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Abstract  

Att tjänstemännen har ett visst inflytande över politiska beslut är ett faktum. De 

enkätundersökningar som gjorts i andra landsting visar att de förtroendevalda anser att deras 

roll ofta är begränsad till att godkänna tjänstemännens förslag. Syftet med denna studie är att 

undersöka vad de förtroendevalda i Landstinget Västmanland anser om tjänstemännens roll, 

om tjänstemännen har ett inflytande över politiska beslut. Jag kommer att tolka och analysera 

mitt resultat utifrån hur landstingsfullmäktige uppfattar situationen, alltså hur de uppfattar sin 

verklighet och inte den absoluta sanningen. 

Vi väljare som röstar, röstar fram de vi vill ska representera våra åsikter och önskemål. Om 

inte de folkvalda som medborgarna röstat fram tar besluten känns det onödigt och kostsamt att 

hålla val. Det är mer som ett spel för galleriet, att låta medborgarna tro att de som de faktiskt 

har röstat fram fattar beslut. I flera landsting ser vi att tjänstemännen har inflytande över 

politiska beslut, vilket är ett demokratiskt problem då de inte är folkvalda. Medborgarna har 

rätt till att kräva ansvar ifrån dem som tagit beslut dock gäller det endast folkvalda och inte 

tjänstmän. Därför tycker jag detta ämne är mycket intressant och högst aktuellt att undersöka. 

Min undersökning visar på att en majoritet av fullmäktige anser att tjänstemännen har ett för 

stort inflytande över politiska beslut. Det kan bero på flera olika faktorer men en av dem tror 

jag är att tjänstemännens anställning är mer säker än de förtroendevaldas. Dock skulle det 

behövas mer forskning på det här området. Dels mer ingående och djupare forskning med 

intervjuer och observationer men även att det gör i samtliga landsting. Om detta är ett 

övergripande problem i hela Sverige så är det något som bör belysas och jobbas emot. 

 

Nyckelord: förtroendevalda, landsting, demokrati, tjänstemanna inflytande, tillit 
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Kapitel 1 Inledning: Om avsikterna med denna studie 

I detta kapitel tänkte jag ge er en introduktion av vad ni kommer få läsa och ta del av. Jag 

kommer kortfattat berätta om min undersökning och vad min uppsats handlar om. Min teori 

och problemformulering finns också under detta kapitel, där kommer ni att ta del av det 

övergripande syftet med min uppsats och val av ämne. 

1.1 Introduktion.  

Det är ett hot mot demokratin om förtroendevalda och tjänstemän byter roller, det är något vi 

kan läsa om i boken Maktspel, rollspel och övertygelse. I boken kan vi läsa om vikten av en 

tydlig gränsdragning mellan förtroendevaldas - och tjänstmäns roller. Det finns en 

betydelsefull mening med att tjänstemän inte är inne och arbetar på förtroendevaldas område, 

det är ansvarsutkrävandet. Medborgarna har rätt att utkräva ansvar av de som fattat beslut men 

om det är tjänstemän som tagit de besluten finns det ingen möjlighet för ansvarsutkrävning. 

Att belysa och undersöka detta ämne om relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän är 

temat för min uppsats. Jag har gjort en enkätundersökning av det förtroendevalda i 

Västmanlands landsting, om deras uppfattning om tjänstemäns inflytande över politiska 

beslut. Detta är för mig ett mycket intressant ämne då det berör oss alla. Det är en fråga om 

tillit och demokrati. Om vi valt representanter i allmänna val som ska representera våra 

preferenser och styra åt folket för folket, så borde vi kunna lita på att det är så det går till. 

Denna undersökning visar på att det finns en viss tjänstemannamakt.  

Dock vill jag påpeka att jag har tolkat resultatet utifrån ett konstruktivistiskt förhållningsätt. 

Det innebär att jag vill förstå den sociala verkligheten genom att undersöka hur 

landstingsfullmäktige tolkar tjänstemännens inflytande. Detta i sig innebär att jag inte letar 

efter en sanning utan vill finna, beskriva och analysera de förtroendevaldas egen tolkning 

kring just tjänstemännens inflytande. Jag beskriver hur de anser att det är och hur de vill att de 

ska vara. För att kunna jämföra det resultat jag har med deras resultat så bygger min enkät på 

samma material som deras, bland annat undersökningsmaterial som SKL har tagit fram.  Det 

finns ett ökat tjänstemanna inflytande, på både statlig, kommunal och landstingsnivå. 

Att ämbetsmannaväldet aldrig varit starkare än nu är något som Hans Lindblad går in djupare 

på i sin bok Ämbetsmannaväldet, där han fokuserar på tjänstemannamakten framväxt i 

riksdag och regering. Han har själv varit riksdagsman i 16 år och har sett detta ske på nära 

håll.  
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Det har gjorts en enkätundersökning av Sveriges samtliga ledamöter om vad de tycker om 

politik och demokrati. I den undersökningen som är den största av sitt slag kan vi bland annat 

se att ledamöterna i Norrbotten och Gävleborg är de som är minst nöjda med hur demokratin 

fungerar i sitt landsting, det kan bero på att i de två landstingen så finns det ett starkt 

ämbetsmannavälde. Min undersökning visar att de förtroendevalda anser att de har en 

begränsad roll när de kommer till att ta beslut. De upplever att deras roll är att godkänna 

tjänstemännens förslag. Undersökningen visar också att förtroendevalda överlag anser att 

tjänstemännens inflytande är för stor över politiska beslut och bör därför minskas. De finner å 

andra sidan att landstingsfullmäktiges inflytande är allt klen och bör stärkas. Att tjänstemän 

har ett inflytande över politisk verksamhet är odemokratiskt. Jag kommer att motivera varför 

det är odemokratiskt senare i uppsatsen 

1.2 Teori- och problemformulering 

Min teori är att tjänstemännen har för stor makt över de politiska besluten i fullmäktige. Jag 

grundar min teori på tidigare forskning som gjorts i andra landsting där det visar att det skett 

en maktförskjutning. Detta är viktigt att upplysa detta då det är en fråga om demokrati. Om 

det är tjänstemännen som tar viktiga beslut så kan inte folket utkräva ansvar, tjänstemännen 

kan heller inte bli avsatta på samma sätt som en politiker kan. Detta innebär ett hot mot den 

representativa demokratin vi har i Sverige. Vi har röstat fram förtroendevalda som ska 

representera oss, så borde det också vara. Därför anser jag att det är väsentligt att undersöka 

hur landstingsfullmäktige ser på tjänstemännens inflytande. Det är ju trots allt dem vi har 

röstat fram och de som ska fatta politiska beslut. Något som jag också kommer att titta närmre 

på är vad det finns för väsentliga skillnader i åsikterna i fullmäktige. Skiljer svaren mellan 

män och kvinnor? Ung som gammal? Majoritets- och oppositionspolitiker? 
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Kapitel 2 Teoretisk ramverk 

I detta kapitel tänkte jag gå igenom vad jag har använt för litteratur som har varit intressant 

för mitt ämne. Det har varit bra att ha lite teoretiska idéer bakom sig när jag har utformat och 

analyserat min enkätstudie. Det finns ganska mycket att läsa om just när det gäller förvaltning 

och förhållningssätt mellan politiker och tjänstemän. Dock har jag fått valt ut de böcker och 

teoretiker som jag har ansett varit mest intressanta. 

2.1 Tidigare forskning  

Det finns tidigare forskning om fullmäktiges upplevelse av tjänstemännens inflytande över 

politiska beslut. Anders Lindström, professor i statsvetenskap vid Umeås universitet har gjort 

en analys av resultatet från en undersökning som gjort i Norrbottens läns landsting. Det var 

landstinget själv som genomförde undersökningen hos sina förtroendevalda 2008. I 

undersökningen har man kommit fram till intressanta resultat.  

- 43 % anser att de förtroendevaldas roll ofta begränsas till att godkänna tjänstemännens 

förslag 

- 35 % anser att det är en otydlig ansvarsfördelning i förhållande till de förtroendevalda 

-  28 % anser att tjänstemännen inte följer de förtroendevaldas beslut 

 

Undersökningen visar även på att det finns väsentliga skillnader i åsikter beroende på om man 

är majoritets- eller oppositionspolitiker. 70 % av de förtroendevalda som sitter i opposition 

anser att arbetsfördelningen mellan tjänstemän och politiker inte är tydlig. Medan 80 % 

majoritetspolitikerna anser att det är en tydlig arbetsfördelning mellan parterna. Nästan hela 

90 % av oppositionspolitikerna tycker att deras roll oftast begränsas till att godkänna 

tjänstemännens förslag. Hos majoritetspolitikerna anser endast 20 % att så är fallet. 
1
 

Det är mycket intressant att se denna skillnad mellan majoritets- och oppositionspolitikernas 

åsikter kring tjänstemännens roll. I min undersökning har jag ställt liknade frågor så att jag 

kan jämföra de resultat jag har fått med bland annat denna undersökning som gjorts i 

Norrbotten. 

