öppnas de förtroendevaldas 
möjlighet att ge sig i kast med frågor ”på riktigt”, i motsats till fullmäktigearbetet som i sig 
själv endast ger begränsad kunskap och förståelse (enligt båda grupperna). Beredningarnas 
arbete, där både majoritet och opposition är aktiva och får förståelse för frågorna, har då 
inneburit att inga HUR-frågor längre är på dagordning i landstingsstyrelsen och fullmäktige.  
 
En aspekt på rollfördelningen är frågan om uppföljning och utvärdering. Både i 
fokusgrupperna och vid slutmötet framhölls att fungerande måluppföljning och 
återrapportering till de förtroendevalda är en förutsättning för att de ska kunna arbeta med mål 
(VAD) på ett meningsfullt sätt. Flera deltagare från båda grupperna menade att målen borde 
följas upp bättre än vad som görs idag. Diskussionen ledde vidare till ett konstaterande att 
verksamheten sällan utvärderas utifrån de roller man har. Hur kan man utvärdera om en 
beredning gjort det den ska? 
 
Tjänstemannagruppen framhöll att de politiska ordförandena i styrelser och beredningar har 
en viktig roll. Ordföranden lär gruppen fungera och ordföranden äger frågorna, samt avgör 
vad som ska komma upp på dagordningen. En av tjänstemännen frågade sig ”Vad gör jag om 
ordföranden är passiv? Ska man vara blåslampa eller bjuda på fika? Hur mycket ska 
tjänstemannen påminna och se till att politiska frågor kommer upp på dagordningen?” En 
duktig ordförande är en enorm resurs för att rollfördelningen ska fungera och tjänstemannen 
ska kunna göra sitt jobb. 
 
Vid slutmötet föll kommentaren ”det har funnits en kultur där politiken har lutat sig tillbaka 
alldeles för mycket. Det blir en otydlighet i färgen av politiken och tjänstemännen har fått klä 
skott för allting.” En tjänsteman i fokusgruppen efterlyste tydligare och mer konkreta 
partiprogram på landstingsnivå, för att lättare förstå vart politikerna vill komma. Vidare 
framhölls vikten av att tjänstemännen är ett stöd och levererar underlag till politikerna för att 
jobba fram vision och verksamhetsidé, inte sätter sådana färdigformulerade förslag i händerna 
på dem. ”Det kan tyckas effektivt men det blir inte bra då det inte är förankrat” (kanslichef). 
Vid slutmötet uttrycktes liknande tankar från en förtroendevald: ”Vi behöver en helt annan 
arbetsmetod där politiker och tjänstemän jobbar tillsammans med t ex landstingsplanen.”  
 
Sammanfattningsvis identifierade grupperna följande strategier för att uppnå en tydlig och 
fungerande rollfördelning: 
  

- Kontinuerlig dialog och utbildning om rollerna och gråzonen. 
- Särskilt viktigt med dialog om rollerna i början av varje mandatperiod. 
- Uppmärksamma att ordföranden är viktig för att lära gruppen fungera i sin roll. 
- Utveckla arbetsmetoder med lämpligt tjänstemannastöd när de förtroendevalda jobbar 

fram vision och verksamhetsidé. 
- Förbättra måluppföljningen eftersom det är en förutsättning för att arbeta med mål på 

ett meningsfullt sätt. 
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- Utvärdera hur rollerna har fungerat och om beredningar/styrelser m fl har fyllt sin 
funktion. 

- Ta med den medicinska professionen i fortsatt arbete för förbättrad rollförståelse  
 
Fokusgrupperna kallade arenan där politik och förvaltning överlappar för gråzon, och pekade 
på behov att diskutera vad som finns i gråzonen och hur det kan hanteras. Zonen benämns 
ibland ”Den gyllene zonen” 8 och då framhålls att det är genom mötet i den gyllene zonen 
som det ges möjlighet att skickliggöra varandra, dvs att framhålla den andra partens 
kompetens och bidrag till verksamheten, vilket förutsätter att tjänstemän och förtroendevalda 
vill varandras framgång.9  
 
 
2.3 Beslutsunderlag och informationsflöden 
 
Beslutsunderlag 
 
Utformningen av beslutsunderlag för landstingets politiska beslut diskuterades livligt av båda 
fokusgrupperna. Bland de förtroendevalda fanns skilda upplevelser: 
 

”Man dränks av all fakta och sakkunskap. Vi vill ha politik, glödande ord!” (fritidpolitiker) 
 
”Jag håller inte med. Jag vill vara trygg i mitt beslut. Jag vill förstå vad som ligger bakom mitt 
beslut och ha sakkunniga argument som jag kan förmedla vidare” (fritidspolitiker). 

 
Gemensamt för de förtroendevalda var en önskan om större möjligheter att diskutera olika 
alternativa beslut och dess konsekvenser. Politikerna menade att tjänstemännen ofta 
presenterar ett färdigt förslag. I tjänstemannagruppen svarade man att politikerna i så fall 
måste efterfråga fler beslutsalternativ. Det konstaterades att heltids- respektive fritidspolitiker 
har helt olika behov av innehåll i beslutsunderlagen. Heltidspolitikern är med och sätter 
dagordningen och har god inblick i de ärenden som är på väg upp till beslut, medan 
fritidspolitiker kan uppleva beslutsförslagen som både svåra att förstå och svåra att påverka. 
Tjänstemännen framhöll att det vore ohanterligt att arbeta med parallella underlag för olika 
gruppers behov t ex heltidspolitiker, beredningsledamöter, de som bara sitter i fullmäktige, 
opposition, m fl, men ibland skulle bilagor kunna bidra till att möta det skilda behovet hos 
olika grupper. En tjänsteman ställde frågan om vi kanske ska ha en helt annan 
beredningsgång? Han framhöll dock att avsikten måste vara att vaska fram ett förslag till 
beslut till fullmäktige. Både politiker och tjänstemän har upplevt fördelar med att i stor 
utsträckning ha med fritidspolitiker och oppositionen i beredningar, för att de ska bli 
informerade i tid och få insyn i bakgrunden till beslutsförslagen.  
 
