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Abstract 
In recent times a growing number of local governments in Sweden have decided to wind up 
their branch committees in order to reform the political and administrative organization. One 
ambition has been to vitalize and strengthen the municipal democracy, and also to create a 
better organizational comprehensive view. The background for this type of organizational 
change is to attempt to counteract the growing problems with legitimacy that the municipal 
politics have, but also to serve as an efficiency tool. A result of the organizational change has 
been a transformation of the relationship between politicians and public servants. The aim of 
this, in general qualitative, study is to find answers to the question of how the relationship in 
terms of power between civil servants and politicians has been affected in a local government 
that has wound up their branch committees. The starting-point of the study is earlier research 
about roles of politicians and also public servants’ influence in the policy process. In order to 
answer the question of how the relationship in terms of power between earlier mentioned 
groups has been affected by the organizational change, we have done a case study of the local 
government in the Swedish municipal of Tranemo. By the turn of the year 2010/2011 the 
municipal of Tranemo reformed to a political organization without branch committees in 
order to work with drafting bodies in the municipal council. The purpose of having drafting 
bodies is that council politicians should work with strategic, long term issues. Earlier studies 
show that there had been some experiences of civil servants having too much influence on the 
policy making, and also an unclear definition of roles between politicians and civil servants. 
This study’s conclusion is that the organizational change has led to a clearer separation of 
roles. The experience of civil servants having too much influence has decreased. The 
municipal council has shown to be more vital since starting to work with drafting bodies, and 
the politician role has presented signs to be more proactive. On the other hand there is a fear 
that there has been a concentration of power to the central executive committee. The thesis’ 
implications in a broader perspective are that the transition to a political organization without 
branch committees could lead to a clearer definition of roles and a more active municipal 
council. Whether this reform should be seen as successful in a democratic perspective, it is 
necessary that the long term work in the drafting bodies creates concrete results in the local 
government operations. 
 
This study is written in Swedish. 
 
Keywords: Civil servants, politicians, municipal, the political-administrative dichotomy, 
organizational change. 
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Sammanfattning 
 
Allt fler kommuner i Sverige har valt att avveckla sina facknämnder som en del i att 
reformera den politiska och administrativa organisationen. Ambitionen har bland annat varit 
att vitalisera och stärka den kommunala demokratin samt skapa en bättre helhetssyn. 
Bakgrunden till den här typen av organisationsförändring är att försöka motverka de växande 
legitimitetsproblemen som den kommunala politiken dragits med, men också för att fungera 
som ett effektiviseringsverktyg. En följd av omorganisationen har varit att förhållandet mellan 
politiker och tjänstemän har förändrats. 
 
Syftet med den här, i huvudsak kvalitativa, studien är att söka svar på frågan om hur 
maktrelationen mellan tjänstemän och politiker har påverkats i en kommun som avvecklat 
sina facknämnder. Studien tar avstamp i tidigare forskning om politikerrollen, tjänstemäns 
inflytande i policyprocessen samt relationen mellan de två aktörerna. 
 
För att söka svar på frågan om hur maktrelationen mellan nämnda aktörer har påverkats av 
organisationsförändringen har vi genomfört en fallstudie av Tranemo kommun. Tranemo 
övergick vid årsskiftet 2010/2011 till en nämndlös politisk organisation för att istället arbeta 
med beredningar i fullmäktige. Syftet med beredningarna är att politikerna i fullmäktige ska 
jobba med långsiktiga, strategiska frågor. I kommunen fanns det tidigare attityder bland 
politiker av för stort tjänstemannainflytande samt oklar rollfördelning mellan politiker och 
tjänstemän. 
 
Slutsatsen är att organisationsförändringen har lett till en tydligare rollfördelning och 
upplevelsen av för stor tjänstemannamakt har minskat. Kommunfullmäktige anses ha 
vitaliserats sedan man började jobba med beredningar och politikerrollen kan anses blivit mer 
proaktiv. Å andra sidan finns en farhåga om att det skapats en maktkoncentration kring 
kommunstyrelsen. 
 
Studiens implikationer i ett vidare perspektiv är att en övergång till nämndlös politisk 
organisation kan leda till tydligare rollfördelning mellan politiker och tjänstemän, samt ett 
aktivare kommunfullmäktige. Men om denna reform ska vara lyckosam ur ett demokratiskt 
perspektiv krävs att det långsiktiga arbetet i fullmäktiges beredningar ger ett konkret resultat i 
kommunens verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Tjänstemän, politiker, kommun, nämndlös politisk organisation, 
organisationsförändring. 
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1 Inledning 
Relationen mellan politiker och tjänstemän omformas ständigt. Det finns en idealiserad och 
normativ uppfattning av att politiker bestämmer vad som ska göras och att tjänstemän 
genomför det som beslutats. Woodrow Wilson (1887) drog tidigt en tydlig skiljelinje mellan 
politik och förvaltning, men sedan dess har denna gränsdragning suddats ut mer och mer. 
 
Regeringsformen inleds med orden ”all offentlig makt utgår från folket”. Vid allmänna val 
väljer vi, via partier, politiker som ska representera våra åsikter om hur samhället bör styras. 
För att kunna förverkliga innehållet i de politiska besluten krävs en offentlig förvaltning som 
har till uppgift att bereda och genomföra vad politikerna beslutar (Bäck, Larsson & Erlingsson 
2011, s. 252). Det är ur en demokratisk synvinkel viktigt att det är just politikerna som 
innehar makten och att tjänstemännen ägnar sig åt förvaltning och inte åt politik. 
 
I ämnet offentlig förvaltning är styrning och ledning centralt för att förstå hur offentlig 
verksamhet fungerar. Inom forskningen om den offentliga förvaltningen är det intressant att 
studera tjänstemännens roll i styrningskedjan. Eftersom tjänstemännen verkar i ett politiskt 
styrt system är det inte otänkbart att vissa rolldilemman uppstår. Det är även känt att 
politikerrollen har förändrats under de senaste decennierna. Var går gränsen mellan politik 
och förvaltning, och hur förhåller sig nämnda aktörer till detta? 

1.1 Problembeskrivning 
Dikotomin mellan politik och förvaltning i den parlamentariska styrningskedjan kan måhända 
vara skarp och tydlig enligt en demokratisk idealbild, men i praktiken har det visat sig finnas 
gråzoner där rollerna överlappar varandra (Svara 2006, ss. 954-955). Ett resultat av 
hopblandning av roller kan vara att tjänstemän får större inflytande vid policyimplementering 
än vad politiker anser tillbörligt. Allt sedan slutet av 1970-talet har det ideligen i kommuner 
talats om ”tjänstemannamakt” och ”tjänstemannavälde” med betydelsen att tjänstemännen 
driver politikerna framför sig i en riktning som politikerna själva inte valt (Montin och 
Granberg 2013, s. 91). Utifrån ett historiskt perspektiv hävdar Peter Ehn (1998, s. 1) att 
professionaliseringen av aktörer inom det politiska systemet och maktförskjutningen som 
dessa aktörer har medfört är ”en av de mest betydelsefulla politiska förändringar som har 
inträffat…” (ibid). 
 
Allt fler kommuner i Sverige har valt att avveckla facknämnderna, med ambitionen att 
vitalisera och stärka den kommunala demokratin (Siverbo 2009). Bakgrunden till reformen är 
bland annat att försöka motverka de växande legitimitetsproblemen som den kommunala 
politiken dragits med, men också för att fungera som ett effektiviseringsverktyg. En följd av 
omorganisationen har varit att relationen mellan politiker och tjänstemän har förändrats (ibid). 
Mot bakgrund av detta är det intressant att studera hur organisationsförändringen har påverkat 
dessa relationer i förhållande till aspekter som demokrati, legitimitet och makt. 
 