2005 genomfördes en enkätstudie av förtroendevalda i landstinget Gävleborg
2
. Syftet med 

studien var att kartlägga hur villkoren för de förtroendevalda ser ut med avseende på 

inflytande över bland annat beslut. Enkäten har tagits fram av Sveriges kommuner och 

                                                           
1
 Lidström Anders, Undersökning av förtroendevalda i Norrbottens läns landsting, Umeå universitet, 2008 

2
 Undersökning av förtroendevalda i Landstinget Gävleborg, Sveriges kommuner och landsting, 2005 
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landsting. Tanken med enkäten är att den ska användas regelbundet, för att mäta demokratins 

tillstånd i landstinget. Undersökningen visade på några intressanta resultat som inte skiljer sig 

allt för mycket med enkätundersökningen som gjordes i Norrbottens läns landsting. 

- 58 % tycker att förtroendevaldas roll ofta begränsas till att godkänna tjänstemännens 

förslag 

- 39 % anser att rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är otydlig 

- 54 % anser att tjänstemännen inte följer förtroendevaldas beslut 

2.2 Teoretiska idéer 

Sociologen Max Weber lade fram en teori för hur en ideal byråkrati ska fungera för att dels 

stödja den större organisation (t.ex. samhället, kommunen, företaget) som byråkratin är en del 

av. Precis som det finns en effektivaste form av lagerhållning eller marknadsföring, finns det 

en perfekt form av byråkrati menar Weber. Dessa idealtyper är i teorin renodlade men 

förekommer i praktiken som blandform. Syftet med att presentera dem är att så långt som 

möjligt renodla de olika sätt som används för att fylla ut demokratins svarta hål. Jag kommer 

kortfattat gå igenom Webers sex olika förvaltningsmodeller.
3
 

2.2.1Legalbyråkratiska modellen  

Den här förvaltningsmodellen grundas på att relationen mellan förvaltning och medborgare 

styrs av homogena och varaktiga lagar och regler. På så viss anses staten legitim eftersom 

medborgaren kan förutse resultatet av sina tvister med staten genom regelverket . Dock är 

denna modell inte så flexibel. Om de görs för många – eller för tvära förändringar i 

regelverket tappar staten sin legitimitet då medborgaren inte längre kan förutse statens 

åtgärder.  

2.2.2 Professionella förvaltningsmodellen 

Staten får sin legitimitet genom att överlåta genomförandeprocessen till en särskild yrkeskår. 

Yrkeskåren förväntas inneha vissa kunskaper och viss etik som gör det legitimt för de att fatta 

vissa beslut.  Kunskapen måste dock vara vetenskapligt grundad. Dock skiljer sig 

medborgarnas förtroende för olika yrkeskårer. Den medicinskakåren tenderar att få högt 

förtroende hos medborgarna medans arbetsförmedlingen har ett relativt lågt förtroende. 

Yrkeskåren är beroende av att staten ger dem monopol att utöva sitt yrke för att kunna få god 

tilltro hos medborgarna. 

                                                           
3
 Rothstein, Bo (red).  Politiks som organisation. SNS Förlag: Stockholm, 2010, s 17ff 
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2.2.3 Korporatistisk förvaltning 

Denna modells grundsten är att de situationsanpassande beslut som uppstår i 

genomförandeprocessen ska lämnas över till representanter för den grupp som beslutet riktar 

sig mot.  Arbetsmarknadsorganisationerna har en betydande roll i den offentliga 

verksamheten, deras deltagande har varit omfattande genom remissförfaranden, utredningar 

och råd.
4
 I och med att organisationernas representanter är utsedda i någon demokratisk form 

antas de ha medlemmarnas förtroende. De kan vara ett nödvändigt ont att ge representanterna 

ett sådant inflytande överbeslut med enkla anledningen att de annars kan använda 

organisationens tillgångar till att hindra genomförandet av vissa åtgärden. Sverige anses vara 

ett av det mest korporatiserade länderna med en ovanlig öppenhet gentemot 

intresseorganisationer.
5
 

2.2.4 Brukorienterade förvaltningsmodellen 

Staten ökar sin legitimitet genom att ge de som berörs av åtgärden, inflytande över besluten. 

Det kan vara att föräldrar ges plats i skolor - och dagisstyrelser, studenter ges plats i 

universitetens olika organ osv.  Fördelen med denna modell är att det är ovanligt att 

medborgare är starkt kritiska till beslut som de har varit med att påverka. Nackdelen dock är 

att det kan finnas intressemotsättningar i samma brukargrupp. 

2.2.5 Politikerorienterade förvaltningsmodellen 

Staten får sin legitimitet genom att låta förtroendevalda politiker delta direkt i enskilda beslut 

även på lokalnivå. Eftersom valda politiker antas ha medborgarnas förtroende gör det att deras 

deltagande i besluten blir legitimt, de kan också ses som representanter för 

medborgarkollektivet.  Tre exempel är nämndemännen i tingsrätten, polismästare och domare. 

Legitimiteten ökar om de finns fler valda politiker i förvaltningsledningen.  

2.2.6 Marknadsorienterade förvaltningsmodellen 

Beslut som är viktiga för den enskilde individen så som frågor vård, skola och omsorg, 

kommer i realiteten utformas av tjänstemän. Detta skapar enligt Weber ett legitimitetsproblem 

som benämns som demokratins svarta hål. Det kan vara svårt nästintill omöjligt för en individ 

att utkräva ett demokratiskt grundat ansvar för de åtgärderna som gjorts.  Dock kan denna 

problematik lösas genom att låta medborgarna ”rösta med fötterna”. Om man inte kan styra 

centralt uppifrån så kan man låta medborgarna påverka nedifrån genom att införa olika 

                                                           
4
 Premfors, Rune (red).  Demokrati och byråkrati. Studentlitteratur: Lund, 2003, s 73 

5
 Premfors, Rune (red).  Demokrati och byråkrati. Studentlitteratur: Lund, 2003, s 74 
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servicealternativ, där de får välja mellan de olika alternativen. De centralt placerade 

beslutsfattarna får en god indikation på vilka service- aktörer som lyckas väl med att anpassa 

sin verksamhet till medborgarnas krav. 

2.3 Styrning - förvaltning 

Det är inte endast riktlinjer som är utställda av politiska organ som styr förvaltningen. Det 

finns även andra betydelsefulla riktlinjer och regler. Förvaltningen styrs och påverkas av olika 

slags regler. Ett sätt att beskriva dessa regler är ut en teoretiskt konstruerad typologi. 

Med direktiv menas nedskrivna regler som är tvingande och har en tydlig avsändare. Exempel 

på direktiv är regler ifrån EU och riksdagen. Standarder påminner om direktiv men är 

friviliga, kan ses som råd till andra. Det kan gälla alltifrån tacktal till hur man organiserar 

myndigheter. Normer där emot skiljer sig ifrån både direktiv och standarder då de inte är 

nedskrivna och det saknas en tydlig avsändare. Normer är tvingande då det är regler som vi 

följer utan att reflekterar över dem.  Politikerna kan besluta om att ändra ett direktiv för att 

förändra förvaltningsverksamheten.  Strider direktivet mot normer och etablerade standarder 

så är det fögast troligt att förvaltningens beteende förändras. 
6
 

2.3.1Decentralisering  

En av de viktigaste anledningarna till att lägga verksamhetsansvar på kommuner och 

landsting är anpassning till lokala och regionala förhållanden. Anpassningen är önskvärt ur ett 

demokratiskt perspektiv då de som berörs av verksamheten också bör få vara med och 

bestämma hur den ska utformas.  Decentraliseringen som skett från stat till kommun och 

landsting har lett att de ansvarar för medparten av den offentliga verksamheten. 

2.4 Landsting 

Landsting har funnit i Sverige sedan 1863, idag finns det 21 landsting och regioner. Antal 

invånare i respektive landsting skiljer sig åt. Från Stockholms läns landsting med cirka 2 

miljoner invånare till Jämtlands läns landsting med drygt 127 000 invånare. 

Landstingsfullmäktige är det högsta beslutande organet i landstinget. Antal ledamöter i 

landstingsfullmäktige bestäms utifrån samma latitudsystem och ska vara minst 31 om antalet 

röstberättigade i landstinget inte överstiger 140 000. I landsting med över 300 000 

röstberättigande ska det minst vara 101 ledamöter.  

                                                           
6
 Premfors, Rune (red).  Demokrati och byråkrati. Studentlitteratur: Lund, 2003, s 113ff 
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2.4.1 Uppgifter idag 

Landstingen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård på lika villkor för alla invånare i länet. 

De har huvudansvaret för bland annat vårdcentralerna i primärsjukvården, psykiatriska vården 

för barn och ungdomar samt driften för nästan alla sjukhus i landet. Landstingen har även 

planeringsansvar för all tandvård i länet samt har ansvar för barn- och ungdomstandvårdens 

verksamhet.  