Vid slutmötet diskuterade en blandad grupp hur ett bra beslutsunderlag ser ut. Gruppen 
framhöll att ”det är inte bra idag” och förordade fler nyanser i beslutsunderlagen, dock inte 
fler beslutsalternativ. En tjänsteman menade att det bör ställas större krav på tjänstemännen 
att lyfta blicken och beskriva hur förslaget har tagits fram, vilka alternativ fanns med från 
början och vad bakgrunden är till att vi förordar just det här förslaget. ”Vi kanske ska ta med 
argument både för och emot det förslag vi förordar” (tjänsteman). Dessutom framhöll gruppen 
att det behövs bättre konsekvensanalyser i underlagen. En politiker instämde med eftertryck 

                                                 
8  Öhrlings PricewaterhouseCoopers utbildnings- och utvecklingsprogram för förtroendevalda (2006). 
9  Kommentar från Lena Lindgren, SKL (2010-02-24) 
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och påpekade att balansen i beslutsunderlagen borde förändras. Han menade att för en lekman 
är det orimligt mycket sakkunskap och fakta om detaljer, men alldeles för lite om 
konsekvenser för medborgarna. 
 
En annan fråga som diskuterades var oppositionens möjligheter att få tjänstemannastöd för 
sina motförslag. Det konstaterades att tjänstemannakåren är dimensionerad för majoritetens 
behov, medan oppositionen sällan har tillgång till dessa resurser. Frågan ställdes om vi ska ha 
det så även i fortsättningen? Vad innebär det för medborgarna ur demokratisk synvinkel? Vill 
man t ex ha tydliga budgetalternativ så är det nödvändigt att också oppositionen kan få hjälp 
av tjänstemännen. Det refererades till Sundsvalls kommun som infört ett system där en viss 
budget avsätts för tjänstemännens arbetstid att bereda oppositionens förslag. Då blir det 
tydliga alternativ när förslagen läggs i fullmäktige vilket i sin tur innebär en större tydlighet 
gentemot medborgarna. 
 
 
Informationsflöden 
 
Fokusgruppen med förtroendevalda beskrev hur de upplever att tjänstemännen i staben utgör 
ett informationsfilter mellan dem och verksamheten. Tjänstemännen menade å andra sidan att 
det är just det som är en viktig del av deras uppdrag; att filtrera fram vad som är relevant för 
politikerna. De förtroendevalda höll med om att det behövs, men påpekade att det kan bli 
problematiskt om staben i någon fråga inte har tillräcklig förankring i verksamhetens 
verklighet. Några av de förtroendevalda berättade att de brukar söka upp egna källor, t ex 
verksamhetschefer, för att få fler perspektiv på frågan och att det gett en annan inblick i 
verksamheten. De förtroendevalda reflekterade även över sin egen roll som filter, genom att 
de avgör vad som förmedlas vidare i partiet och kommuniceras med medborgare.  
 
Fokusgruppen med tjänstemän beskrev att de överlag tycker dialog och informationsutbyte 
fungerar bra vid de inplanerade, formaliserade mötena med politiker. De menade att det förs 
en dialog där de är föredragande i beredningar, sitter som sekreterare och informerar på olika 
sätt inom planeringsprocessen och att det för arbetet framåt. Oplanerade kontakter med 
förtroendevalda kunde däremot upplevas som mer problematiska. Till de oplanerade ärendena 
hör t ex interpellationer, remisser, personärenden samt mer komplicerade akuta ärenden som 
kan ha påkallats av media, då tjänstemännen förutsätts släppa allt och ta tag i ärendet. 
Dessutom finns det politiker som vill ha mer kontakt än de kan få, och ibland tar de kontakt i 
frågor på fel nivå (detalj/person). Sådana gånger behöver tjänstemannen kunna styra undan 
frågorna till rätt nivå.  
 
Både tjänstemän och politiker, speciellt de i ledande ställning i sina partier, beskrev 
svårigheter att hitta rätt nivå och rätt mängd information att förmedla vidare. Vissa framhöll 
att tillsättandet av politiska sekreterare är en åtgärd som underlättar hantering av 
informationsflödet, medan andra såg nackdelar med en sådan lösning och menade att politiska 
sekreterare har en oklar roll och mycket informell makt. Två av de tre medverkande 
landstingen har idag politiska sekreterare, men frågan vilken betydelse det har för relationen 
politiker – tjänstemän förblev obesvarad i vår studie.  
 
En förtroendevald gav ett konkret förslag till förbättrad återkoppling för politiker genom att 
vid varje möte få en kort information om vad som hänt efter föregående mötes beslut. En 
sådan återblick skulle på ett enkelt sätt kunna bidra till att fylla ett önskat informationsbehov 
hos de förtroendevalda. Många beredningar/styrelser saknar ”Föregående protokoll” som 
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punkt på dagordningen, men även i detta fall redovisades olika erfarenheter från olika 
medverkande landsting.  
 
Samtalen i fokusgrupperna återkom vid flera tillfällen till att informationsflödet har ett högt 
tempo idag, vilket innebär att det politiska uppdraget har blivit mycket mer krävande. En 
tjänsteman menade att politikerna kan behöva en förbättrad struktur för IT-stöd och att det 
skulle kunna underlätta för fritidspolitikerna att alltid ha tillgång till aktuell information.  
 
En annan informationsfråga som återkom i gruppernas samtal gällde kontakten med media. 
De förtroendevalda uttryckte ett stort behov av att i så god tid som möjligt vara informerade 
om frågor som kan dyka upp media. ”Två minuter efter att en känslig fråga är ute i sändning 
får jag samtal från media och andra och ombeds kommentera och ställs till svars” 
(förtroendevald i landstingsstyrelsen). Även om inget formellt politiskt beslut ska tas önskar 
de förtroendevalda att hållas informerade om känsliga frågor och det konstaterades av båda 
grupperna att detta kräver erfarenhet och fingertoppskänsla hos tjänstemännen.  
 
Sammanfattningsvis identifierade fokusgrupperna följande strategier för hanteringen av 
beslutsunderlag och informationsflödet: 
 

- Nyansera beslutsunderlagen; inte genom att presentera fler alternativ till beslut, men 
genom att beskriva vilka alternativ som fanns med från början och vad i processen 
som ledde fram till valet av ett visst beslutsförslag. 

- Förse beslutsunderlagen med konsekvensanalyser som har ett tydligt 
medborgarperspektiv. 

- Utveckla och använd fingertoppskänsla och möjligheter till snabb kommunikation 
mellan politiker och tjänstemän om frågor som är på väg att bli heta i media. 