En tanke med kommuner utan facknämnder är att reduceringen av antalet politiker som är 
inblandade i detaljfrågor ska leda till att politikerna i kommunfullmäktige förses med en 
helhetssyn istället för det så kallade stuprörstänkande som facknämnder kan leda till (Jonsson 
et al 2012, s. 23). Med stuprörstänkande menas att politiker i en nämnd tenderar att inte se till 
det bästa för kommunen som helhet, utan man ser bara till sitt eget område som berörs i den 
nämnd man sitter i. I en facknämnd kommer politikern förhållandevis nära verksamheten och 
har på så vis ett tätt informationsutbyte med tjänstemännen inom förvaltningen. Det 
intressanta för oss blir här vad som händer med informationsutbytet när man avvecklar 
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facknämnderna. Det finns farhågor om att mer makt förskjuts till förvaltningen då en 
reducering av antalet politiker kan leda till att beslutsfattande överförs till tjänstemannanivå 
(Karlsson, Rommel & Svensson 2009, s. 47). 
 
Det finns en kunskapslucka eftersom det tidigare inte har gjorts någon forskning på vad som 
händer med just maktrelationen mellan politiker och tjänstemän vid denna typ av 
omorganisation (se avsnitt 2.3.1). Med denna studie vill vi kunna bidra med ny kunskap som 
förhoppningsvis kan inspirera till fortsatt forskning på området. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att söka svar på frågan hur maktrelationen mellan politiker och 
tjänstemän har påverkats i en kommun som avvecklat sina facknämnder. 

1.3 Frågeställningar 
För att konkretisera syftet väljer vi att fokusera på följande frågeställningar: 
 

a) Har politiker och tjänstemäns attityder till rollfördelningen förändrats sedan 
övergången till en nämndlös politisk organisation? 

b) Hur upplever politiker och tjänstemän att informationsutbytet dem emellan fungerar 
efter omorganisationen jämfört med innan? 

c) Har makt förskjutits till eller från förvaltningen om politiker inte är delaktiga i detaljer 
i samma utsträckning som tidigare? 

1.4 Definition av begrepp 
Eftersom studiens syfte är att utforska en maktrelation är det här lämpligt med en kortare 
definition av centrala begrepp. Det går att betrakta makt ur ett rent rationellt perspektiv. 
Robert Dahl definierade maktutövning som: ”När A kan få B att göra något som B annars inte 
hade gjort” (Dahl 1957; Christensen, Daugaard Jensen & Lindkvist 2011, s. 27). Det måste 
dock tilläggas att makt som fenomen är mycket mer komplext än så. Det går inte att iaktta 
makt enbart som en bestämd händelse eller en konkret manifestation som går att ta på. Istället 
är makt ett uttryck för något som förändrar eller upprätthåller strukturer och relationer. Dessa 
fenomen kan man dela in i tre kategorier: substantiell makt (där makten är kopplad till olika 
resurser), relationell makt (där maktfenomen utvecklas i den relation som uppstår i sociala 
situationer) samt institutionell makt (där makten är kopplad till lagar, regler, instruktioner 
mm). På så vis kan inte makt reduceras till någonting som tydligt kan identifieras, utan makt 
har många komplexa och varierande uttrycksformer (Christensen, Daugaard Jensen & 
Lindkvist 2011, ss. 12-13). Det ska noteras att när ordet ”maktrelation” förekommer i denna 
studie inryms samspelet och rollfördelningen i begreppet. Det är svårt att fastställa exakt vem 
som har makt i vilket tillfälle, men genom att undersöka hur samspelet och rollfördelningen 
aktörerna emellan sker kan man åtminstone skapa en bild om hur maktrelationen ter sig. I 
begreppet ”maktrelation” inordnar vi även informationsutbytet politiker och tjänstemän 
emellan, då information (exempelvis beredningsunderlag) är en källa till makt – därav 
frågeställning nummer två. 
 
När begreppet tjänsteman förekommer i denna studie innefattar det medarbetare som är 
anställda av en kommun, exempelvis kommunchefen, sektionschefer och administratörer 
generellt. Ordet förvaltning används i uppsatsen synonymt med tjänstemän. 
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Ett annat begrepp som förekommer i studien är policy. Enligt Heclo (1972) kan man definiera 
det som att: ”En policy kan lämpligen betraktas som en serie handlingar eller icke-handlingar 
snarare än vissa speciella beslut eller handlingar” (Heclo 1972, s. 85; Hill 2007, s. 14). 

1.5 Disposition 
Efter detta inledande kapitel som framförallt har presenterat studiens syfte och 
frågeställningar följer ett kapitel där tidigare forskning inom ämnet redovisas. Där redogörs 
även för referensramen och den teoretiska analysmodell som kommer användas för att förstå 
det vetenskapliga fenomenet. I kapitel 3 beskrivs de metodval som krävdes för att genomföra 
studien. Därefter presenteras empirin för att i efterföljande kapitel analyseras i ljuset av 
referensramen. I det sista kapitlet framförs våra slutsatser där uppsatsens frågeställningar 
besvaras, samt en diskussion där studiens bidrag sätts i relation till fenomenet i ett större 
perspektiv. Intervjuguider och enkätfrågor finns som bilagor. 
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2 Tidigare forskning 
För att kunna studera frågan om hur maktrelationen mellan politiker och tjänstemän påverkas 
av den organisationsförändring som beskrevs i föregående kapitel behöver man förkovra sig i 
tidigare forskning. Detta kapitel är indelat i fyra avsnitt. Avsnitt 2.1 och 2.2 är en 
litteraturöversikt som syftar till att ge läsaren en bild av vad som skrivits på teman som 
politikers förändrade roll samt tjänstemäns inflytande i policyprocessen. I avsnitt 2.3 beskrivs 
var och hur tidigare forskning försökt dra en skiljelinje mellan politik och förvaltning. Detta 
mynnar sedan ut i en diskussion om den kunskapslucka som leder fram till den här studiens 
problembeskrivning. Kapitlet avslutas med den referensram som kommer att användas för att 
beskriva och analysera studiens empiri. 

2.1 Den kommunala politikerrollen 
Den kommunala demokratin har under senare tid drabbats av växande legitimitetsproblem 
(Siverbo 2009). Attitydundersökningar har visat att förtroendet för politiker och politiska 
institutioner har sjunkit, likaså valdeltagandet i kommunala val. Partierna upplever till 
exempel svårigheter med att rekrytera nya medlemmar och kandidater till förtroendeuppdrag 
(Bäck, Larsson & Erlingsson 2011, ss. 246-247, 354-355). 
 
Politikerrollen har under en längre tid blivit utsatt för en problematiserande diskussion 
(Montin & Granberg 2013 s. 65). Flera demokratiutredningar har avlöst varandra som alla 
haft syftet att utröna hur politikerrollen bör förändras och förstärkas. Montin och Granberg 
(ibid) menar att det råder stor osäkerhet kring vilken roll de förtroendevalda bör ha i moderna 
kommuner. Gilljam, Karlsson och Sundell (2010) tolkar att osäkerheten grundar sig i att det 
finns en problematisk spänning mellan de traditionella förväntningarna på fritidspolitikern 
både som beslutsfattare och representant för medborgarna. 
 
Det senaste halvseklet har politikerna blivit färre. År 1951 fanns det ca 200 000 
förtroendevalda politiker i Sveriges kommuner (Bäck & Öhrvall 2004, s. 5) jämfört med 
dagens siffra på ca 38 000 (Montin & Granberg 2013, s. 62). För drygt 30 år sedan kunde 
Strömberg och Westerståhl (1983, ss. 294-297) konstatera att en professionalisering av 
kommunerna hade förändrat politikernas roll genom att kommuners organisation hade 
utvecklats från en ”lekmannaförvaltning” till en ”lekmannastyrd tjänstemannaförvaltning”.  
Det uttrycktes exempelvis genom att man talade om tjänstemännens ökade makt och om 
politikerna som defensiva granskare (Brunsson & Jönsson 1979). 
 