Landstingen har ett lokalt utvecklingsansvar för kulturverksamheten i länet eller regionen. Det 

innefattar bland annat länsteatern, länsbibliotek och länsmuseer. Landstingen har idag ansvar 

för gymnasieskolans naturbruksutbildning samt är huvudmän för 48 av Sveriges 147 

folkhögskolor (2003). Tidigare hade de även huvudansvar för vårdhögskoleutbildningen och 

omvårdnadsprogrammet, stat och kommun har nu det ansvaret.
7
 

2.5 Landstinget Västmanland 

Vart fjärde år väljer vi politiker som ska representera våra preferenser i både riksdag, 

kommun och landsting. Landstingsvalet brukar benämnas som det bort glömda valet. 

Västmanlands läns landsting omfattas av tio kommuner med Västerås som residentstad. De 

kommuner som ingår i är Sala, Hallstahammar, Surahammar, Kungsör, Skinnskatteberg, 

Norberg, Fagersta och Köping.  Befolkningstätheten i länet är högt över riksgenomsnittet, 49 

invånare per km
2
.
8
 

I Landstinget Västmanland sitter det 77 ledamöter i fullmäktige med representanter från hela 

länet. Fullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. Under de finns utskott som 

bereder olika frågor. Fullmäktige slår fast genom landstingsplanen om mål, inriktning och 

fördelning av tillgångar för landstingets styrelse och nämnder. Fullmäktige bestämmer 

omfånget på de totala tillgångarna genom beslut om avgifter och finansiering men främst 

skattens storlek. Fullmäktige fattar även beslut om grundläggande riktlinjer för utveckling av 

verksamheterna genom anvisningar till landstingsstyrelsen och nämnder samt till de bolag 

som landstinget helt eller delvis äger, är medlem i eller annars har intresse i. 
9
 

Landstingsstyrelsen består av 15 ledamöter, de är fullmäktiges verkställande organ och 

ansvarar inför fullmäktige för styrning och förvaltning av landstingets samlade verksamheter. 

Landstingsstyrelsen har ansvar för finanserna, arbetsgivarfrågorna och andra övergripande 

                                                           
7
 http://www.ne.se/lang/landsting/237324 

8
 http://www.ne.se/lang/västmanlands-län 

9
 http://www.ltv.se/Politik/Organisation/Landstingsfullmaktige/ 
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frågor, samtidigt som man har ansvaret för hälso- och sjukvården och tandvården i 

landstinget. Landstingsstyrelsen ska återge fullmäktiges politiska ståndpunkter och se till att 

besluten genomförs snabbt i form av bland annat uppgörelser med verksamheterna.
10

  

2.6 Utvalda böcker kring temat tjänstemannaväldet  

I det här delkapitlet kommer jag redovisa de böcker som har varit mycket intressanta och 

givande för mitt ämne. Böckerna tar bland annat upp vad politik innebär, tidigare forskning 

om landstingspolitiker och ämbetsmannaväldets framväxt. Dessa böcker är en bra grund till 

mitt ämne, det ger en tydligare bild om vad detta rollspel mellan politiker och tjänstemän 

innebär och får för konsekvenser. 

2.6.1 Politik på hemmaplan: tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och 

demokrati; Mikael Gilljam, David Karlsson, Anders Sundell 

 

Boken handlar om Sveriges samtliga kommuner - och landstingpolitiker, vad de har för 

åsikter och tankar kring politik och demokrati. Undersökningen är unik i sitt slag då den är 

den största som någonsin gjorts i Sverige. Tidigare forskning har gjorts inom det ämnet men 

då genom urvalsundersökningar, att göra en totalundersökning har ansets vara för tids- och 

resurskrävande.  Enkäten skickades ut till alla kommun – och landtingsfullmäktige som var 

verksamma 2008, cirka fjortontusen styckena, runt tiotusen ledamöter besvarade enkäten, 

vilket då motsvarar en svarsfrekvens på cirka 70 %. Representativiteten i undersökningen blev 

mycket väl fördelat, både när det gäller partisamhörighet, kön och geografiskt.  

Då denna undersökning är mycket omfattande tänkte jag bara diskutera och redovisa några av 

de frågor och svar som finns med i boken. 

Fullmäktigeledamöterna fick frågan om hur inflytelserika ett antal aktörer är över den 

politiska verksamheten i kommunen. En av aktörerna var tjänstemännen, de fyllde i en skala 

från 1-10, där tio innebär mycket inflytande.  Svaret blev 6,2 i medelvärde. Den aktören med 

mest inflytande är kommunstyrelsens ordförande, sen kommunstyrelsen och på tredje plats 

kom tjänstemännen. Längre ner på listan hittar vi bland annat övriga kommunpolitiker, 

statliga myndigheter och medborgare.
11

 

En annan fråga som ställdes var: hur mycket inflytande följande aktörer bör ha. 44 % av 

kommunfullmäktigeledamöterna tycker att tjänstemännen bör ha mindre inflytande än vad det 

                                                           
10

 http://www.ltv.se/Politik/Organisation/Landstingsstyrelsen/ 
11

 Gilljam, Karlsson, Sundell. Politik på hemma plan. Elanders 2010, s 63 
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har idag. De anser även att både medborgarna och övriga kommunpolitiker bör ha ett större 

inflytande över kommunpolitiken än vad de har idag.
12

 

En intressant fråga som ställdes var: på hela taget, hur nöjd är du på vilket demokratin 

fungerar i landstinget/region du bor? Samtliga landstingsledamöterna är överlag nöjda med 

demokratin i sina landsting. I alla landsting är en majoritet av ledamöterna positivt inställda 

till hur demokratin fungerar. Mest nöjda är ledamöterna i Kalmar, Jönköping och Sörmland. 

Minst nöja är ledamöterna i Norrbotten och Gävleborg.
13

 Detta resultat är sannerligen 

intressant för min undersökning. Då jag kommer att jämföra Norrbotten och Gävleborg mot 

Västmanland.  

2.6.2 Maktspel, rollspel, övertygelse- politik i praktiken;  

Mona Hillman Pinheiro, Per Åhlström 

 

Denna bok har författarna skrivit åt politiker. Boken ger politiker verktyg och metoder för att 

kunna hantera sina roller och för att driva igenom sin politik effektivt. Att vara politisk ledare 

hävdar författarna är svårare än annat ledarskap. Politikerna har fler roller att spela såsom 

partipolitiker, chef, administratör etc.  

 

Det första författarna tar upp i boken är frågan vad är politiska frågor? Det är ett väsentligt 

begrepp att definiera då man ska diskutera relationen mellan tjänstemän och politiker. Politik 

handlar om hur vi anser att samhället bör gestaltas och hur vi väger ojämförbara faktorer 

gentemot varandra. Så som hur hög ska skatten vara? Vad ska den offentliga sektorn stå för? 

Vad ska medborgarna själva betala för? Vem sa gå först i vårdkön? Etc. De avvägningar 

människor gör gällande deras åsikter kring politiska frågor beror på vilka grundvärderingar de 

har.  De grundläggande värderingar som människor har i samhällsfrågor är per definition 

deras politiska värderingar.
14

  Därför anser författarna att de är svårt att hävda sig politisk 

neutral förrän man klargjort sina egna politiska värderingar 

 

Skillnaden mellan politiska frågor är enkel att se. Råder osäkerhet och där ett beslut måste 

baseras på tro och värderingar så är det en politisk fråga. Om det där emot finns klara beslut 

                                                           
12

 Gilljam, Karlsson, Sundell. Politik på hemma plan. S 69 
13

 Gilljam, Karlsson, Sundell. Politik på hemma plan. S 153 f 
14

 Hillman, Åhlström. Maktspel, rollspel, övertygelse – politiken i praktiken. Hjalmarson & Högberg: Halmstad, 

2010, s 20ff. 
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och regler, en väl sammanställd praxis eller om man kan ta beslut utan att lägga in värderingar 

så klassas det inte som en fråga av politisk natur.  

 

”Det är ett hot mot demokratin då politiker och tjänstemän byter roller”
15

 

 

Författarna tar även upp och definierar begreppet representativ demokrati. Det innebär 

kortfattat att politiska beslut överlåts till en begränsad del av de förtroendevalda. En svaghet 

med representativ demokrati är att om inte medborgarna har förtroende för sina politiska 

representanter så fallerar hela idén. Den representativ demokratins överlevnad, effektivitet 

och stabilitet är beroende av att partierna, deras medlemmar och valda företräder, följer den 

representativa demokratins spel regler.
16

  

 

Det är tjänstemännen som fattar beslut i drift- och detaljfrågor dock finns det vissa undantag 

där frågorna är av politisk karaktär. På så vis kan man säga att politiska frågor är mer 

övergripande såsom resurser, riktlinjer och mål för verksamheten. Författarna jämför 

relationen mellan förvaltningen och politikerna som ägare i ett företag, där politikerna skulle 

vara ägare. 

  

Det är oerhört viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att det finns en tydlig gräns mellan 

tjänstemännens - och politikernas roll. Medborgarna måste kunna ställa de politiskt ansvariga 

till svars annars fungerar inte den representativa demokratin. Det är just av detta skäl viktigt 

att inte tjänstemännen tar på sig eller blir tilldelad politiskt ansvar. De kan inte avsättas av 

väljarna och det är hela idén med en politiskt styrd verksamhet, att väljarna ska kunna avsätta 

de som är politiskt ansvariga.  