- Se till att IT-stödet för de förtroendevalda hänger med i utvecklingen. 
- Överväg organisationsförändringar avseende arbetssituationen för fritidpolitiker i 

allmänhet och för oppositionen i synnerhet; Oppositionen med i beredningar? 
Tjänstemannatid reserverad för oppositionen? Politiska sekreterare? 

 
 
2.4 Utbildning 
 
Fokusgruppen med tjänstemän såg svårigheter i att vara ny politiker och efterlyste därför 
bättre inskolning i politikerrollen. En tjänsteman sa att ”de kommer in i politiken med stor 
entusiasm och höga förväntningar”, men landstingens verksamhet är komplicerad och 
svårstyrd med medicinska och tekniska frågor på avancerad nivå. Detta gör det problematiskt 
att agera politiskt och behovet av utbildning och stöd i sakkunskap är stort. Båda grupperna 
såg stora skillnader mellan att vara verksam i en kommun jämfört med ett landsting.  
 
I tjänstemannagruppen nämndes även att det ibland noterats besvärande kunskapsluckor på en 
mer grundläggande nivå hos en del förtroendevalda, som t ex vad som gäller enligt 
kommunallagen för landstingens verksamhet.  
 
På slutmötet framhölls att fritidspolitikerna är en oerhört viktig grupp som ibland glöms bort i 
utbildningssammanhang. ”Det finns nog alltid någon form av introduktion för nya, men 
ibland stannar det där och bara heltidspolitiker får vidare utbildning” (förtroendevald). Det 
diskuterades vem som ska genomföra utbildningsinsatser. ”Att stärka fritidspolitikerna är en 
huvuduppgift för partierna, inte för tjänstemännen” (tjänsteman). Frågan var gränsen går 
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mellan landstingens och partigruppernas ansvar besvarades inte, men det konstaterades att det 
är problematiskt för små partier att genomföra utbildningsinsatser i egen regi.  
 
En annan fråga som ställdes var vad utbildningar bör innehålla. Flera deltagare nämnde 
utbildning om rollförståelse och om den demokratiska processen som det största behovet vid 
förnyelse av utbildningsprogram. En tjänsteman framhöll vikten av att politikerna inte dränks 
med sakkunskap: 
 

”Politikerna ska inte behöva åberopa specifik kompetens eller utbildning. Den politiskt unika 
utgörs av relationen till medborgarna. Hur kan det stärkas/vidareutvecklas?”  

 
Tjänstemännen framhöll även att de själva behöver utbildning för att förbättra kunskapen om 
politikens villkor, vilket de menade är en förutsättning för att kunna utforma bra 
beslutsunderlag till politiker så som det beskrivits i kap 2.3 ovan. 
 
Tjänstemännen betonade att det dessutom behövs utbildning tillsammans med professionen 
(utförare) om politikens villkor och om rollerna. De ute i verksamhet behöver förstå 
fritidspolitikers villkor. ”De har ingen aning!” (tjänsteman). ”Det är lika viktigt att utbilda alla 
grupper: politiker – tjänstemän – utförare” (tjänsteman). 
 
Sammanfattningsvis identifierade fokusgrupperna följande behov avseende utbildnings-
insatser: 
 

- Ompröva befintliga utbildningars innehåll för att uppnå balans mellan fördjupad 
kunskap om verksamheten, kommunallagen, rollerna och demokratifrågor. 

- Utveckla utbildningspaket om rollerna, vilket till stor del saknas idag. 
- Ge särskild uppmärksamhet till fritidpolitikernas behov av utbildning. 
- Tydliggör vad som är partiorganisationernas ansvar och vad landstinget kan bidra med 

avseende utbildningsinsatser för förtroendevalda. 
 

 
 

2.5 Fritidspolitikernas arbetssituation 
 
Kartläggningen av de förtroendevaldas kontakter visade att heltidspolitiker har större kontakt 
med tjänstemän än med sina fritidspolitiker (Figur 5). Gruppledarna har god tillgång till 
information, men det är svårt eller omöjligt för dem att hålla alla fritidspolitiker informerade. 
”Den verklighet som man delar inne i landstingshuset delas bara av tjänstemän och 
heltidspolitiker” (förtroendevald). På slutmötet kommenterades detta förhållande av en 
förtroendevald: ”Vad innebär det [figur 5] ur demokratisynpunkt? Hur byggs band och 
lojaliteter?” Även i fokusgruppen med förtroendevalda lyftes frågan om fritidspolitikernas 
arbetssituation som en demokratifråga. Fokusgruppen menade att fritidspolitikernas 
motivation behöver ökas om inte rekryteringen och avhopp ska bli ett allt större problem. 
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Figur 5 Fokusgruppernas beskrivning av intensiteten i kontakterna mellan tjänstemän, 
 heltidspolitiker och fritidpolitiker (jämför figur 2 och 3 i kap 2.1 ovan).  
 
 
En tjänsteman hävdade att det behövs en mycket bättre och mer genomarbetad introduktion 
till att vara förtroendevald. Han jämförde med när en ny tandläkare anställs på 
folktandvården: per automatik startas då traineeprogram, handledare utses, regelbundna besök 
planeras in på specialistenheter, mm, och den nyanställde följer ett program tills personen är 
mogen att ta fullt ansvar. ”Fritidspolitiker kastas bara in....”. 
 
Grupperna var överens om att landstingets verksamhet är så komplex att det tar minst en 
mandatperiod att få någorlunda koll på läget och det blir allt tuffare att vara fritidspolitiker. På 
slutmötet framhölls betydelsen av att ge fritidspolitikerna realistiska förväntningar på sitt 
uppdrag, som t ex att få sitta i en beredning och ha medborgardialog inom ett avgränsat 
frågeområde. Vikten av att delta i beredningar framhölls från båda grupperna. För att kunna 
arbeta meningsfullt som förtroendevald behövs insyn och tid att sätta sig in i frågor som är på 
väg till fullmäktige, innan frågorna avgjorts i landstingsstyrelsen. Kommer man med en 
förväntan som inte uppfylls, är risken för avhopp stor. Det är omöjligt för en enskild 
fullmäktigeledamot att ta ansvar för landstingets hela verksamhet. Det kan leda till en känsla 
av vanmakt som i sin tur leder till passivitet. Några av de förtroendevalda påpekade att det 
fanns fördelar med de gamla sjukvårddirektionerna där politikerna kunde ta ett konkret 
ekonomiskt ansvar för en avgränsad enhet. Dock bemötte tjänstemän och flera andra 
förtroendevalda denna tanke med en stark övertygelse att snävt lokala perspektiv inte är en 
väg framåt. ”Vi kan inte gå tillbaka till det”.  
 