I takt med att den kommunala förvaltningen professionaliserats och den organisatoriska 
komplexiteten ökat har också föreställningarna om vad som är en lämplig roll som 
förtroendevald reviderats (Montin & Granberg 2013, s. 65). Med nya styrformer för den 
politiska organisationen och förvaltningen, målstyrning och en starkare tilltro till det 
administrativa ledarskapet, blev det vanligare att kommunerna delegerade beslutsfunktioner 
som tidigare legat på politisk nivå till tjänstemannanivå (Montin 2006, s. 17). En viktig effekt 
av detta var att fritidspolitikerns betydelse i den konkreta vardagspolitiken minskade. 
 
Ett politiskt organ där förtroendevalda och tjänstemän möts är fack/verksamhetsnämnderna 
där kommunala frågor bereds och verkställs. Som en följd av sektoriseringen av verksamheten 
har det i vissa fall uppstått så kallade ”nämndpartier”. Montin och Granberg (2013, s. 65) 
menar att detta leder till effekten att politiker från olika partier i en nämnd gemensamt 
försvarat ”sitt” politikområde gentemot kommunstyrelsen. Detta kan beskrivas som att 
nämndledamöterna har en benägenhet att vara ”förvaltningens snarare än medborgarnas 
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företrädare”. Vidare har det framhållits att de förtroendevalda lagt alltför stor energi och för 
mycket tid på detaljer samt ägnat sig åt för mycket detaljstyrning (ibid). 
 
Som nämndes ovan har föreställningen om vilken roll som är lämplig för de förtroendevalda 
politikerna diskuterats. Montin (2006, s. 17) menar att tre huvudriktningar har förts i debatten. 
Den första riktningen grundar sig i den traditionella ”idén om nämndernas närmast 
oinskränkta rätt och skyldighet att ägna sig åt förvaltning och verkställighet i stort och smått”. 
Den andra riktningen förhåller sig på ett närmast motsatt sätt som framhåller ”att en formell 
gränsdragning är både nödvändig och önskvärd”. Den tredje och sista linjen framhåller en 
”dialog och ömsesidigt förtroende mellan politiker och tjänstemän” (Norell 1989; Montin 
2004; Montin 2006, s. 17). 
 
Utöver detta har debatten om politikerrollen till stor del handlat om att rationalisera politiken 
(Montin & Granberg 2013, s. 98). Utvecklingen mot att renodla roller, som utförarpolitiker 
och beställarpolitiker, underlättades och renodlade således cheftjänstemännens och 
heltidspolitikernas förhållande gentemot fritidspolitikerna. Detta genom en mer styrbar och 
förutsägbar politisk process som innebar att politikerrollen skulle anpassas efter den nya 
organisationen och inte tvärtom (ibid). 

2.2 Tjänstemäns inflytande i policyprocessen 
De offentligt anställda tjänstemännen verkar i ett politiskt styrt system, och det är således inte 
otänkbart att de hamnar i vissa rolldilemman. Nedan följer en litteraturöversikt över hur 
tidigare forskning har gestaltat tjänstemännens inflytande i skapandet av policy. 

2.2.1 Policyprocessens olika faser 
Enligt den traditionella modellen över policyprocessen utförs uppdelningen i kronologiska 
faser där politiker och tjänstemän antas vara aktiva i olika faser. Hans Bengtsson (2010, s. 30) 
beskriver den formella policyprocessen i följande faser: 
 

1. Politiker identifierar problem och initierar sedan en policyprocess. 
2. Förvaltningen står för beredning genom utredningsunderlag och expertis. 
3. Med hänsyn till förvaltningens beredning tar politiker sedan beslut om vad de anser är 

den bästa lösningen på problemet. 
4. Förvaltningen implementerar vad politikerna beslutat. 
5. Politiker genomför efterkontroll genom olika former av granskning och utvärderingar. 

 
Enligt den traditionella modellen ska alltså politiker ägna sig åt politiskt initiativtagande, 
formulering av policy, prioriteringar och beslut, medan tjänstemän antas implementera beslut 
(Hysing & Olsson 2012, s. 20). Bengtsson menar dock att detta synsätt på policyprocessen är 
för snävt om man ska förstå förvaltningens verkliga maktposition. I praktiken medverkar 
nämligen tjänstemännen i stort sett i samtliga delar av policyprocessen (Lundquist 1992; 
Bengtsson 2010, s. 31). Grunden till tjänstemännens inflytande har att göra med deras 
professionella kompetens och erfarenhet samt deras kontinuerliga närvaro i verksamheten. 
Detta ger dem en betydande roll i relation till politiker som inte alltid är heltidsengagerade 
och som då och då byts ut i demokratiska val (Hysing & Olsson 2012, s. 20). 

2.2.2 Den politiserade tjänstemannen 
Bo Hagström (1990, ss. 20-21) beskriver att det på kommunal nivå mellan det renodlat 
politiska och administrativa finns vissa ”gråzoner”. Han lyfter fram den administrative 
politikern som ett exempel på att kommunalpolitikern ibland sysslar för mycket med rena 
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rutinfrågor och för lite med långsiktiga politiska riktlinjer. På motsvarande sätt befinner sig 
också den politiserade tjänstemannen i en sorts gråzon. Den sistnämnda är politiserad på så 
sätt att hon har makt på grund av selektering av information vid ärendeberedning, samt 
handlingsutrymme i implementeringsfasen genom sin tolkning av vaga politiska beslut. 
Hagström menar vidare att tjänstemän ofta gör politiskt präglade val, och att detta bidrar till 
en oklar rollfördelning mellan politiska och administrativa nivåer. Den oklara rollfördelningen 
blir, enligt Hagström, på kommunal nivå mer eller mindre institutionaliserad genom att 
nämnder och styrelser ofta har såväl politiska som administrativa funktioner. 

2.2.3 Förändrade förutsättningar 
Hysing och Olsson (2012, ss. 16-19, 119) menar att bakgrunden till tjänstemännens ökade 
inflytande kan förstås utifrån ett antal grundläggande förändringsprocesser som handlar om: 
1) Välfärdstatens framväxt med allt fler anställda yrkesgrupper och arbetsuppgifter. 2) 
Omstruktureringen av en komplex flernivåpolitik som har en tendens att ge tjänstemän större 
möjligheter till inflytande. 3) Politiska partiers försvagade ställning som folkrörelser, 
samtidigt som organiserade intressegrupper i samhället får större inflytande som direkta 
kanaler för medborgarinflytande. 4) Utvecklingen mot nya styr- och verksamhetsformer av 
organisationer (governance) som möjliggör för tjänstemän att samverka med aktörer både 
utanför och innanför den offentliga sektorn. 5) Genomslaget av New Public Management som 
framhåller effektivitets- och ekonomivärden samt en syn på chefskapet som i hög utsträckning 
är hämtad från det privata näringslivet. 

2.2.4 Underifrånpolitik 
Hysing och Olsson (2012) menar att ovan nämnda förändringstendenser under de två senaste 
decennierna resulterat i nya förutsättningar för förvaltning och politik. Dessa förändringar har 
tillsammans utgjort en grogrund för så kallad underifrånpolitik. Underifrånpolitiken som 
teoretisk föreställning och empirisk realitet utgår från att politik i hög grad skapas under den 
formella politiska nivån bestående av folkvalda politiker och beslutfattande institutioner, som 
exempelvis kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Politik drivs ofta fram och 
förverkligas underifrån av tjänstemän i samspel med andra aktörer som företag, 
intresseorganisationer, medborgare med flera. I samspelet ingår ofta politiker, men politiken 
formas och drivs i betydande grad av tjänstemännen enligt Hysing och Olsson (ibid, s. 13). 
Att tjänstmän har inflytande och makt sker delvis på bekostnad av folkvalda politiker. 
Tjänstemännens underifrånpolitik kan till viss del förstås och tolkas i relation till en 
decentralistisk och deltagardemokratisk ideologi som innebär att de politiska besluten bör 
fattas så nära folket som möjligt för att medborgarna aktivt ska kunna delta i politiska beslut 
som påverkar deras vardag (ibid, s. 14). Det finns en övertygelse om att politik som skapats 
nära och helst i samspel med berörda medborgare blir särskilt väl förankrad och därmed 
hållbar, samt effektiv när den förverkligas (Forester, 1999; Hysing & Olsson 2012, s. 14).   
 