 

2.6.3 Ämbetsmannaväldet;  

Hans Lindblad 

 

Förtroende valda i både riksdagen, kommunen och landstinget har aldrig varit så 

tillbakaträngda som nu. Demokratin bygger på att viktiga beslut fattas av folkvalda som är 

ansvariga inför medborgarna. Detta skiljer sig ifrån tjänstemanna makten då de aldrig ställs 
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 Hillman, Åhlström, Maktspel, rollspel, övertygelse- politiken i praktiken. Hjalmarson & Högberg: Halmstad, 

2010, s 24. 
16

 Hillman, Åhlström. Maktspel, rollspel, övertygelse – politiken i praktiken. Hjalmarson & Högberg: Halmstad, 

2010, s 71. 
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till ansvar.
17

 Författaren hävdar att vi i praktiken har tre statliga nivåer; riksdagen, regeringen 

och myndigheter. Dock saknar myndigheter legitimation i sin roll som politiska aktörer. Varje 

maktutövning utan ansvarsutkrävande är orimligt i en demokrati.
18

 Byråkratin har haft mer 

inflytande i landstingen än i kommunerna. Tjänstemännens inflytande tycks ha ökat 

ytterligare under 1990 – talet.  

 

Författaren ställer sig mycket negativt till titeln kommunchef. Han menar på att titeln 

kommunchef är helt orimlig, medborgarna i en kommun kan inte ha en tjänsteman som 

”chef”. Däremot har medborgarna genom val valt en fullmäktigeförsamling vars ordförande 

kan ses som kommunens regeringschef.  Lindblom upprepar flera gånger i boken att politiker 

är för snälla och godtrogna mot byråkratin, frågan om tjänstemanna makten diskuteras allt för 

sällan. 

 

Från och med sommaren 2003 avskaffade riksdagen sina egna revisorer. Granskningen av 

statliga verksamheten ska nu göras av ett tjänstemannaorgan. Detta är en stor seger för 

tjänstemanna makten. Författaren jämför detta med att en läkare aldrig skulle låta någon 

annan än en läkare utreda vad som gått fel i en operation. Samma mentalitet är det i det här 

sammanhanget endast ett ämbetsverk tillåts att granska ämbetsverk. Om byråkratin förberedde 

beslut, genomför beslut och förutom detta ensam ska stå för granskningen av genomförandet 

blir det inte mycket kvar som politikerna kan ägna sig åt.
19

 

  

                                                           
17

 Lindblad, Hans. Ämbetsmannaväldet. Ekerlids: Falun, 2002, s 11. 
18

 Lindblad, Hans. Ämbetsmannaväldet. Ekerlids: Falun, 2002, s 16. 
19

 Lindblad, Hans. Ämbetsmannaväldet. Ekerlids: Falun, 2002, s 21 
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Kapitel 3 Metodologiska utgångspunkter och konkreta tillvägagångssätt  

I detta kapitel kommer jag gå igenom hur jag har lagt upp min studie samt förklara hur jag har 

valt att hantera bortfall. 

3.1 Ett tolkande, konstruktivistiskt förhållningssätt 

De empiriska resultaten som utgör en grund för min uppsats bygger på ett tolkande 

konstruktivistiskt förhållningssätt. Detta betyder att forskaren dvs. jag vill förstå den sociala 

verkligheten genom att undersöka hur de som lever i den tolkar sin egen verklighet. Det 

innebär att jag inte letar efter en sanning utan lägger en väsentlig vikt på att finna, beskriva 

och analysera aktörens (landstingsfullmäktiges) egen tolkning kring en specifik företeelse. 

Det vill säga att jag har lagt fokus på att undersöka vad politikerna i landstinget Västmanland 

anser om tjänstemännens inflytande. Det talar alltså inte om hur det är utan hur ledamöterna 

upplever situationen. Denna konstruktiva förhållningsätt är en ontologisk ståndpunkt hur man 

kan se på världen
20

  och klar implikation på hur jag har gått tillväga för att studera och 

analysera mitt fall. 

3.2 Studiens utformning 

I samband med att jag gjorde min praktik på landstingsfullmäktiges - och landstingsstyrelsens 

sekretariat under våren 2011 framförde jag önskemål om att få skriva min kandidatuppsats i 

samverkan med Landstinget Västmanland. 

I min uppsats vill jag undersöka och belysa hur ledamöterna i landstingsfullmäktige ser på 

tjänstemännens inflytande över de politiska besluten. För att kunna göra det så har jag valt att 

använda mig av en enkätundersökning
21

. Frågorna i enkäten är till största delen baserade på 

ett undersökningsmaterial som utarbetats av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och 

bland annat använts för studien ”Makten och möjligheten i kommunpolitiken”.
22

  

Norrbotten läns landsting och Landstinget Gävleborg har tidigare genomfört liknande 

undersökningar och jag avser att jämföra det resultat jag får fram med resultaten som 

framkommit i dessa studier. Jag har fått material skickat till mig från Anders Lindström då det 

inte finns något publicerat. 

Min enkät består av slutna frågor. Det är lätt för respondenten att besvara enkäten och lätt för 

mig att bearbeta svaren. Dessutom är svaren till sluta frågor mer jämförbara. Nackdelen med 

                                                           
20

 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: Malmö, 2001, s 33. 
21

 Bilga 7.2 Enkätundersökning av förtroendevalda i Landstinget Västmanland. 
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att använda sig av slutna frågor är att respondenten kan uppleva att det inte finns ett 

svarsalternativ som passar in på dem. Respondenternas tolkning av svarsalternativen kan 

skilja sig åt om så är fallet hamnar validiteten i kläm. I min enkät finns det olika kategorier av 

frågor, personliga faktafrågor, frågor som rör åsikter och frågor om normer och värderingar. 

Den sistnämna kategorin tenderar att överlappa med svaren från attityd och åsiktsfrågor.
23

 I 

kapitel fyra kommer jag redovisa de frågor som är relevanta för det ämne jag vill undersöka. 

Alltså frågor som berör fullmäktiges åsikter kring tjänstemännens arbetsuppgifter. Personliga 

frågor är intressanta i den mening att det ger mig en bild av vem som tycker vad i fullmäktige. 

Dock kommer inte resultaten i sig redovisas.  Enkäten skickade jag hem med brev till 

samtliga i fullmäktige, efter cirka två veckor från det att jag skickat enkäten så skickade jag ut 

en påminnelse via mejl. Detta gjorde jag upprepade gånger. Med enkäten följde dels ett 

missiv brev som förklarade vem jag är och syftet med min undersökning, ett frankerat kuvert 

med min adress på, så de på enkelt sätt kunde skicka tillbaka den till mig. Enkäterna 

registrerade jag sedan i statistikprogrammet SPSS, där gjorde jag även beräkningar som 

redovisas i kapitlet resultat.  

Anledningen till att jag använde mig av enkäter istället för intervjuer är att undersökningen 

skulle bli alldeles för stor och tidskrävande då det sitter 77 ledamöter i fullmäktige, det är 

lättare att nå ut till fler när man använder enkäter.  I och med att jag baserar min enkät på 

tidigare undersökningsmaterial så kan jag jämföra mina resultat med tidigare resultat. Dock 

kan man med en intervju ställa följd frågor och komma in mer djupgående på frågorna vilket 

också kan vara intressant. En av nackdelarna med intervjuer är just att de är tidskrävande både 

för mig och från respondenten som ska ta sig tid till att bli intervjuad medans en enkät tar 

några minuter att fylla i.  

3.3 Bortfallsanalys 

Syftet med bortfallsanalys är att statistiskt säkerställa huruvida den grupp som svarat på 

enkäten är representativ för hela populationen det vill säga hela landstingsfullmäktige. Av de 

77 enkäter som jag skickade ut med post fick jag tillbaka 49 stycken vilket ger en 

svarsprocent på 62 %. Det är inte en optimal svarsfrekvens men acceptabelt.
24

 I och med att 

jag inte fick in alla enkäter så får de jag fick in räknas som en urvalsgrupp. Det finns en 

svårighet när man jobbar med data från ett stickprov och där är i vilken utsträckning resultatet 

kan generaliseras från stickprovet till populationen alltså landstingsfullmäktige.  

                                                           
23
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24

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 148 
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Ett annat viktigt begrepp är validet. Det innebär, om de slutsatser som genererats från 

undersökningen hänger ihop eller inte. Intern- och extern validet är två former av validet som 

jag tänkte förklara. Intern validet handlar om huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt 

förhållande mellan två eller fler variabler är hållbar eller ej. Kausalt förhållande kan också 

kallas orsaksförhållande. Med det menar jag om vi påstår att x orsakar y, kan vi då vara säkra 

på att det är x som svarar för variationen i y och inte någon annan faktor? 

Extern validet innebär kortfattat huruvida resultatet från en undersökning kan generaliseras 

utöver den specifika urvalsgruppen. 