 

”Det är helt olika uppdrag att vara fritidspolitiker och heltidspolitiker. Fritidspolitikernas 
främsta roll är att vara medborgarföreträdare i beredningarna, medan heltidspolitikerna i 
landstingsstyrelsen ska ansvara för hela verksamhetens drift” (landstingsråd). 

 

Tjänstemän

Heltids-
politiker 

Fritids- 
politiker 
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2.6 Drömpolitikern och drömtjänstemannen 
 
Det andra fokusgruppsmötet för respektive grupp avslutades med att alla deltagare fick skriva 
nyckelord som beskriver en önskekaraktär för motparten; ”drömpolitikern” respektive 
”drömtjänstemannen”. Uppgiften var att med hjälp av nyckelord uttrycka de egenskaper som 
önskas att motparten ska ha för att samverkan i den demokratiskt styrda organisationen ska 
fungera så bra som möjligt. I Bilaga A finns en lista över alla nyckelord som på detta sätt 
producerades av grupperna. Figurerna 6 och 7 visar en sammanvägning av respektive 
drömbild, där nyckelord med snarlik betydelse har vägts samman och ordens storlek i 
ordmolnet är direkt relaterade till hur många gånger de förekom på fokusgruppernas listor. 
  
Flera egenskaper återfinns hos båda önskekaraktärerna, som t ex ”engagerad, respektfull, 
kunnig, prestigelös, lojal, fingertoppskänsla, nyfiken, insatt, lyhörd, strukturerad”, även om de 
framhålls olika mycket. Vidare har varje drömkaraktär önskemål som är tämligen 
motsägelsefulla, som till exempel att tjänstemännen önskas vara lojala och obundna, samt 
ödmjuka men respektingivande. Ett annat exempel är att politiker önskas vara både visionära 
och realistiska, samt prestigelösa men principfasta. 
 
Vid slutmötet diskuterades drömbilderna och bland annat framfördes att ”det här handlar så 
mycket om hur vi är som personer.” Det konstaterades att för en enskild individ är det 
orealistiskt att leva upp till hela det ideal som drömbilderna beskriver, men de önskade 
egenskaperna kan bidra till en ökad förståelse för respektive roll och vilka förväntningar som 
finns.  
 
De önskemål om motparten som kommit till tydligast uttryck genom nyckelordsövningen 
sammanfattas i rutorna: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drömkaraktärerna ska inte tolkas som förväntningar ställda på en och samma individ. 
Däremot tror vi att drömbilderna kan fungera som tankeställare och hjälp för individen att 
identifiera vilka delar man är bra/dålig på av det som motparten har behov av för att samspelet 
ska fungera. På så vis kan drömbilderna tydliggöra hur olika individer i en arbetsgrupp kan 
komplettera varandra för att axla gruppens roll i den demokratiska processen. Med det 
perspektivet skulle drömbilderna kunna vara vägledande för båda grupper vid rekrytering. 
Den arbetsgrupp som sätts samman efter dessa önskemål borde ha stora möjligheter att bli 
framgångsrik i att genomföra uppdraget.   

 

Tjänstemännen önskar...  
...tydlighet och stark målinriktning hos de förtroendevalda. Vidare framhålls 
betydelsen av att politiker söker samförstånd och kan kompromissa. Förståelse 
och intresse för helheten är viktigt, liksom politiker som har visioner, men ändå 
är realistiska, samt vågar fatta beslut och klarar av att vara ledare.  

De förtroendevalda önskar...  
...sakkunskap och tillgänglighet hos tjänstemännen. Vidare framhålls betydelsen 
av att tjänstemännen är tjänstvilliga med ett positivt bemötande och att de kan 
lyssna på politiker. Det önskas god förståelse för politikens villkor och hur 
demokrati fungerar, samt ett väl strukturerat arbete med god integritet. 
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Figur 6  Tjänstemännens beskrivning av en ”drömpolitiker”. 

Figur 7 Förtroendevaldas beskrivning av en ”drömtjänstemän”. 
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3. Utvärdering av fokusgruppsmetoden 
 
3.1. Studiens uppläggning 

Vid det avslutande mötet (3 december 2009) fyllde deltagarna i ett frågeformulär om hur det 
varit att medverka i studien. Frågorna var utformade för att ta reda på hur 
fokusgruppsmetoden fungerat för att inventera problem och möjligheter i relationen mellan 
politiker och tjänstemän och för att identifiera strategier för en tydligare arbetsfördelning och 
ett bättre samarbetsklimat. Av de 22 som var med på mötet hade 19 möjlighet att stanna kvar 
för att fylla i enkäten, nio politiker (sex kvinnor, tre män) och åtta tjänstemän (fyra kvinnor, 
fyra män).10 Några deltagare lämnade muntliga kommentarer som också har beaktats i 
utvärderingen, liksom projektledarnas erfarenheter av arbetet med pilotstudien. 
 
Deltagarna var överlag mycket nöjda med studiens uppläggning och de praktiska 
arrangemangen. Vid utvärderingen använde vi oss av en femgradig skala där fem var det 
högsta betyget (vilket gavs av nio deltagare, fem förtroendevalda, fyra tjänstemän). Sju 
deltagare gav upplägget en fyra, två deltagare utdelade treor (en förtroendevald och en utan 
angiven grupptillhörighet) och en förtroendevald gav en tvåa. De flesta som kommenterade 
upplägget fokuserade på mötesformerna. En tyckte att mötestiden var bra (”bra att ej träffas 
10 på morgonen”). En annan tyckte det var bra att både ha delade och gemensamma möten 
med politiker och tjänstemän. Två av deltagarna framhöll att mötestiden gärna hade fått vara 
längre. 
 

”Det är lite kort om tid med endast em.” 
 
”Lite kort om tid, speciellt idag.” 