Den stora faran med underifrånpolitik, menar Hysing och Olsson, ligger i att den kan bli en 
genväg att hävda sig i samhället för välorganiserade och starka särintressen. En risk med detta 
är att den representativa demokratins legitimitet undermineras (Hysing & Olsson 2012, s. 14). 

2.3 Vad skiljer politiker från tjänstemän? 
En av de första stora empiriska studierna som undersökte var skiljelinjen mellan politiker och 
tjänstemän går genomfördes av Aberbach, Putnam och Rockman under 1970-1980-talet. 
Deras empiri bygger på studier gjorda i länder som USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, 
Italien, Nederländerna och Sverige vilket resulterade i boken Bureaucrats and Politicians in 
Western Democracies som publicerades 1981. De tre forskarna konstruerade en modell som 
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beskriver förhållandet mellan politiker och tjänstemän (Aberbach, Putnam & Rockman 1981, 
ss. 4-23). Modellen visar fyra olika idealtyper: Image I-IV (se avsnitt 2.4.1 för en genomgång 
av modellens olika stadier). 
 
Den största generaliseringen, och även det som genererat mest uppmärksamhet åt 
forskningen, är att själva nyckelbegreppen som separerar politiker och tjänstemän finns kring 
distinktionen mellan idéer och intressen som det som skiljer aktörerna åt (Aberbach & 
Rockman 2006, s. 984). Författarna kunde därmed avfärda Woodrow Wilsons klassiska 
distinktion mellan politik och förvaltning, eftersom tjänstemännen själva vanligtvis betraktade 
förvaltningen som en verksamhet vilken interagerade inom - och med - ett politiskt 
sammanhang. Vidare fann författarna spår som tyder på att politiker agerar som förmedlare av 
intressen, fungerar som medborgarnas språkrör, medan tjänstemän i huvudsak fungerar som 
tekniska specialister. Detta är en distinktion som författarna refererar till som dikotomin 
intressen/fakta (Image II). 
 
Den politiska förändring som sannolikt haft störst inverkan på den offentliga förvaltningen 
sedan Aberbach, Putnam och Rockmans forskning, är New Public Managements (NPM) 
intåg. Genomslaget för NPM inom den offentliga förvaltningen har även påverkat synen på 
relationen mellan politiker och tjänstemän (Svara 2006, s. 958). NPM-normerna för relationen 
mellan politik och förvaltning, samt principal-agent-modellen (som grundar sig på NPM) 
visar vissa likheter – nämligen viljan att separera roller mellan politiker och tjänstemän (ibid). 
 
Författarnas kanske mest kontroversiella, och spekulativa aspekt i strävan om att generalisera 
vad som skiljer politiker och tjänstemän, var vad som handlade om Image IV-hybridiseringen 
(se avsnitt 2.4.1). Baserat på vissa delar i forskarnas empiri förutspådde de att det fanns vissa 
förutsättningar som bland annat möjliggjorts av reformer i det politiska systemet. Dessa 
förutsättningar ansågs kunna leda till en fullständig överlappning av roller mellan politiker 
och tjänstemän i framtiden (Aberbach & Rockman 2006, s. 985). 
 
I en artikel från 2006 bekräftade Aberbach och Rockman att den mest framträdande 
förändring som ägt rum under de senaste trettio åren är att det skett en förskjutning från Image 
III till II. Förskjutningen tyder på att aspekten separation av roller i relationen blir mer 
framträdande jämfört med andra dimensioner som påverkar förhållandet (Svara 2006, s. 970). 
 
 

One notable phenomenon is a retreat from what looked originally like a steady progression of bureaucratic 
influence in policymaking from Image I (politicians making decisions and bureaucrats implementing them) 
to Image IV  (a deepening overlap of roles) back to Image II (with civil servants bringing facts and 
knowledge to the policy  process and politicians defining values and representing interests). 

             
         Aberbach & Rockman 2006, s. 977 

 

2.3.1 Kunskapsluckan 
Det har bedrivits mycket forskning om tjänstemäns inflytande i policyprocessen. Även 
politikers möjligheter till inflytande över politiken har studerats (se avsnitt 2.4.2). Vad som 
däremot inte har studerats är hur maktrelationen mellan politiker och tjänstemän påverkas i en 
kommun efter övergången till en nämndlös politisk organisation. Kommunforskning i 
Västsverige (KFi) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har forskat kring och gjort 
utvärderingar av kommuner som avskaffat sina facknämnder. Men i dessa fall går forskningen 
i huvudsak ut på att studera om reformen har varit lyckad ifråga om att vitalisera 
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demokratin/politikerrollen då detta har varit grunden till förändringen. Enligt Sven Siverbo1 
vet vi väldigt lite om den här reformens effekter på förvaltningen. Det finns således ett behov 
av att studera hur maktrelationen politiker-tjänstemän påverkas av organisationsförändringen.  
 
Det är även intressant att se hur Aberbach, Putnam och Rockmans modell Image I-IV står sig i 
en svensk kommunal kontext. Vår undersökning är en så kallad teorikonsumerande studie och 
har i grunden ingen teoriprövande ansats (Esaiasson et al 2007, s. 99). Det är emellertid fel att 
på förhand avsäga sig möjligheten att testa en teoris användbarhet i en kontext där teorin 
knappt är beprövad (ibid, s. 123). 

2.4 Referensram 
För att kunna förstå maktrelationen mellan tjänstemän och politiker redogörs i detta avsnitt för 
studiens teoretiska referensram. Först ut är Aberbach, Putnam och Rockmans (1981) 
uppdelning av nämnda aktörers roller i fyra idealtyper. För att kunna förstå hur 
maktrelationen ter sig i en svensk kommunal kontext tar vi hjälp av Nils Brunsson och Sten 
Jönssons teorier (1979) om politikers inflytande över politiken. Kapitlet mynnar sedan ut i en 
analysmodell som vi kommer använda för att analysera empirin. 

2.4.1 Aberbach, Putnam och Rockmans Image I-IV 
I litteraturöversikten ovan nämndes Aberbach, Putnam och Rockmans forskning om 
skiljelinjen mellan politiker och tjänstemän. Även om deras forskning till stor del grundar sig 
på resultaten från studier av högre tjänstemän och politiker på en statlig nivå, så menar vi att 
det är värt att pröva om modellen även går att tillämpa på kommunal nivå. De tre forskarnas 
modell innehåller fyra olika idealtyper (Aberbach, Putnam & Rockman 1981, ss. 4-23): 
 
Image I: dikotomin om administration kontra policy 
Den traditionella bilden som beskriver relationen mellan politiker och tjänstemän är också den 
enklaste: 1) Där politikern utformar policyn som tjänstemannen administrerar, och 2) Politiker 
fattar beslut som tjänstemännen sedan implementerar (ibid, ss. 4-6). Förhållandet kan 
beskrivas som den idealiserade bilden av policy/administration som utvecklades av Max 
Weber. Utgångspunkten i den klassiska teorin är alltså att tjänstemannen är helt frånkopplad 
från utformningen av policys, och utgår från en vertikal nivå av hierarkisk auktoritet, där 
rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän således präglas av åtskildhet. 
 