Nollhypotes innebär att det saknas samband i populationen och den ställs mot en hypotes om 

att samband existerar (H1), det vill säga att slumpen inte styr. Genom hypotesprövning 

beräknar vi sannolikheten för ett i urvalet observerat samband skulle uppkommit 

slumpmässigt om det i populationen saknats samband, det vill säga om H0 vore sann. Om vi 

förkastar nollhypotesen H0 innebär det att de observationer som gjorts i stickprovet också 

finns i populationen. 

 

För att få en indikation på hur pass tillförlitlig resultatet är kan man använda sig av statistiskt 

signifikans. Det innebär att man testar en hypotes. Den förkastas om verkligheten avviker 

osannolikt mycket från vad hypotesen förutsäger. Oftast väljer man en signifikansnivå α i 

förväg (ofta 0,05). Om sannolikheten understiger α, sägs avvikelsen vara signifikant och 

hypotesen kan förkastas på nivån α. 

För att bestämma den statistiska signifikansen kan man använda ett chi-två test. Det testet 

visar hur säkra vi kan vara att det finns ett samband mellan två variabler i populationen. I 

samhällsvetenskapliga studier brukar man inte acceptera mer än 5 % i skillnad i stickprovet 

och populationen. Om resultatet av chi-två är 5 % eller mer så är det sannolikt att resultatet 

från undersökningen beror på slumpen. I dataprogrammet SPSS så räknar det själv ut vad chi-

två värdet blir med hjälp av det data som man har skrivit in i programmet.  
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Kapitel 4 Resultat 
25

 

I detta kapitel kommer jag redovisa frågor och svar som är relevanta för min studie. Det är 

dels några påståenden gällande relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän som 

redovisas nedan i tabeller. Det finns även en tabell som innehåller en skattningsskala om hur 

mycket inflytande utvalda aktörer har och bör ha. Först kommer jag gå igenom kortfattat hur 

svarsfrekvensen ser ut för min enkätundersökning och hur pass jämn fördelningen blev bland 

respondenterna. 

64 % av landstingsfullmäktige svarade på min enkät, vilket är en acceptabel procentsats. 

Fördelningen visade sig vara någorlunda jämn över de som svarade när det gällde block- 

tillhörighet. 46.9 % sitter i majoritet och 49 % av de som svarade sitter i opposition.  

Dock när det gäller kön var männen något överrepresenterade än kvinnorna. Åldermässigt så 

var gruppen 49-64 år överrepresenterad, det påverkar i sin tur att det höga svarstalet för de 

som valde arbete som sin huvudsakliga sysselsättning, < 51 %. 64 % av de som sitter i 

fullmäktige har gått på högskola eller universitet och cirka 20 % jobbar med politik på heltid. 

 

1. Tabell. Förtroendevaldas roll begränsas ofta till att godkänna tjänstemännens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

51 % anser att de förtroendevaldas roll ofta begränsas till att godkänna tjänstemännens 

förslag. Vem tycker det? Det finns inte någon markant skillnad på svaren beroende på om 

man suttit i fullmäktige i fler mandat perioder eller ej. Dock finns det en betydande skillnad i 

vad män och kvinnor anser om denna fråga. En klar majoritet av männen svarade: stämmer 

ganska bra/stämmer helt och hållet. Medan mer än hälften av kvinnorna inte håller med.  När 

man jämför åldersmässigt finner vi en intressant uppdelning. Det kommer jag återkomma till i 

kapitel 5, analys. Åldersgrupp ett och tre tycker inte att förtroendevaldas roll är begränsad till 
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 Bilaga 7.4 statistiska beräkningar 

Svars alternativ Antal Procent 

 stämmer inte alls 7 14,3 

stämmer ganska dåligt 14 28,6 

stämmer ganska bra 20 40,8 

stämmer helt och hållet 5 10,2 

Total 46 93,9 

 Ej svarat 3 6,1 

Total 49 100,0 
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att godkänna tjänstemännens förslag medans åldersgrupperna 2 och 4 tycker tvärtom, att de 

har en begränsad roll. Åldersgrupperna 18-32, 33-48, 49-64, 65+ 

2. Tabell. Ansvarsfördelningen tydlig mellan politiker och tjänstemän. 

 

 

 

 

 

 

35 % anser att ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän är otydlig. De 

förtroendevalda som har suttit i flera mandat perioder ställer sig mer kritisk till den otydliga 

gränsdragningen än de som endast har suttit i den senaste perioden. När vi tittar på 

svarsstatistiken över vad män och kvinnor tycke, kan vi se en stor skillnad. Nästan hälften av 

alla män som svarat på enkäten tycker att ansvarsfördelningen mellan parterna är otydlig. Av 

kvinnorna är det bara en femtedel som anser detsamma. Vi kan även finna en väsentlig 

skillnad i svaret beroende på åldern. De som är 49 år och uppåt anser inte att 

ansvarsfördelningen som den är idag är tydlig. 

3. Tabell. Tjänstemännen följer de förtroendevaldas beslut. 

 

 

 

 

 

 

35 % anser att tjänstemännen inte följer de förtroendevaldas beslut. Av de som svarat att 

påståendet stämmer ganska bra, är det 63 % som har suttit i fullmäktige i flera 

mandatperioder. Av de kvinnor som svarat på enkäten så är det hälften som tycker påståendet 

stämmer och hälften som inte håller med. Dock finns det en större skillnad bland männens 

Svars alternativ Antal Procent 

 stämmer inte alls 3 6,1 

stämmer ganska dåligt 14 28,6 

stämmer ganska bra 24 49,0 

stämmer helt och hållet 5 10,2 

Total 46 93,9 

 Ej svarat, uppgift saknas 3 6,1 

Total 49 100,0 

Svars alternativ Antal Procent 

 stämmer inte alls 2 4,1 

stämmer ganska dåligt 15 30,6 

stämmer ganska bra 28 57,1 

stämmer helt och hållet 2 4,1 

Total 47 95,9 

 Ej svarat, uppgift saknas 2 4,1 

Total 49 100,0 



Sida | 21  
 

åsikter där 69 % anser att tjänstemännen följer förtroendevaldas beslut. Åldersmässigt finns 

det inte någon stor skillnad i åsikter kring denna fråga. Alla grupper med undantag för 33-48 

år är överens om att tjänstemännen följer de beslut som fullmäktige tagit. När det gäller 

åldersgruppen 33-48 år så finns det en splittring, hälften håller med om att tjänstemännen 

följer de förtroendevaldas beslut och den andra hälften håller inte med. 

De förtroendevalda fick fylla enkäten med en skala från 0-10, där 10 betyder mycket stort 

inflytande.  

4. Tabell. Hur mycket inflytande har följande aktörer samt bör ha? 

 

Hur mycket inflytande har/bör ha 

har följande instanser? 
N Minimum Maximum Medelvärde 

Landstingsstyrelsen (har) 49 3 10 8,86 

Landstingsstyrelsen (bör ha) 49 6 10 8,80 

Fullmäktige (har) 49 1 10 6,16 

Fullmäktige (bör ha) 49 1 10 9,27 

Tjänstemän (har) 49 1 10 7,43 

Tjänstemän (bör ha) 49 0 9 5,27 

 

Frågorna som ställdes var: Hur mycket inflytande över politiska beslut har varje instans och 

hur mycket inflytande det bör ha över politiska beslut. Frekvenstabellen ovan visar resultatet i 

medelvärde. Vi kan se att fullmäktige idag anses ha ett inflytande som motsvarar en 6:a i 

medelvärde de förtroendevalda anser att fullmäktige bör ha större inflytande nämligen en 9:a 

vilket innebär stort inflytande.  

 

En annan stor skillnad på det normativa och empiriska värdet är frågan om tjänstemännens 

inflytande över politiska beslut. Tjänstemännen anses ha mycket stort inflytande över 

politiska beslut men de förtroendevalda finner att deras inflytande bör minska till en 5:a.   

 

Vilka av de förtroendevalda anser att tjänstemännens inflytande över politiska beslut bör 

minska? 50 % av de som är i åldersgruppen 18-32 år tycker att tjänstemännens inflytande bör 

ligga runt 4 och 5 i skalan, mycket lägra än vad de har idag. I de andra åldersgrupperna är det 

under 50 % som anser samma sak som ovan. När det giller skillnaden i vad män och kvinnor 

anser om frågan så finns det ingen markant skillnad. Cirka 35 % av de män som deltog i 

undersökningen anser att tjänstemännens inverkan över beslut bör ligga i mitten av skalan, 

kvinnorna har svarat likadant. Även majoritets- och oppositionspolitikerna är överens om att 
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tjänstemännens påverkan av beslut bör ligga i mitten av skalan 0-10. Både unga/gamla, 

kvinnor/män, majoritet/opposition anser att tjänstemännen idag har förstort inflytande över 

politiska beslut i fullmäktige och vill att deras inverkan ska minska.  

 

Utvalda kommentarer från landstingsfullmäktige angående tjänstemännen. 