 
Vi projektledare delar synpunkten att mötestiden gärna fått vara längre, till och med avsevärt 
längre. Vårt intryck är att deltagarna hade stort utbyte av att träffas. Diskussionerna var livliga 
och de talarlistor som upprättades under mötena blev långa. Vid samtliga tillfällen fick vi 
avbryta diskussionerna på grund av att tiden rann ut och deltagarnas kommunikationer 
väntade. Vi bedömer att det hade varit bättre ifall vi börjat i samband med lunch, som vi 
gjorde, men sedan fortsatt diskussionen hela eftermiddagen och därefter gjort det möjligt för 
deltagarna att ta en paus, äta middag tillsammans, kanske till och med övernatta, för att sedan 
avsluta med de framåtsyftande diskussionerna på morgonen dagen efter. Behovet av ett 
förlängt möte var störst vid sista mötestillfället, när både tjänstemän och förtroendevalda 
träffades. 
 
Ett par av deltagarna väckte frågan om något möte hade kunnat genomföras med hjälp av 
distansöverbryggande teknik (videosändning). Vi avråder från detta. Fokusgruppstekniken 
bygger på det personliga mötet och mötesledarnas möjlighet att observera gruppdynamiken. 
Eftersom deltagarna inte kände varandra när studien började (med några undantag) bedömer 
vi dessutom att videosändning inte skulle ha gynnat en öppenhjärtig och förutsättningslös 
diskussion om den studerade relationens innehåll och utmaningar. De möten som 
arrangerades kännetecknades av just detta. 
 
 
 

                                                 
10  Två deltagare lämnade rutorna som angav grupptillhörighet och kön blanka. Tre deltagare hade väntande 
kommunikationer och kunde därför inte besvara enkäten. 
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3.2. Fokusgrupper för probleminventering 
 
Fokusgrupperna, liksom det avslutande mötet med samtliga deltagare, bedöms ha fungerat väl 
för att fånga tjänstemännens och de förtroendevaldas syn på relationen med dess problem och 
möjligheter. Resultaten från tidigare enkäter till landstingsfullmäktiges ledamöter (utförda av 
SKL och NLL) befästs i stora drag och fördjupas avsevärt genom den dialog som förts i dessa 
grupper. Vid studiens slut uppgav 15 av de 19 deltagare som fyllt i enkäten att de i hög 
utsträckning fått dela med sig av sina erfarenheter kring relationen (sju tjänstemän, sju 
politiker och en som inte angett grupptillhörighet, se Figur 8).  
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2

 
 

Figur 8 80 % av deltagarna ansåg att de i hög utsträckning fått dela med sig av 
 sina erfarenheter kring relationen politiker – tjänstemän 

 
 
”Mycket intressanta diskussioner!” 
 
”Jag har kunnat lyfta upp våra erfarenheter från majoritetsarbete och min syn på 
demokratiarbete.” 
 
”Bra diskussioner. Tillåtande klimat. Lite kärvare då bägge grupperna träffades.” 

 
Endast tre av deltagarna bedömde att de fått dela med sig av sina erfarenheter i begränsad 
omfattning (en politiker, en tjänsteman och en som inte angett grupptillhörighet). En av dessa 
gav frånvaro vid första mötet som förklaring. ”Kunde inte delta i det första mötet vilket inte 
var bra för fortsättningen”. En person verkar ha tolkat frågan som i vilken utsträckning 
han/hon haft möjlighet att dela med sig av fokusgruppsdiskussionerna på hemmaplan. 
Kommentaren löd: ”Jag har inte haft några diskussioner i frågan”. 
 
 
3.3. Fokusgrupper för bättre samarbetsklimat och tydligare rollfördelning 
 
Fokusgruppstekniken bygger på antagandet att deltagarna genom att dela med sig av sina 
upplevelser och lyssna på andras erfarenheter får en bättre förståelse för olika arbetsvillkor, 
möjligheter och utmaningar. Utvärderingen innehöll därför en fråga om i vilken utsträckning 
fokusgrupperna ökat förståelsen för den andra gruppens situation. Tre av de 19 som svarat på 
enkäten tyckte att deras förståelse avsevärt förbättrats (två förtroendevalda män och en vars 
grupptillhörighet inte framgår). Två av dessa framhöll betydelsen av att göra rollerna 
tydligare, men också vikten av att respektera varandra, även om man har olika synsätt. Två av 
deltagarna tyckte inte att deltagandet haft någon inverkan på deras förståelse av relationen (en 

”har i hög utsträckning fått dela med mig av 
mina erfarenheter” 

”har i begränsad utsträckning fått dela med 
mig av mina erfarenheter” 
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politiker och en tjänsteman, båda kvinnor) medan de allra flesta – 14 deltagare – uppgav att de 
ökat sin förståelse för den andra gruppens situation ”i någon mån”. 
 

”Det blev uppenbart att det finns olika uppfattning om vad det politiska uppdraget 
innebär.” 
 
”Landstingens politiska organisationer skiljer sig mycket från varandra!” 

 
Att medverkan i studien upplevs ha förbättrat deltagarnas förståelse i begränsad omfattning 
bör ses i ljuset av att fokusgrupperna samlade erfarna, intresserade och motiverade deltagare 
som redan innan får betraktas som väl införstådda i den studerade relationens problem och 
möjligheter, vilket också framgår av de skriftliga kommentarerna:  
 

”Lång erfarenhet har givit intryck/avtryck av denna karaktär.” 
 
”Frågorna som behandlats berör frågor som jag funderat mycket över.” 
 
”Jag har varit tjänsteman, fritidspolitiker och heltidspolitiker, så jag har en… egen 
kunskap om förutsättningar och arbetssätt.” 

 
En av deltagarna framhöll att studien ”väckt tankar och satt igång några processer om hur vi 
kan jobba med detta hemma.” Intresset att fortsätta jobba med dessa frågor fångades upp av 
två frågor i utvärderingen, varav den första efterfrågade hur angeläget det kändes. Samtliga 
deltagare som svarat på enkäten fann det angeläget, antingen mycket angeläget (tolv 
deltagare, sju förtroendevalda, fem tjänstemän) eller ganska angeläget (två politiker, tre 
tjänstemän och en med okänd grupptillhörighet)11. Flera skriftliga kommentarer gavs, 
exempelvis ”vi måste fortsätta” och ”det är viktigt att gå vidare så de lärdomar man dragit kan 
omsättas i handling”. Flera lyfte fram föreliggande rapport som betydelsefull inför det 
fortsatta arbetet. 
 

”Rapporten till Landstingsstyrelsen” (förtroendevald). 
 