Image II: dikotomin om fakta kontra intressen 
Image II utgår ifrån att både politiker och tjänstemän medverkar i utformningen av policy, 
men där tjänstemännen medverkar i större utsträckning än i Image I (ibid, ss. 6-8). 
Tjänstemännen bistår med sakkunskap och faktaunderlag medan politikerna väger upp med 
intressen och värderingar. Vidare är tanken att tjänstemännen bidrar med sin neutrala expertis 
som vägs upp av politikernas känslighet inför opinionen. Aberbach, Putnam och Rockman 
kallar denna kontrast för skillnaden mellan den ”politiska rationaliteten” och ”den 
administrativa rationaliteten” (ibid, ss. 6-8). 
 
Image III: dikotomin om energi kontra jämvikt 
I image III är både tjänstemän och politiker delaktiga i utformningen av policy och båda är 
engagerade i politiken (ibid, ss. 9-16). Skillnaden ligger främst i att politiker artikulerar breda 
och diffusa intressen medan tjänstemännen förmedlar smala, fokuserade intressen utifrån 
organiserade klienter. Indelningen av arbetet medför att politiker är passionerade 

                                                 
1 Sven Siverbo, professor i företagsekonomi, föreläsning på KFi-dagen den 7 november 2013. 
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partianhängare som är ideologiskt trogna sina ideal, medan tjänstemännen i motsats är 
eftertänksamma, diplomatiska och praktiska pragmatiker. Politikerna söker publicitet, lyfter 
innovativa frågor och ingjuter kraft i policysystemet medan tjänstemännen föredrar att verka i 
det tysta där de tillåts styra och finjustera detaljer för att tillföra jämvikt kring policysystemet. 
Image III åsyftar att både politiker och tjänstemän besitter politiska färdigheter, men inte 
samma typ av förmågor (ibid, s. 239). 
 
Image IV: den kompletta hybriden 
I den rena hybriden sker en överlappning av roller mellan politiker och tjänstemän, vilket 
leder till en form av byråkratisering av politiken och politisering av byråkratin (ibid, s. 16, 
239). När rollerna mellan politiker och tjänstemän flyter samman närmar de sig således ett 
hybridtillstånd. Överlappningen av roller kan också ta sig uttryck genom att ledande politiker 
antar en ledande roll högt upp i förvaltningen där de inom organisationen arbetar mer likt 
tjänstemän men utåt sett uppfattas som politiska ledare. Utvecklingen av den politisk-
administrativa hybriden accelererar när arbetsbelastningen kring koordinering av 
policyarbetet av politiska anspråk ökar hos förvaltningen. Samtidigt genomsyras 
administrationen av känslan av att medverka i det politiska arbetet samtidigt som politikernas 
insyn kring detaljer och teknik minskar (ibid, ss. 16-19, 239). Som exempel såg Aberbach, 
Putnam och Rockman en tendens mellan förhållandet som pendlar mellan två olika poler: 
kollision eller samverkan (ibid, s. 261). Denna renodlade hybrid har varit svår att belägga rent 
empiriskt (ibid, ss. 239-242). I tabell 2-1 visas uppdelningen av egenskaper hos idealtyperna. 
 
 
Tabell 2-1: Relationen mellan politiker och tjänstemän uppdelat på Image I-IV (fritt efter Lee & 
Raadschelders 2008, s. 422) 
 
  Separation       Hybrid 

Image I Image II Image III      Image IV 

Politiker Policy 
 

Intressen (politisk 
känslighet) 

 

Energi (passion, 
idealism) 

  

Byråkratisering 

Tjänstemän  Administration Fakta (neutral 
expertis) 

Jämvikt 
(pragmatisk 
försiktighet) 

 Politisering 

 
 

   
 
 

  

2.4.2 Teorin om defensiva granskare 
De två viktigaste grupperna av beslutsfattare i en kommunal organisation är politiker och 
tjänstemän. I sin roll som heltidsanställda experter har tjänstemännen ett resursmässigt 
övertag. Det medför att de i beslutsprocessen har en väldigt stark roll då de har en mycket mer 
aktiv roll än politikerna i flera stadier: initiering av ärendet, beredning inför beslut samt 
genomförandet av beslutade åtgärder (Brunsson & Jönsson, 1979, ss. 66-67). 
 
Brunsson och Jönssons teori (1979) om politikern som defensiv granskare går ut på att de 
folkvaldas inflytande huvudsakligen utövas genom att de granskar förslagen som 
tjänstemännen lägger fram (ibid, s. 68). Uppgiften för politikern blir att gå igenom förslagen 
och framföra synpunkter på dem. I det läget kan politikerna utöva inflytande över 
beslutsprocessen genom att framföra kritik av olämpliga punkter i förslagen. Men man har 
samtidigt väldigt små möjligheter att framställa helt egna förslag som inte är bearbetade av 
tjänstemännen först. 
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En vanlig uppfattning enligt Brunsson och Jönsson är att politiker ofta ser sin uppgift som att 
de ska företräda allmänhetens intressen i policyprocessen – ”att skydda medborgarna mot 
experterna”. Detta samtidigt som kommunala tjänstemän ibland har samma uppfattning, fast 
tvärt om – ”att skydda medborgarna från politikerna” (ibid, s. 69). Rollen som defensiv 
granskare har dock inte vuxit fram som ett resultat av att politiker tycker att det är den rätta 
rollen, utan accepterandet av denna roll bestäms snarare av den situation som innebär att 
politikern normalt sett inte har tid att spela en mer aktiv roll än så. Sammanfattningsvis 
innebär rollen som defensiva granskare att utgångspunkten för det politiska beslutsfattandet är 
de förslag som tjänstemännen tar fram, och politikernas möjlighet till inflytande sedan 
tjänstemännen utformat ett förslag är begränsade. 

2.4.3 Teoretisk analysmodell 
För att analysera studiens empiri kommer både Aberbach, Putnam och Rockmans Image I-IV 
samt Brunssons och Jönssons teori om politiker som defensiva granskare att användas. Mot 
bakgrunden av de fyra idealtyperna av förhållandet mellan politiker och tjänstemän kommer 
vi med hjälp av datamaterialet försöka analysera vart på ”skalan” som en kommun som 
avskaffat sina facknämnder har rört sig. Har man strävat efter att renodla rollerna och 
förstärka dikotomin, eller närmar man sig ett tillstånd där rollerna mer och mer flyter ihop? 
Med andra ord: var placerar sig kommunen på skalan i figur 2-1? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vidare kommer teorin om politiker som defensiva granskare användas för att analysera 
empirin. Brunsson och Jönssons (1979) teori bygger på en studie av politiker i en facknämnd 
eftersom det är den kontext som man enligt författarna bör kunna förvänta sig att politiker har 
som störst möjlighet att utöva inflytande över politiken (ibid, s. 47). Detta eftersom 
politikerna i sammanhanget arbetar relativt nära verksamheten. I författarnas teori får 
politikern ett begränsat utrymme att påverka politiken genom sin defensiva roll gentemot 
förvaltningen. Har denna defensiva roll förändrats i ett läge då man avvecklat 
facknämnderna? Mot denna bakgrund kommer vi analysera om politikern fått en mer proaktiv 
roll i en nämndlös politisk organisation. 