”Tjänstemännen ska inte finnas. Det är landstingsstyrelsen som ska undersöka möjligheterna 

hur vården ska fungera.”
26

 ”Många tjänstemän har fått en diktaturisk beslutsmakt.”
27

 

 

Nedan presenteras resultatet från de liknade undersökningar som gjorts i andra landsting. 

 

Norrbottens läns landsting 

- 43 % anser att de förtroendevaldas roll ofta begränsas till att godkänna tjänstemännens 

förslag 

- 35 % anser att rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är otydlig 

-  28 % anser att tjänstemännen inte följer de förtroendevaldas beslut 

 

Landstinget Gävleborg 

- 58 % tycker att förtroendevaldas roll ofta begränsas till att godkänna tjänstemännens 

förslag 

- 39 % anser att rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är otydlig 

- 54 % anser att tjänstemännen inte följer förtroendevaldas beslut 

 

Västmanlands landsting 

- 51 % anser att de förtroendevaldas roll ofta begränsas till att godkänna tjänstemännens 

förslag 

- 35 % anser att rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är otydlig 

- 35 % anser att tjänstemännen inte följer de förtroendevaldas beslut 

 

                                                           
26

 Bilaga 7.3 kommentarer av fullmäktige 
27

 Bilaga 7.3 kommentarer av fullmäktige 
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4.1 Förvaltningsmodeller i landstinget Västmanland 

Weber skrev om olika former av förvaltningsmodeller. I teorin är de separerade från varandra 

men i praktiken förekommer det en bland form av de olika modellerna. Under genomförandet 

av min undersökning har jag uppmärksammat hur dessa olika varianter av 

förvaltningsmodeller tar form ibland annat Västmanlands landsting. De sex olika 

förvaltningsmodeller som Weber talar om kan man finna i Västmanlands landsting. Dock är 

några av modellerna mer rotade i förvaltningen än andra. Den marknadsorienterade 

förvaltningsmodellen är en av de som tar störts plats i landstinget. I realiteten utformas många 

av de beslut som är viktiga för individen av tjänstemän. Det skapar då ett legitimitetsproblem 

då det är svårt för individen att utkräva ett ansar för de åtgärderna som gjorts. Detta benämns 

som demokratins svarta hål. I tabell nummer fyra kan vi se att de förtroendevalda anser att 

tjänstemännen har ett för stort inflytande i politiken. Dock kan man låta medborgarna påverka 

nerifrån genom att låta dem välja mellan olika servicealternativ. Då kan politikerna se vilka 

aktörer som har lyckats med att anpassa sin verksamhet efter medborgarnas krav. Även den 

politikerorienterade förvaltningsmodellen kan vi se i landstinget Västmanland.  Politiker kan 

delta i direkt i enskilda beslut genom att till exempel sitta med i patientnämnden, nämndeman 

i hovrätten osv. På så sätt blir också besluten mer legitima då de valda politikerna antas ha 

sina medborgares förtroende. Det finns inslag av alla sex olika förvaltningsmodeller i 

landstinget. Det är dock svårt att renodla dem på ett tydligt sätt för i praktiken förekommer 

modellerna i blandform.  

Vilken förvaltningsmodell som tar plats i landstinget Västmanland är svårt att säga då det 

finns inslag av alla sex mer eller mindre.  Något som man bör vara aktsam över är vem som 

tar beslut som är viktiga för individen. Är det tjänstemännen så skapar det ett 

legitimitetsproblem. Vilket då leder till ”demokratins svarta hål”. Medborgarna har rätt till 

ansvarsutkrävande av de som tagit besluten. En politiker kan tvingas avgå, det fungerar inte 

på det sättet när det gäller tjänstemän.   
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Kapitel 5 Analys 

Av de 77 enkäterna som jag skickade ut fick jag trots påminnelser endast tillbaka 49 styckena. 

Att svarsfrekvensen blev så låg kan bero på flera olika saker. Dels kan de helt enkelt inte varit 

intresserade av att delta i min undersökning, de kan ha råkat förlägga sin enkät och inte läst 

sitt mejl där jag skrev att det fanns möjlighet att få en ny enkät utskickade om det så 

behövdes, de kan också ha varit bortresa och på så vis inte tagit del av sin post. Jag försökte 

göra det enkelt för respondenterna att svara och skicka tillbaka enkäten. Att skicka den via e-

post var inte optimalt då deras e-mejladresser inte blivit uppdaterade på länge. Där kan jag 

också ha tappat en del, då det inte har tagit del av den påminnelse jag skickat ut via mejl. Så 

här i efterhand kanske jag borde ha skickat ut enkäten till samtliga en andra gång för att på så 

viss komma åt dem som inte har svarat. Emellertid skulle det bli för kostsamt och risken för 

att en respondent svara två gånger finns. 

Jag har nu i efterhand funnit en del ”fel” i min enkät, dels små saker som ett stavfel. Men 

också har två frågor enligt några få av respondenterna varit otydliga hur den skulle besvaras 

och det ledde till att de inte svarade på frågorna korrekt och det ledde till bortfall. Det är alltid 

svårt att tänka ut i förväg hur andra personer tolkar instruktioner. Det gäller att vara så tydlig 

man kan, dock visade det sig att jag inte var tillräckligt tydlig. En kommentar som jag fick av 

en av respondenterna var att frågorna kunde vara mer specifika och direkta. Det finns en 

betydande mening med mitt upplägg av enkäten och dess innehåll. Det är att jag baserat mina 

frågor på tidigare enkätundersökningar som gjorts i Norrbottenläns landsting och landstinget 

Gävleborg, på så vis kan jag jämföra resultaten med varandra. Skulle jag ha formulerat egna 

frågor så blir svaren inte lika jämförbara och syftet med min undersökning blir inte den 

samma. 

I kapitel fyra har jag redovisat ett visst antal tabeller. Jag har funnit intressanta skillnader i 

svaren och ska nu försöka att analysera och förklara varför de har uppstått. Först tänkte jag 

jämföra de tre första tabellerna som finns i kapitel fyra med varandra. Där kan vi se att 

kvinnorna är överlag mer positivt inställda till tjänstemännen och deras roll än vad männen är. 

Männen främst de över 50 år är mer kritiska till tjänstemännens roll, de anser att 

ansvarfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är otydlig och att förtroendevaldas 

roll ofta begränsas till att godkänna tjänstemännens förslag. 

Om vi diskuterar detta först ur ett åldersperspektiv så kan vi anta att de som är äldre har mer 

erfarenhet av politik och på så vis vet hur tjänstemännens roll bör se ut. De som är yngre har 
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inte samma erfarenhet och har kanske därför ett snällare synsätt eftersom de inte blivit varma i 

rollen som politiker ännu. I de två åldersgrupperna 38-49 och 65 + är en majoritet män. Det 

förklarar att det är äldre och män som är mest kritiskt inställda till relationen mellan 

förtroendevalda och tjänstemän eftersom att de flesta av dem ”äldre” är män. Därför anser jag 

att det inte är könet som spelar in i respondenternas svar utan åldern och där med erfarenheten 

av politik. Majoriteten av det yngre är kvinnor och att fördelningen ser ut som sådan i 

fullmäktige tror jag beror på slumpen. 

I tabell nummer fyra ser vi medelvärdet av vad de tre aktörerna har- och bör ha för inflytande 

över politiska beslut utifrån en skattningskala 0-10, där 10 innebär mycket stort inflytande. De 

tre grupper jag har fokuserat på när jag har gjort korstabeller är kön, ålder och om de är 

majoritet eller oppositionspolitiker.  

Samtliga grupper är överens om att tjänstemännens inflytande över politiska beslut bör 

minska från en sjua på skalan till en femma. Det man kan spekulera kring är varför 

tjänstemännen har ett sådan stort inflytande om nu majoritet av de förtroendevalda anser att 

deras inverkan bör minska. Jag tror att en av anledningarna är skillnaden mellan tjänstemäns 

och politikers arbetsvillkor. Tjänstemännen som arbetar för landstinget har en säkrare position 

än vad de förtroendevalda har. På så sätt blir inte ruljansen av tjänstemän lika frekvent som av 

politikerna. Tjänstemännen jobbar för landstinget år ut och år in, de blir experter på sina 

områden och vet hur allt fungerar. Landstingsvalet brukar kallas det bort glömda valet. 

Kanske är det bristande intresset från medborgarna som har lett till att tjänstemännen har ett 

stort inflytande. Då det som händer i landstinget inte uppmärksammas i samma uträckning 

som på de andra nivåerna. 

Något som gör mig konfunderad är att en majoritet landstingsfullmäktige anser att 

tjänstemännen följer deras beslut och att det finns en tydlig rollfördelning mellan parterna. 