”Jag tycker att den [rapporten] ska presenteras för Landstingsstyrelsen” 
(förtroendevald).12 

 
Vi ställde också frågan hur deltagarna kunde tänka sig att jobba vidare med detta, något som 
även varit centralt vid det sista mötet. En del förespråkade något slags förlängning av 
fokusgruppsstudien. En av deltagarna uttryckte att gruppen utförare då borde delta. En annan 
menade att övriga landsting borde vara med. En tredje deltagare föreslog ett pilotprojekt om 
”att servera beslutsunderlag”, med hänvisning till diskussionen tidigare samma eftermiddag 
(se avsnitt 2.3). Förtroendemannautbildningen gavs också en framträdande roll, något som 
också framkommit av fokusgruppsdiskussionerna (se avsnitt 2.4).  

 
”Ännu bättre förtroendemannautbildning” (två tjänstemän). 
 
”Utbildningsdagar om de olika rollerna” (förtroendevald). 
 

                                                 
11  En av deltagarna lämnade hela sista sidan av enkäten blank, troligen pga. tidsbrist. 
12  För Norrbottens del framkom även önskemålet att involvera Demokratiutskottet och Presidiet 
(tjänsteman). 
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”För framtida fritidspolitiker behövs mer utbildning och dialog om förutsättningar och 
arbetssätt i Landstinget” (förtroendevald). 
 
 

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att fokusgruppsmetoden fungerat väl, både för att 
inventera erfarenheter av relationen mellan landstingets förtroendevalda och tjänstemän och 
för att förbättra deltagarnas förståelse för den andra gruppens situation. Den synpunkt som 
framfördes flest gånger i enkäten och som ständigt återkom under fokusgruppsmötena var att 
det ges alltför få tillfällen att diskutera rollfördelning och de problem som finns i relationen, 
både gemensamt och i den egna gruppen. Både utvärderingen och pilotstudien i sin helhet 
visar att det finns ett tydligt behov av att forum skapas för fortsatta diskussioner om 
förväntningar, möjligheter och begränsningar i rollen som förtroendevald och tjänsteman 
inom landstinget. 
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4. Slutsatser 

Resultaten från de tidigare enkäterna som genomförts av SKL och Norrbottens läns landsting 
befästs och fördjupas av vår studie. Med hjälp av fokusgrupper, där även tjänstemän har fått 
komma till tals, har vi nått en mycket mer detaljrik förståelse av relationen mellan 
landstingets politiker och tjänstemän. Vi kan se att relationen upplevs olika beroende på om 
man är förtroendevald eller tjänsteman och, inte minst, vilken roll man har inom respektive 
grupp. 
 
Heltids- och fritidspolitiker har helt olika förutsättningar att arbeta politiskt. Heltidspolitiker 
är med och sätter dagordningen, har täta kontakter med tjänstemännen och får god inblick i de 
ärenden som är på väg upp till beslut. Fritidspolitiker, särskilt de som enbart sitter i 
fullmäktige, kan uppleva beslutsförslagen som både svåra att förstå och svåra att påverka. 
Fritidspolitikerna är en stor och viktig kontaktyta mot medborgarna, men fokusgrupps-
diskussionerna visar att de behöver bättre förutsättningar för att kunna arbeta politiskt på ett 
meningsfullt sätt. 
 
Fokusgruppsdeltagarna var överens om att det behövs fler tillfällen att diskutera rollerna som 
förtroendevald respektive tjänsteman, samt att rollsökandet inte är något som blir 
färdigt genom ett projekt som detta. Det är viktigt för både politiker och tjänstemän att förstå 
sin roll i ett demokratiskt perspektiv och att ha respekt för varandras roller. Det behövs också 
en medvetenhet om det gränsland som alltid kommer att finnas, där tjänstemännens och 
politikernas ansvarsområden överlappar, och en levande diskussion om hur detta gränsland 
ska hanteras. 
 
De politiker och tjänstemän som deltagit i studien har identifierat många åtgärdsförslag för att 
uppnå en tydligare rollfördelning och förbättra den process som leder fram till politiska 
beslut. Några av de viktigaste strategierna är: 
 

- Kontinuerlig dialog om rollerna och uppmärksamma när rollerna krockar. 
- Förbättra arbetsmetoderna för politiker när de jobbar fram vision och verksamhetsidé, 

med lagom tjänstemannastöd. 
- Förbättra måluppföljningen eftersom det är en förutsättning för att politiker ska kunna 

arbeta med mål på ett meningsfullt sätt. 
- Utvärdera med jämna mellanrum hur rollerna har fungerat. 
- Nyansera beslutsunderlagen som tjänstemännen lägger fram; inte genom att presentera 

fler alternativ till beslut, men genom att beskriva vilka alternativ som fanns med från 
början och vad i processen som ledde fram till valet av ett visst beslutsförslag. 

- Tydligt medborgarperspektiv i beslutsunderlagens konsekvensanalyser. 
- Överväg organisationsförändringar avseende arbetssituationen för fritidpolitiker i 

allmänhet och för oppositionen i synnerhet; Oppositionen med i beredningar? 
Tjänstemannatid reserverad för oppositionen? Politiska sekreterare? 

- Utbilda om rollerna. 
- Ge särskild uppmärksamhet till fritidpolitikernas behov av utbildning. 

 
 
Under studiens gång har politiker och tjänstemän fått beskriva vad de har för förväntningar på 
varandra. Sammanfattningsvis kan sägas att: 
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Tjänstemännen önskar...  
...tydlighet och stark målinriktning hos de förtroendevalda. Vidare framhålls betydelsen av att 
politiker söker samförstånd och kan kompromissa. Förståelse och intresse för helheten är 
viktigt, liksom politiker som har visioner, men ändå är realistiska, samt vågar fatta beslut och 
klarar av att vara ledare. 
 
De förtroendevalda önskar...  
...sakkunskap och tillgänglighet hos tjänstemännen. Vidare framhålls betydelsen av att 
tjänstemännen är tjänstvilliga med ett positivt bemötande och att de kan lyssna på politiker. 
Det önskas god förståelse för politikens villkor och hur demokrati fungerar, samt ett väl 
strukturerat arbete med god integritet. 
 
Vi vill betona att fokusgrupperna har omfattat ett litet antal förtroendevalda och tjänstemän 
från tre landsting. Vi kan därför inte utgå ifrån att resultaten ger en fullständig spegling av 
relationens problem och möjligheter.  
 