Figur 2-1: Avståndet mellan politiker och tjänstemän i Image I-IV 
(Erikson & Skoog 2011, s.8). 
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3 Metod 
För att kunna angripa studiens frågeställningar om hur maktrelationen mellan politiker och 
tjänstemän påverkas av övergången till en nämndlös politisk organisation valde vi att 
genomföra en fallstudie med en i huvudsak kvalitativ ansats. Inriktningen på bara en 
undersökningsenhet ger fördelen att kunna studera saker i detalj och på så vis gå på djupet av 
ett problem (Denscombe 2009, ss. 59-60). Med tanke på att den här studiens fokus ligger på 
hur en viss organisationsförändring påverkar maktrelationer fordras det en studie som ger 
inblickar i politikers och tjänstemäns påverkan i policyprocessen före och efter 
omorganisationen. Av den anledningen lämpar sig en fallstudie särskilt väl, då vi kan söka 
förstå hur olika processer är sammanlänkade i en så pass komplex miljö (ibid, s. 60) som den 
politisk-administrativa utgör. 

3.1 Val av fall: Tranemo kommun 
Vid en fallstudie bör man, till skillnad från i en experimentell studie, inte välja fallen 
slumpmässigt. Istället gäller det att göra ett medvetet och noga övervägt val (Denscombe 
2009, s. 63). Den här studien kommer fokusera på ett fall: Tranemo kommun. Tranemo styrs 
sedan årsskiftet 2010/2011 efter en modell där man har avvecklat facknämnderna. Eftersom 
denna omorganisation har skett så pass nyligen så fann vi möjligheten att kunna intervjua 
personer som var med både före och efter förändringen. 

3.1.1 En fallstudies generaliserbarhet 
Vid genomförandet av en fallstudie är det rimligt att ställa sig frågor som: ”hur representativt 
är utfallet?”, ”är inte resultaten unika för just detta fall?” och ”hur kan man generalisera 
resultatet med utgångspunkt i undersökningen av endast en enhet?” (Denscombe 2009, s. 68). 
Men även om valet av fall – Tranemo kommun – visserligen är unikt, så är det ändå ett 
exempel som ingår i en bredare kategori: nämligen en svensk kommun som valt att avskaffa 
sina facknämnder för att istället jobba med beredningar i fullmäktige. År 2012 hade ca 17 % 
av kommunerna i Sverige kommunstyrelsen som enda nämnd (Nilsson & Siverbo 2013, ss. 5-
6). Gemensamt för nästan alla är att det är små kommuner det rör sig om (Karlsson, Rommel 
& Svensson 2009, s. 13). Antalet invånare i Tranemo kommun uppgår 2013 till 11 573 st. 
(SCB 2013) och är alltså befolkningsmässigt representativt för kommuner som övergått till en 
nämndlös politisk organisation. 

3.2 Metodologisk triangulering 
En fördel med att göra en fallstudie är att man kan använda flera olika typer av data och 
forskningsmetoder i studien av fallet (Denscombe 2009, s. 63). Att kombinera olika former av 
datamaterial var något som passade vår studie väl, då vi behövde samla in flera olika 
perspektiv för att kunna göra en analys. Användandet av mer än en metod har gjort det möjligt 
för oss att bruka en så kallad triangulering för att få en så fullständig bild av situationen som 
möjligt. Trianguleringen går emellertid inte i huvudsak ut på att kombinera kvalitativa 
metoder med kvantitativa. Istället valde vi datatriangulering där olika typer av data, och delvis 
från olika informanter, har kompletterat varandra (ibid, s. 186). 
 
Våra informationskällor är: semistrukturerade intervjuer, enkätundersökning samt en 
dokumentstudie. Nedan förklaras valen av datainsamling mer i detalj. 
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3.2.1 Semistrukturerade intervjuer 
För att utforska mer subtila och komplexa fenomen är det lämpligt att använda sig av 
intervjuer som datainsamlingsmetod (Denscombe 2009, s. 232). Djupintervjuer lämpar sig väl 
när man behöver få insikt i frågor kring människors uppfattningar, åsikter, känslor och 
erfarenheter. 
 
Syftet och frågeställningen denna studie ledde fram till att underlaget för analysen behövde 
vara av djupgående och omfattande karaktär. Av den anledningen är intervjuerna vår 
överordnade datakälla, som möjliggjort att omfattande material har kunnat samlas in och att 
intervjupersonen hamnat i fokus. Utmärkande för kvalitativa intervjuer är bland annat att man 
ställer raka och enkla frågor och får innehållsrika, komplexa svar (Trost 2010, s. 25). I ett 
före-efter-perspektiv var det också av stor vikt att våra intervjuobjekt var insatta och 
välinformerade för att kunna ge viktiga insikter angående ett specifikt förlopp. 
Respondenterna kunde på så vis förmedla ”kortversioner” av tidigare förlopp (Yin 2007, s. 
119). 
 
Vi såg det som önskvärt att under intervjun ha möjlighet att kunna röra oss i olika riktningar, 
eftersom det ger insikt om vad intervjupersonerna uppfattar som relevant och betydelsefullt. 
Detta ger en tydlig tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt (Bryman 
2011, s. 413). Det här ledde oss till valet att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Vid 
semistrukturerade intervjuer har intervjuaren alltjämt en färdig lista (intervjuguide) med 
teman som ska behandlas och frågor som ska besvaras (Denscombe 2009, s. 135). 
Inställningen är att vara flexibel exempelvis när det gäller i vilken ordning ämnena ska 
behandlas och att låta respondenten utveckla sina idéer och tala mer ingående om det ämne 
som intresserar intervjuaren. En annan fördel med en viss form av standardisering är att 
svaren i olika intervjuer går att jämföra med varandra (Johannessen & Tufte 2003, s. 97). 
Svaren under intervjuerna är öppna, där betoningen ligger på den som intervjuas som får 
utveckla sina synpunkter. Den flexibilitet och frihet som semistrukturerade intervjuer erbjuder 
- att ställa följdfrågor och styra riktningen i intervjun med en fokus kring studiens 
frågeställningar och syfte - var någonting vi såg som önskvärt att utnyttja. En nackdel med 
nämnda metod kan vara att intervjun styrs åt de svar och uppgifter som önskas (Kvale & 
Brinkmann 2009, s. 48). 
 
Urval 
Urvalet av våra respondenter är baserat på deras kunskap kring det Denscombe (2009, s. 233) 
beskriver som priviligierad information. Tanken var att utnyttja värdet av att ha kontakt med 
nyckelpersoner som kan ge priviligierad information vid intervjuerna. Nyckelpersoner kunde 
bidra med ett informationsdjup som var av stor vikt för vår studie. Då syftet med våra 
intervjuer inte var att generera snabba svar som kunde kodas och bearbetas lämpade sig 
kvalitativa intervjuer bättre då vi var intresserade av fylliga och detaljerade svar (Bryman 
2011, s. 413). 
 
För att motverka den snedvridning som uppstår ifall man bara låter intervjua ”en sida” och 
låter dess subjektiva bild av verkligheten förmedlas, var det naturligt att vi intervjuade både 
politiker och tjänstemän. Vi ser ingen överordnad hierarki mellan intervjugrupperna då vi var 
lika intresserade av åsikterna från båda parter, där ingen åsikt väger mer än en annan. 
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Respondenterna vi intervjuade var följande tre tjänstemän respektive tre politiker i Tranemo 
kommun: 
 
• Kommunchefen 
• Sektionschefen för Strategisektionen 
• Sektionschefen för Omsorgssektionen 
• Kommunstyrelsens ordförande 
• Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
• Kommunfullmäktiges ordförande 
 
Tranemo kommuns förvaltning är indelad i fem sektioner som leds av en sektionschef 
vardera. Intervjupersonerna i studien valdes ut efter ett möte med kommunchefen och 
kommunstyrelsens ordförande i Tranemo kommun. Intervjupersonerna valdes ut med omsorg 
och framför allt var vårt viktigaste kriterie att de vi intervjuade hade ett före/efter-perspektiv. 
Med andra ord: att de varit verksamma både i den gamla och den nya organisationsformen. 
Vid själva intervjutillfällena presenterade vi kortfattat vad vår studie går ut på. Vi frågade om 
alla intervjupersoner var bekväma med att Tranemo kommun namngavs men att vi samtidigt 
anonymiserade respondenterna. Anonymiseringen har skett på så sätt att vi slumpvis kallat 
kommunchefen och sektionscheferna för ”Tjänsteman I-III” och på motsvarande vis 
politikerna för ”Politiker I-III”. Det innebär att när citat redovisas i kapitel 4 går det inte att 
utläsa vilken person som sagt vad. 
 