Men ändå så svarade 51 % att deras roll ofta begränsas till att godkänna tjänstemännens 

förslag. Det kan kännas tvetydig. Men om man tänker så här; 51 % av fullmäktige anser att 

deras roll är begränsad till att godkänna tjänstemännens förslag. Det är då ganska sannolikt att 

tjänstemännen följer de beslut de förtroendevalda har tagit eftersom det i grund och botten är 

deras egna förslag de har godkänt. Därför är det en stor skillnad i svarsprocenten på just de 

den här frågan och frågan om tjänstemännen följer de förtroendevaldas beslut. Det är 

tjänstemännens egna förslag som fullmäktige har godkänt och det är väl då klart att de följer 

de besluten. 
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Resultatet från undersökningen som gjordes i landstinget Gävleborg skiljer sig en del från min 

undersökning och från den som gjordes i Norrbottens läns landsting. De förtroendevalda i 

Gävleborg anser i större utsträckning att tjänstemän har ett inflytande över politiska beslut. På 

samtliga påståenden så var procentsatsen högre än både Västmanlands och Norrbottens. På 

påståendet: förtroendevaldas roll begränsas ofta till att godkänna tjänstemännens förslag, så 

var svarsprocenten hög i alla tre landsting. Dock anser en majoritet av de förtroendevalda med 

undantag för Gävleborg i både Norrbotten och Västmanlands landsting att tjänstemännen 

följer de förtroendevaldas beslut. De anser att deras roll är begränsad men ändå tycker det att 

tjänstemännen följer deras beslut och att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan parterna.  

Dock när jag gjorde chi-två testet för att få en indikation hur pass tillförlitliga mina resultat är. 

Det visade sig att samtliga resultat enligt chi-två testet beror på slumpen och kan därför inte 

generaliseras för samtliga 77 i landstingsfullmäktige. Skillnaden fanns enbart i mitt stickprov, 

det vill säga hos det 49 som svarade. Eftersom svarsfrekvensen blev låg så kan ett chi-två test 

vara missvisande. Det bör egentligen inte användas på undersökningar som har färre än 100 

deltagare. Emellertid så representerar de 49 förtroendevalda som deltog i min undersökning 

en klar majoritet av fullmäktige. Undersökningen anser jag därför har ett visst värde. Det är 

trots allt över hälften av de i fullmäktige som faktiskt anser att tjänstemännen har ett för stort 

inflytande och skulle vilja se att de minskar.  
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Kapitel 6 Slutsats 

När jag formulerade min teori och problemformulering så var jag övertygad om att 

tjänstemannamakten skulle vara mer utbredd i Västmanlands landsting än vad den visade sig 

att vara. Jag grundade mitt antagande på tidigare undersökningar som gjorts där resultatet blev 

att det fanns en maktförskjutning åt tjänstemännens håll. Även en del litteratur pekar på att 

byråkratin har fått en större roll när de kommer till politisk verksamhet. Att min undersökning 

inte visade på samma sak i lika stor utsträckning beror nog på att svarsfrekvensen blev för låg. 

Det resultat jag fick kan jag inte med säkerhet säga att det stämmer för hela 

landstingsfullmäktige. Dock stämmer mitt resultat för de 49 förtroendevalda som deltog i 

undersökningen vilket är 63 % av fullmäktige och det är intressant i sig. De visar ändå på att 

det finns en tjänstemannamakt i Västmanlands landsting dock en aning begränsad. Detta ser 

jag som ett varningstecken, något som landstingsfullmäktige bör ta till sig och försöka arbeta 

fram en bra lösning. Det är som jag nämnde i min teori en fråga om demokratin och 

legitimitet. Som jag ser det finns det två alternativ. Ett, att man gör det publikt för 

medborgarna att tjänstemännen som inte är folkvalda har en inverkan på de politiska beslut 

som fattas i fullmäktige. Det andra alternativet som är att föredra och enligt mig det enda rätta 

är att man gör något åt detta problem omgående. För det är ett problem, både ur ett tillit-, och 

demokratiperspektiv.   

En intressant kommentar jag fick av en av de förtroendevalda var:  

Förra mandatperioden anslog man för att försöka gränssätta tjänstemän och politikers 

uppgifter. När my majoritet tillkom efter valet är man tillbaka på ruta ett. Nuvarande 

majoritet har nästan alltid varit i majoritet i vårt landsting. Troligtvis är det här orsaken till 

att tjänstemän åter har för stor makt.  

 

Det kanske ligger något i det personen säger, det kan jag inte svara på eftersom jag inte har 

några uppgifter om hur det var under förra mandatperioden. Dock ställde jag en fråga om 

tjänstemännens inflytande hade ökat de fem senaste åren, runt 40 % svarade lite. På den 

frågan skulle det behövts följd frågor eftersom ”lite” är svår tolkat. Jag skulle vilja ha vetat på 

vilket sätt man märker att tjänstemännens inflytande har ökat och vad de förtroendevalda tror 

att de kan bero på. 
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6.1 Framtida forskning 

Det behövs göras mer forskning kring det här ämnet. Dels en djupare undersökning i 

Västmanlands landsting med intervjuer så man kan få svar på frågan om varför de anser att 

deras roll som förtroendevalda begränsas till att godkänna tjänstemännens förslag men ändå 

anser att ansvarsfördelningen är tydlig mellan parterna och att tjänstemännen följer deras 

beslut. Med en intervju så kan man få en bättre förståelse över de tvetydiga svaren som jag 

anser att jag har fått på just de tre påståendena. En intervju skulle också kunna innehålla 

frågor om vad de förtroendevalda tror att orsaken att tjänstemännen har ett så pass stort 

inflytande som tabellen visar och vad man bör göra åt saken, då de anser att tjänstemännen 

borde ha mindre påverkan över beslut. Men även göra en ny enkätundersökning och få bättre 

svarsfrekvens än det jag gick. I och med att svarsfrekvensen blev relativt låg så kunde jag inte 

säkerställa att de samband jag fann i stickprovet stämmer överens med hela 

landstingsfullmäktige. De beräkningar jag gjorde för att se hur sannolikt det var att mina 

resultat även gällde för hela fullmäktige, visade att så inte var fallet. Dock anser jag att min 

undersökning inte är helt ointressant och att den faktiskt kan bidra till forskningen kring det 

här ämnet. Trots allt är det en klar majoritet av de förtroendevalda i fullmäktige som har valt 

att delta i undersökningen. Deras svar är högst intressanta och väsentlig för fortsatt forskning. 

Sedan skulle det behöva göras en omfattande studie av samtliga landsting i Sverige för att se 

om det här problemet existerar i fler landsting än de som jag har tagit upp här. Detta är en 

högst intressant fråga och mycket viktigt. Det handlar om demokrati och medborgarnas tillit 

till landstingspolitiken. Är det så att de inte är de folkvalda som fattar politiska beslut så anser 

jag att det är något som medborgarna bör få ta del av och något som kräver åtgärd.  
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Bilagor 

7.1 Kommentarer från fullmäktige  

- Tjänstemännen ska inte finnas. Det är landstingsstyrelsen som ska undersöka 

möjligheterna hur vården ska fungera.  

- Man ska vara påläst och kunnig för att kunna hänga med i handlingarna. Det är 

mycket material som ska läsas in till de olika sammanträdarna. 

- Roligt att någon frågar om det! 

- Skulle vilja ha möjligheten att ta del av resultatet av din undersökning när allt är klart! 

- Alla politiska partier som av Sveriges medborgare fått förtroende att representeras i 

landstinget också får så göra! Inte uteslutas i nämnder och utskott. 

- Landstingsalliansen var noga med att ”lägga sig i” verksamhets frågor genom samtal 

med berörda. Det upplevs oftast som positivt av såväl tjänstemän och politiker. 

- Trevligt att ni gör en studie på att så intressant ämne. Vi i landstingsfullmäktige har en 

syn på denna fråga. Det är viktigt att försöka få med andra grupper som tjänstemän 

och om möjligt någon mer opartisk grupp att ställa dessa frågor till. Då blir studien 

riktigt intressant och ni skulle sedan kunna presentera resultatet kort på 

landstingsfullmäktige. 

- Fullmäktigemötena tar för lång tid, 6 timmar borde räcka, talartiden borde hållas 

kortare. 

- Tack för återkoppling till landstingsfullmäktige. 

- Det är svårt att få verksamheten/tjänstemännen/professionen att följa uppsatta 

ekonomiska mål. Uppsatta mål verkar inte respekteras. 

- Många tjänstemän har fått en diktaturisk beslutsmakt. 

- Kunde varit mer spetsigare än nu, direkta frågor. Det är lätt att svaren glider mellan 

alternativen. 

- Fler delaktiga i debatten både från opposition som majoriteten skulle stimulera och 

öka inflytandet. 

- Förra mandatperioden anslog man för att försöka gränssätta tjänstemän och politikers 

uppgifter. När my majoritet tillkom efter valet är man tillbaka på ruta 1. 