 
4.1 Fortsatta studier 
 
En majoritet av deltagarna har uppgett att de vill arbeta vidare med dessa frågor efter 
pilotstudiens slut. Vi rekommenderar en uppföljning av hur det gått med dessa ambitioner och 
av hur deltagarna uppfattar rollfördelning och samarbetsklimat med lite distans till 
fokusgruppsdiskussionerna, förslagsvis om ungefär ett år (med hänsyn tagen till att studien 
avslutas under ett valår). 
 
I fokusgruppernas har många ämnen berörts som det inte fanns utrymme att fördjupa samtalet 
kring den här gången, men som är relevanta inför fortsatta studier. En sådan fråga var hur 
kontakterna med revisionen fungerar och hur revisionen i större utsträckning skulle kunna 
bidra till utveckling av verksamheten och uppföljning av mål istället för att upplevas som ett 
hot/problem. Både tjänstemän och förtroendevalda nämnde kontakterna med revisionen som 
problematiska. En annan fråga som återkom, men förblev obesvarad, gällde betydelsen och 
funktionen av att ha partipolitiska sekreterare i landstingshuset. Det nämndes även behov av 
en större tydlighet var gränsen går mellan partiernas ansvar respektive landstingens ansvar när 
det gäller landstingsrelaterad information och utbildning till fritidspolitiker.  
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Nyckelord för drömkaraktärer                        Bilaga A 

1(3) 

 

DRÖMTJÄNSTEMANNEN enligt fokusgruppen med förtroendevalda: 
 
Kunnig (4), Sakkunnig (3), Tekniskt kunnig, Kunnig om kommunallag etc (procedurfrågor), 

Saklig (2), Objektiv, Redig, Insatt i landstingets verksamhet, Har brett kontaktnät, Observant, 

Påläst, Trovärdig, God planerare, Strukturerad, Högskoleutbildad, Koppling till forskning, 

Regional utblick, Omvärldsanalytiker, Effektiv 

 

Bra informatör, Pedagog, Kortfattad, Fingertoppskänsla, Duktig på att uttrycka sig i tal och 

skrift 

 

Insatt i hur politiken och politiker fungerar, Förstår det politiska livet, Respekt för idéer, 

tankar och frågor från förtroendevalda, Tror på demokrati som arbetsmetod 

 

Tillgänglig (2), Lätt att nå, Har lagom med arbetsuppgifter, Tar sig tid, Tjänstvillig (2) 

 

Positiv (2), Uppmuntrande, Trevlig, God social kompetens, Skapar god stämning, Humor (2),  

Tillmötesgående, God lyssnare (2), Mottaglig, Dialog 

 

Förändringsbenägen, Villig, Engagerad, Intresserad, Alert, Lyhörd, Sökare, Nyfiken, Ödmjuk,  

 

Ärlig 

Lojal 

Kunna bortse från kollegial solidaritet 

Kan lägga fram flera alternativ 

Inger respekt och tillit genom sin sakkunskap 

Anställd pga kompetens, inte partitillhörighet 

Kan svara ”Vet ej” men kollar upp frågan 

Tänker själv och vågar säga sin uppfattning, hög integritet (2) 

Ska ej ha en egen (dold) agenda 

Prestigelös (ej försvara sitt förslag av prestigeskäl) 
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 forts. Bilaga A 

2(3) 

 

DRÖMPOLITIKERN enligt fokusgruppen med tjänstemän: 

 

Kan formulera en bild som visar vart vi ska, Kan uttrycka den politiska viljan, Kan se visioner 

och mål i en otydlig vardag, Kan se behov av hälso- och sjukvård och utifrån det formulera 

visioner och mål, Visionär (2), Har tydliga mål, Ideologiskt tydlig, Omsätter ideologi och 

vision till tydliga mål, Vill åstadkomma något, Agerar för helheten, Visar ”VAD” tydligt, Har 

målfokus (sätter mål, följer upp, reviderar mål), Står upp för helheten, Ideologiskt grundad, 

Ser helheten (hur olika frågor hänger ihop) 

 

Tydlig (3), Kan prioritera (2), Tar ansvar, Kan styra, Rak, Vågar fatta beslut (2), Utövar 

politiskt ledarskap både i förhållande till tjänstemän och i det egna partiet (2), Mod att fatta 

beslut (även i känsliga frågor), Står för sina ord och beslut 

 

Håller sig till den övergripande, strategiska målbilden, Lägger sig inte i ”HUR”; Styr inte 

detaljer, Styr inte utförande, Ser och förstår helheten, Låter tjänstemännen formulera HUR, 

Klar över sin roll (2), Har förstått sitt uppdrag, Förstår skillnaden i rollerna (tjm-pol), 

Intresserad av att diskutera och klargöra rollerna, Respekt för varandras roller (tjm-pol), 

Respekterar professionens kunskap och utgångspunkt, Håller sig till formella beslutsvägar,  

Medborgarföreträdare, God förståelse för politikens komplexitet och flernivå-styre (att olika 

frågor hanteras på olika nivåer - lokalt, regionalt, nationellt, internationellt) 

 

Kunnig, Politiskt kunnig, Kunnig i de lagar, regler, riktlinjer och planer som styr det politiska 

arbetet, Intresserad i sakområdet, Initierad, 

 

”Tung” (någon andra lyssnar på), Kan engagera andra, Karismatisk, Bra förankring i partiet 

(2), Har förtroende hos sina väljare, Inte rädd för att möta medborgare, 

 

Förlorar sig inte i obegripliga fantasier, Realistisk, Pragmatisk, Verklighetsförankrad (2) 

 

Har samarbetsförmåga (2), Bra bollplank, Kommunicerande, Kommunikativ, Söker 

samförstånd, Strävar efter win-win istället för konfrontation (speciellt i relationen 

Landsting/kommuner), Lyhörd (2), Fingertoppskänsla, Förankrar frågor med andra, Smidig, 
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 forts. Bilaga A 

3(3) 

Kan hitta kompromisserna (3), Gör inte partipolitik av frågor i onödan, Strävar efter att nå 

gemensam bild/språk med tjänstemännen 

 

Strukturerad, Analytisk, Konsekvent, Uthållig (2), Läser kallelser och utskick, Svarar när så 

efterfrågas, Anmäler frånvaro i god tid 

 

Intresserad (2), Vetgirig, Kunskapstörstig, Nyfiken, Aktiv, Engagerad (3), Ambitiös, Vågar 

fråga, Prestigelös, Kan ompröva/omvärdera 

 

Mogen som människa, Trygg, Vågar ta konflikter med perspektivet att konflikter utvecklar, 

Inte rädd för att tala inför folk och gå upp i talarstolen 

Stolt över landstinget och alla duktiga medarbetare, Tillit till organisationen 

Undviker anekdotisk evidens 

”Är inte chef” (?)    