Vi valde att inte skicka intervjuguiderna till respondenterna i förväg eftersom vi ansåg att det 
kunde öka risken för att respondenterna kunde ge ”tillrättalagda” svar. Vidare ansåg vi att 
respondenterna inte borde ha några problem med att besvara frågor utan förberedelser med 
tanke på deras vana att kommunicera och diskutera. Intervjuerna spelades, efter samtycke, in 
med en diktafon. 
 
Angående intervjufrågorna använde vi oss av två olika intervjuguider. En intervjuguide var 
utformad till kommunchefen, en till sektionscheferna och en tredje till politikerna (se 
bilagorna 1-3). Även om guiderna var anpassade något beroende på vem vi intervjuade, så 
fanns det genomgående samma karaktär i de olika guiderna. Inför intervjuerna hade vi 
sammanställt fyra olika teman som bestod av: frågor om roller; organisationsförändringen; 
roller och rollförväntningar; relationer och samarbete samt frågor om makt. 

3.2.2 Enkätundersökning 
Det vanligaste sättet att få fram en stor mängd data är genom enkäter. Om intervjuerna bidrar 
med djupet i studien, så är vår tanke att en enkät bidrar med bredden då fler svarspersoner nås 
och således generera mer data. Den bredd som enkäten erbjuder i att undersöka attityder och 
åsikter är lämpliga att inhämtas med hjälp av enkätformulär (Denscombe 2009, s. 135). 
Ambitionen är att mixade metoder ska komplettera varandra för att balansera de styrkor och 
svagheter som finns kring varje metod. Enkäter har stora likheter med personliga intervjuer, 
fast med den stora skillnaden att det utmärkande för alla enkäter är att den som svarar på 
frågorna själva nedtecknar sina svar på ett eller annat sätt, och att intervjuaren inte medverkar 
personligen (Trost 2012, s. 9). 
 
Vi valde att göra en webbaserad enkätundersökning till samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige för att få en bredare uppfattning kring de förändringar som 
omorganisationen bidragit till. Totalt består Tranemo kommunfullmäktige av 37 ledamöter 
och 22 ersättare. Av dessa var platserna för en ordinarie och en ersättare vakanta. Av 
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återstående personer saknades uppgifter om e-mailadress till en ordinarie och tre ersättare. 
Totalt var det alltså 53 personer som hade möjlighet att delta i enkäten. Av dessa fick vi in 26 
svar, vilket ger en svarsfrekvens på 49 %. Eftersom enkäten var helt anonym vet vi inte 
någonting om de som har svarat, förutom att 88 % tidigare har suttit i en facknämnd (fråga 2 i 
enkäten). En svarsfrekvens på 49 % kan tyckas vara låg, men vi väljer ändå att inkludera 
resultatet från enkäten som empiriskt material. Det kan måhända vara svårt att generalisera 
politikernas svar till att representera hela Tranemo kommunfullmäktige, men det kan ändå ge 
en fingervisning om attityder och åsikter bland ledamöterna och ersättarna i fullmäktige. 
Enkätundersökningen ska främst ses som ett komplement till intervjuerna. 

3.2.3 Dokumentstudie 
Under en treårsperiod mellan våren 2008 och våren 2011 genomförde Tranemo kommun ett 
utredningsarbete samt implementering av den nya politiska organisationen och 
förvaltningsorganisationen. Kort därefter beslutade kommunstyrelsen att utvärdera 
organisationsförändringen genom följande tre delstudier: förstudie, underhandsstudie och 
uppföljningsstudie (Tranemo kommun 2012). 
 
Underhandsstudien presenterades i mars 2012 och syftade till att pröva om de mål som satts 
upp för organisationsförändringen hade uppnåtts (ibid). I underhandsstudien genomfördes 
intervjuer med ledande politiker, tjänstemän samt företrädare för de tre fackliga 
huvudorganisationerna. Även enkätundersökningar till politiker och tjänstemän genomfördes. 
Intressant för oss är att det i nämnda studie finns frågor om rollfördelningen mellan 
tjänstemän och politiker, samt en fråga om ”tjänstemän har mer inflytande än de borde ha”. Vi 
fick tillgång till förstudien, underhandsstudien och uppföljningsstudien och använder delar av 
detta material som sekundärdata. 
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4 Resultat 
I föreliggande kapitel redovisas resultaten från de intervjuer som gjorts med politiker och 
tjänstemän i Tranemo kommun, samt den enkätundersökning som riktade sig till 
kommunfullmäktige. Inledningsvis ges en översikt över kommunens egen utredning som 
gjordes före, under tiden och efter organisationsförändringen. En kortare bakgrund till 
förändringen presenteras och vissa aspekter som för denna studie är intressanta kommer lyftas 
fram. Resultatet från intervjuerna med politiker och tjänstemän redovisas i tre teman (A, B 
och C) som var för sig motsvarar de tre frågeställningar som förekommer i uppsatsens 
inledning. 

4.1 Bakgrunden till förändringen 
År 2008 initierade Tranemos val- och arvodesberedning frågan om att se över kommunens 
nämndsorganisation. Man identifierade fyra områden med tydliga behov av förbättring inom 
den kommunala organisationen: politikerrollen, beslutsprocessen, tjänstemannainflytandet 
samt strategiska utvecklingsfrågor (Tranemo kommun 2010, ss. 6-8). Vad som framförallt är 
intressant för den här studiens frågeställningar är områdena tjänstemannainflytandet och 
politikerrollen. Det menades att det fanns vissa problem kring politikerrollen, bland annat såg 
man att partierna fått allt svårare att rekrytera politiker, avhoppen under mandatperioden 
tenderade att öka samt att intresset för att delta i kommunfullmäktiges debatter var lågt. I en 
enkät (hädanefter kommunens politikerenkät) som gavs åt ledamöterna och ersättarna i 
fullmäktige var det oroväckande få som ansåg att rollfördelningen mellan politiker och 
tjänstemän var tydlig. Vad gäller tjänstemannainflytandet så visade samma enkät att hälften 
av ledamöterna och ersättarna i fullmäktige instämde i påståendet ”tjänstemännen har mer 
inflytande än de borde ha”. 
 
Organisationsförändringen genomfördes vid årsskiftet 2010/2011 och innebar bland annat att 
kommunfullmäktige blev en så kallad strategisk nivå och skulle jobba med tre st. beredningar 
i syfte att ansvara för den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Facknämnderna 
avvecklades och kommunstyrelsen fick istället det samlade ansvaret för driftverksamheten. 
Kommunstyrelsen och förvaltningsorganisationen blev ensamt den verkställande nivån 
(Tranemo kommun 2012). 

4.2 Resultatet från kommunens för- och underhandsstudie 
Ungefär ett halvår efter att den nya organisationsformen implementerats genomfördes en 
underhandsstudie där kommunen genom en extern konsult följde upp resultaten från 
kommunens politikerenkät. De två problemområden som vi intresserar oss för – 
politikerrollen och tjänstemannainflytandet – visade sig inte förändrats nämnvärt i jämförelse 
med resultaten från innan organisationsförändringen (Tranemo kommun 2012). Vad som är 
intressant med den första frågan/påståendet (se tabell 4-1) är att andelen som instämmer i 
påståendet ökade från 51 % till 54 % från år 2008 till 2011, alltså tvärtemot kommunens 
intentioner. Däremot kunde man se en liten ökning i andelen fullmäktigepolitiker som 
instämde i påståendet att ”rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän är tydlig” (se 
tabell 4-2). 