- Nuvarande majoritet har nästan alltid varit i majoritet i vårt landsting. Troligtvis är det 

här orsaken till att tjänstemän åter har för stor makt. 
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7.2 Statistiska uträkningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsfördelning tydlig 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid stämmer inte alls 3 6,1 6,5 6,5 

stämmer ganska 

dåligt 

14 28,6 30,4 37,0 

stämmer ganska bra 24 49,0 52,2 89,1 

stämmer helt och 

hållet 

5 10,2 10,9 100,0 

Total 46 93,9 100,0  

Missing uppgift saknas 3 6,1   

Total 49 100,0   

 

 

Tjänstemän följer de förtroendevaldas beslut 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid stämmer inte alls 2 4,1 4,3 4,3 

stämmer ganska 

dåligt 

15 30,6 31,9 36,2 

stämmer ganska bra 28 57,1 59,6 95,7 

stämmer helt och 

hållet 

2 4,1 4,3 100,0 

Total 47 95,9 100,0  

Missing uppgift saknas 2 4,1   

Total 49 100,0   

 

 

 

Majoritet/opposition 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid majoritet 23 46,9 48,9 48,9 

opposition 24 49,0 51,1 100,0 

Total 47 95,9 100,0  

Missing uppgift 

saknas 

2 4,1 
  

Total 49 100,0   
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Förtroendevalda begränsas ofta till att godkänna tjänstemännens förslag 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid stämmer inte alls 7 14,3 15,2 15,2 

stämmer ganska 

dåligt 

14 28,6 30,4 45,7 

stämmer ganska bra 20 40,8 43,5 89,1 

stämmer helt och 

hållet 

5 10,2 10,9 100,0 

Total 46 93,9 100,0  

Missing uppgift saknas 3 6,1   

Total 49 100,0   

 

 

 

Förtroendevalda begränsas ofta till att godkänna tjänstemännens förslag * kön 

Count 

 
kön 

Total man kvinna 3 

Förtroendevalda 

begränsas ofta till att 

godkänna 

tjänstemännens förslag 

stämmer inte alls 2 4 1 7 

stämmer ganska 

dåligt 

7 7 0 14 

stämmer ganska bra 12 7 0 19 

stämmer helt och 

hållet 

4 1 0 5 

Total 25 19 1 45 

 

Ansvarsfördelning mellan parterna är tydlig * Hur länge har du suttit i fullmäktige? 

Count 

 

Hur länge har du suttit i fullmäktige? 

Total 

den senaste 

mandatperioden 

flera 

mandatperiod

er 3 

Ansvarsfördelning 

tydlig 

stämmer inte alls 1 2 0 3 

stämmer ganska 

dåligt 

3 10 0 13 

stämmer ganska bra 8 15 1 24 

stämmer helt och 

hållet 

2 3 0 5 

Total 14 30 1 45 
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Tjänstemän följer de förtroendevaldas beslut * Hur länge har du suttit i fullmäktige? 

Count 

 

Hur länge har du suttit i fullmäktige? 

Total 

den senaste 

mandatperio

den 

flera 

mandatperio

der 3 

Ttjänstemän följer de 

förtroendevaldas beslut 

stämmer inte alls 1 1 0 2 

stämmer ganska 

dåligt 

5 9 0 14 

stämmer ganska bra 7 20 1 28 

stämmer helt och 

hållet 

0 2 0 2 

Total 13 32 1 46 

 

 

Förtroendevalda begränsas ofta till att godkänna tjänstemännens förslag *  

Hur länge har du suttit i fullmäktige?  

 

 

Hur länge har du suttit i fullmäktige? 

Total 

den senaste 

mandatperio

den 

flera 

mandatperio

der 3 

Förtroendevalda 

begränsas ofta till att 

godkänna 

tjänstemännens förslag 

stämmer inte alls 2 4 1 7 

stämmer ganska 

dåligt 

4 10 0 14 

stämmer ganska bra 5 14 0 19 

stämmer helt och 

hållet 

3 2 0 5 

Total 14 30 1 45 
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Ansvarsfördelning är tydlig * kön  

Count 

 
kön 

Total man kvinna 3 

Ansvarsfördelning  är 

tydlig 

stämmer inte alls 2 1 0 3 

stämmer ganska 

dåligt 

10 3 0 13 

stämmer ganska bra 11 12 1 24 

stämmer helt och 

hållet 

2 3 0 5 

Total 25 19 1 45 

 

 

Ansvarsfördelning tydlig * ålder  

Count 

 
ålder 

Total 18-32 33-48 49-64 65+ 

Ansvarsfördelning 

tydlig 

stämmer inte alls 0 2 1 0 3 

stämmer ganska 

dåligt 

1 0 7 5 13 

stämmer ganska bra 1 7 12 4 24 

stämmer helt och 

hållet 

1 0 2 2 5 

Total 3 9 22 11 45 

 

 

Förtroendevalda begränsas ofta till att godkänna tjänstemännens förslag * kön  

Count 

 
kön 

Total man kvinna 3 

Förtroendevalda 

begränsas ofta till att 

godkänna 

tjänstemännens förslag 

stämmer inte alls 2 4 1 7 

stämmer ganska 

dåligt 

7 7 0 14 

stämmer ganska bra 12 7 0 19 

stämmer helt och 

hållet 

4 1 0 5 

Total 25 19 1 45 
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Tjänstemän följer de förtroendevaldas beslut * ålder  

Count 

 
ålder 

Total 18-32 33-48 49-64 65+ 

Tjänstemän följer de 

förtroendevaldas beslut 

stämmer inte alls 0 1 0 1 2 

stämmer ganska 

dåligt 

0 3 7 4 14 

stämmer ganska bra 3 5 15 5 28 

stämmer helt och 

hållet 

0 0 0 2 2 

Total 3 9 22 12 46 

 

 

 

Förtroendevalda begränsas ofta till att godkänna tjänstemännens förslag * kön  

Count 

 
kön 

Total man kvinna 3 

Fv begränsas ofta till 

att godkänna tj förslag 

stämmer inte alls 2 4 1 7 

stämmer ganska 

dåligt 

7 7 0 14 

stämmer ganska bra 12 7 0 19 

stämmer helt och 

hållet 

4 1 0 5 

Total 25 19 1 45 

 

 

Förtroendevalda begränsas ofta till att godkänna tjänstemännens förslag * ålder  

Count 

 
ålder 

Total 18-32 33-48 49-64 65+ 

Förtroendevalda 

begränsas ofta till att 

godkänna 

tjänstemännens förslag 

stämmer inte alls 1 1 3 2 7 

stämmer ganska 

dåligt 

1 2 9 2 14 

stämmer ganska bra 2 4 8 5 19 

stämmer helt och 

hållet 

0 2 2 1 5 

Total 4 9 22 10 45 
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7.3 Enkätundersökning av landstingsfullmäktige i Landstinget Västmanland 

Ringa in det alternativ som passar bäst. 

1. Ålder 

 

18-32  34-48 49-65 65- 

 

2. Kön 

 

Man  Kvinna 

 

3. Vilken är din högsta avslutade studie? 

 

Grundskola Gymnasiet  Högskola/universitet 

 

4. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 

 

Arbetar Studerande  Pensionär  Företagare  

 

Arbetssökande Politiker  Föräldraledig  

 

5. Sitter du i majoritet eller opposition? 

 

Majoritet Opposition 

 

6. Hur länge har du suttit i fullmäktige? 

 

Den senaste mandatperioden  Flera mandatperioder 

 

7. Vad har du för förtroende uppdrag i landstinget utöver landstingsfullmäktige? 

Ringa in det alternativ som passar bäst 

 

Landstingsstyrelsen  Utskott   Endast 

fullmäktige 

  

  8. Vad kännetecknar ditt politiska uppdrag i landstinget? 

Markera din uppfattning till följande påståenden med ett kryss 

 

 Roligt Intressant Delaktighet Ansvarsfullt Krävand

e 

Personligutveckli

g 

Viktig

t 

Stämmer inte alls        

Stämmer ganska 

dåligt 

       

Stämmer ganska bra        

Stämmer helt och 

hållet 
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9. Hur uppfattar du samarbetet mellan förtroende vala och tjänstemän? 

Markera din uppfattning till följande påståenden med ett kryss 

 

10. Hur stort inflytande anser du att följande aktörer har över beslutsfattandet i 

landstinget? 

0 = Mycket litet inflytande 10= Mycket stort inflytande 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Landstingsstyrelsen            

            

Fullmäktige            

            

Tjänstemännen            

 

11. Hur stort inflytande anser du att följande aktörer bör ha över beslutsfattandet i 

allmänhet i landstinget?  0 = Mycket litet inflytande 10= Mycket stort inflytande 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Landstingsstyrelsen            

            

Fullmäktige            

            

Tjänstemännen            

 

12. Har tjänstemännens inflytande över besluten ökat de fem senaste åren? 

Ringa in det alternativ som passar bäst 

 

Ja, mycket Lite Nej, inte alls  Nej, den har minskat 

 

Har du kommentarer till frågorna i denna enkät? Har du andra synpunkter som gäller 

ditt inflytande i landstinget? 

 

 Ansvarsfördelningen 

pol – tjm är tydlig 

Tjänstemän agerar 

ofta på förtr. 

Valdas ansv. 

Område 

Tjänstemän följer 

de 

förtroendevaldas 

beslut 

Förtroendevaldas 

roll begränsas ofta 

till att godkänna 

tjm förslag 

Stämmer inte alls     

Stämmer ganska 

dåligt 

    

Stämmer ganska bra     

Stämmer helt och 

hållet 
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