Alla ålderskategorier 
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Enkät som delades ut vid sista mötet            Bilaga B 
 

1(2) 

Utvärdering 
Fokusgrupper för förbättrat samarbetsklimat mellan landstingets politiker och 
tjänstemän, hösten 2009 
 
I vilken utsträckning har du fått dela med dig av dina erfarenheter kring relationen 
mellan landstingets tjänstemän och politiker? 
 
[ ] i hög utsträckning 
 
[ ] i begränsad utsträckning 
 
[ ] i liten utsträckning 
 
Kommentar__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
I vilken utsträckning har fokusgrupperna ökat din förståelse för den andra gruppens 
situation? 
 
[ ] min förståelse har avsevärt förbättrats 
 
[ ] min förståelse har förbättrats i någon mån 
 
[ ] min förståelse har inte förändrats 
 
 
Kommentar__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Hur upplevde du de praktiska arrangemangen? 
 
Dåliga    Bra 
   1 2 3 4 5 
  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 
Kommentar__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________
_ 
 Var god vänd! 
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forts. Bilaga B 
 

2(2) 

Känns det angeläget att arbeta vidare med dessa frågor efter fokusgruppsstudiens slut? 
 
[ ] ja, mycket angeläget 
 
[ ] ja, ganska angeläget 
 
[ ] nej, inte så angeläget 
 
Kommentar__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Om du svarade ja på föregående fråga, hur skulle du vilja arbeta vidare med detta? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Jag är: 
 
 [ ] Man    [ ] Förtroendevald 
 [ ] Kvinna    [ ] Tjänsteman 
 
 
 
 
 
Tack för dina svar! 
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Fokusgruppernas kontaktytor                         Bilaga C 
 

1(2) 

Studien fokuserar på kontakten mellan förtroendevalda och tjänstemän, men det bör hållas i 
minnet att denna kontakt och kommunikation förekommer i ett sammanhang och i konkurrens 
med många andra väsentliga kontaktytor som framgår av figurerna nedan.  
 
Bilagan sammanfattar fokusgruppernas egna beskrivningar av frekvensen i kontakter som är 
relaterade till uppdraget/arbetet. Alla i fokusgruppen ombads fylla i tomma bubblor med ord 
som illustrerar vem/vilka grupperingar de har kontakt med och att välja styrka på kontaktpilen 
för varje bubbla (se legend). Figurerna från varje person i fokusgrupperna samlades in och har 
sedan sammanvägts till nedanstående bilder som illustrerar huvuddragen för respektive grupp.  
 

 

Förtroendevalda

tjänstemän inom
landstinget

vårdpersonal

egna partigruppen

familj/vänner

patienter
/patientgrupper

massmedia

medborgare/väljare

föreningar
/intressegrupper

förtroendevalda
i andra partier

Näringsliv

Div experter, SKL, 
m fl nätverk utanför

landstinget

13 förtroendevalda i fokusgruppen, varav 1 landstingsråd, 1 
oppositionsråd, 1 halvtidspol., 3 politiska sekr som även har 
förtroendeuppdrag, 7 fritidspolitiker.  5 LVN, 5 NLL, 4 VLL

 
Figur 1 De förtroendevaldas1 beskrivning av frekvensen i sina politiskt relaterade 
 kontakter. 
 
Av Figur 1 framgår att bland de förtroendevalda i fokusgruppen hade merparten tät kontakt 
angående politiska frågor med egna partigruppen, väljare och med familj/vänner. När det 
gäller relationen till landstingets tjänstemän, som den aktuella studien avser, så förekom alla 
nivåer inom gruppen: från tät kontakt med ömsesidigt utbyte till sporadisk och enbart 
enkelriktad kontakt (i form av information/underlag från tjänstemän), vanligast 

                                                 
1 Det var 13 förtroendevalda i fokusgruppen, varav 1 landstingsråd, 1 oppositionsråd, 1 halvtidspol., 3 politiska 
sekr som även har förtroendeuppdrag, 7 fritidspolitiker.  5 LVN, 5 NLL, 4 VLL 

tät kontakt 

regelbunden kontakt 

sporadisk kontakt 
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                        forts. Bilaga C 
 

2(2) 

förekommande var dock en regelbunden men inte tät kontakt. Bilden illustrerar den stora 
variationen i förtroendevaldas interaktion med tjänstemän och det var ett väntat resultat med 
tanke på gruppens sammansättning med ett fåtal heltidspolitiker och övriga fritidspolitiker.   
 

Tjänstemän

Intresseföreningar, 
patienter, medborgare

Tjänstemannakollegor
och underställda

Kollegor i 
andra landsting

Kommuner

Ledningsstab

Div myndigheter
& nätverk utanför landstinget

Massmedia

förtroendevalda 
i opposition

förtroendevalda 
i majoritet

Fackliga
organisationer

SKL

11 tjänstemän i fokusgruppen, varav 5 
chefer inom stab, 4 andra chefer (division, 
sjukhus, o dyl), 2 utredare.
5 LVN, 4 NLL, 2 VLL

 
Figur 2 Tjänstemännens2 beskrivning av frekvensen i sina arbetsrelaterade kontakter.  
 
Av Figur 2 framgår att bland tjänstemännen i fokusgruppen hade merparten tät kontakt 
angående arbetsrelaterade frågor med förtroendevalda i majoritet, ledningsstab och med 
tjänstemannakollegor och underställda. När det gäller relationen till förtroendevalda i 
opposition så förekom alla nivåer inom gruppen, från tät till sporadisk kontakt. 
 
Generellt kan sägas att både förtroendevalda och tjänstemän upprätthåller omfattande 
kontaktnät för att utföra sitt arbete. I Figur 1 och 2 redovisar inte alla kontakter som 
förekommer, endast de typer av kontakter som nämndes av minst 3 i gruppen togs med i 
sammanvägningen.   
 
 

                                                 
2 Det var 11 tjänstemän i fokusgruppen, varav 5 chefer inom stab, 4 verksamhetsansvariga chefer (division, 
sjukhus, folktandvård), 2 utredare. 5 LVN, 4 NLL, 2 VLL 
 