4.3 Resultatet från enkäten 
Eftersom det ska vara möjligt att jämföra svaren från 2013 med tidigare år har 
svarsalternativen ”stämmer mycket bra” och ”stämmer ganska bra” slagits samman, och dito 
för ”stämmer ganska/mycket dåligt” (jfr svarsalternativen i bilaga 4). Av de 26 respondenter 
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som svarat på enkäten uppger 88 % att de tidigare suttit i en facknämnd. Den vänstra 
kolumnen i tabellerna redovisar resultatet från den här studiens enkät, medan kolumnerna för 
2011 och 2008 bygger på resultatet från kommunens egen politikerenkät (Tranemo kommun 
2012). 
 
År 2013 är det en mindre andel än tidigare som anser att tjänstemannainflytandet är för stort 
(se tabell 4-1). Istället är det desto fler som anser att påståendet ifråga stämmer ganska eller 
mycket dåligt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det är år 2013 fler som anser att rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän är tydlig (se 
tabell 4-2). Jämfört med förändringen med tre procentenheter från 2008 till 2011 har det skett 
ett större hopp till år 2013 av de som instämmer med påståendet, från 44 % till 58 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utöver frågorna/påståendena ovan ställdes i enkäten ytterligare en rad frågor som inte 
återfinns i kommunens politikerenkät. 
 
Endast 15 % anser att det skett en maktförskjutning till kommunfullmäktige (se tabell 4-3). Å 
andra sidan anser en majoritet att fullmäktige har vitaliserats sedan omorganisationen (se 
tabell 4-4). 
 

Tabell 4-1: 
Tjänstemännen har mer inflytande än de borde ha 

   2013 2011 2008 
Stämmer mycket/ganska bra 39 % 54 % 51 % 
Stämmer varken bra eller dåligt 35 % 33 % 34 % 
Stämmer ganska/mycket dåligt 19 % 9 % 9 % 
Ingen uppfattning 7 % 4 % 6 % 
Summa 100 % 100 % 100 % 
Svarsfrekvens 49 % 72 % 92 % 

Tabell 4-2: 
Rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän är tydlig 
  2013 2011 2008 
Stämmer mycket/ganska bra 58 % 44 % 41 % 
Stämmer varken bra eller dåligt 15 % 25 % 28 % 
Stämmer ganska/mycket dåligt 23 % 24 % 16 % 
Ingen uppfattning 4 % 7 % 15 % 
Summa 100 % 100 % 100 % 
Svarsfrekvens 49 % 72 % 92 % 
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I enkätens sista, öppna fråga – ”övriga synpunkter” – lämnade två respondenter kommentarer 
som helt eller delvis berör informationsutbytet mellan politiker och tjänstemän: 
 

Tycker att jag är mindre insatt i frågorna nu än då jag satt i socialnämnden. Min ambition var att ha läst alla 
handlingar och att förstå vad det var jag var med och beslutade. Är tveksam. 

 
          Respondent i enkäten 

 
 

Att ha en enda nämnd för kommunens ärenden kan leda till att man inte hinner sätta sig in i vissa ärenden 
ordentligt före beslut. Denna negativa del vägs dock upp av det faktum att verksamheten i fullmäktige blivit 
upplivat, tidigare fanns en del som uppfattade fullmäktige som ett ställe där besluten redan var tagna. I det 
stora hela tycker jag att omorganisationen fungerat bra och gett ett bättre politiskt arbetsklimat. Det som 
besvärar är att tjänstemännen fortfarande har svårt att hitta sin roll i den nya organisationen, detta gäller 
dock inte alla. 

 
          Respondent i enkäten 

 

4.4 Resultatet från kommunens uppföljningsstudie 
Ungefär två och ett halvt år efter implementeringen av den nya organisationen anordnade 
kommunens politiska samordningsgrupp – PolSam – två halvdagseminarier för att utvärdera 
om förändringen av den politiska organisationen blivit som man tänkt sig (Tranemo kommun 
2013). Representanter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt tjänstemanna-
ledningsgruppen deltog. Under den första seminariedagen delades deltagarna in i grupper för 
att genomföra en SWOT-analys på de områden som i underhandsstudien sågs som 
problematiska. I en sammanställning av gruppernas analyser kom man bland annat fram till 
följande styrkor med den nya organisationen: 
 

• ”tydlig roll- och ansvarsfördelning i en demokratisk process som inkluderar 
medborgarna i en fördjupad dialog” 

 
• ”samverkan och samspel inom politiken liksom bra dialog mellan politik och 

förvaltning” 
 

Tabell 4-3: 
Ifall omorganisationen har lett till en 
maktförskjutning, vart anser du i så fall 
att makt har förskjutits i första hand? 
Kommunfullmäktige 15 % 
Kommunstyrelsen 35 % 
Förvaltningen 19 % 
PolSam 0 % 
Ingen maktförskjutning har skett 15 % 
Annat 4 % 
Vet ej 12 % 
Summa 100 % 
Svarsfrekvens 49 % 

Tabell 4-4: 
Har kommunfullmäktige vitaliserats 
sedan man avvecklade facknämnderna 
och istället jobbar med beredningar? 
Ja 58 % 
Nej 8 % 
Varken eller 23 % 
Vet ej 11 % 
Summa 100 % 
Svarsfrekvens 49 % 
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Man kom även fram till svagheten ”stor ärendebredd och informationsbrister vad gäller 
uppdragen…” (ibid). I slutsatsen till den rapport där resultatet från seminarierna redovisas 
lämnar utredaren ett antal förslag på frågeställningar som behöver bli föremål för en fördjupad 
analys. En av frågeställningarna som nämns är att ”dialogen om ansvarsfördelningen mellan 
politiker och tjänstemän behöver vara ständigt pågående” (ibid). 

4.5 Tema A: rollfördelning 
I detta första empiriska avsnitt som bygger på intervjuerna kommer det redovisas vad som där 
framkom avseende uppsatsens första frågeställning: ”Har politiker och tjänstemäns attityder 
till rollfördelningen förändrats sedan övergången till en nämndlös politisk organisation?”. 

4.5.1 Varför var rollerna otydliga innan förändringen? 
Som tidigare nämnt kunde man i underhandsstudien läsa att ganska få politiker i fullmäktige, 
såväl 2008 som 2011, ansåg att rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän var tydlig. 
Man har försökt analysera varför rollerna upplevdes som otydliga genom olika 
frågeställningar och diskussioner, men inte lyckats utläsa vari denna oklarhet skulle ligga. Två 
av de intervjuade politikerna tror att det i första hand var fritidspolitiker utan tunga uppdrag 
som upplevde att det förekom för mycket styrning från tjänstemännens sida. En respondent 
hävdar att en anledning till att det kunde råda osäkerhet kring rollerna var att man som 
politiker i en liten kommun befinner sig nära medborgarna. På så sätt får man frågor på en 
ganska detaljerad nivå som politikern vill lösa för att kunna visa handlingskraft. Detta 
medförde att det kunde vara typiska tjänstemannafrågor som politikern tog tag i. En annan 
tjänsteman är inne på samma spår: 
 

Ibland när politiker möter medborgaren så är det ju inte de strategiska frågorna som medborgaren vill 
diskutera med sin politiker, utan det här är ju en balansgång du har som politiker: att inte gå in i hur-
frågorna på samma sätt. På samma sätt som det finns ett stort engagemang i förvaltningen och att man 
ibland halkar över till att gå in i de frågorna som bör vara politiska. 

Tjänsteman II 

4.5.2 Tydliggörande av roller 
I arbetet med organisationsförändringen har kommunen lyft frågan om att tydliggöra 
rollfördelningen, både den mellan olika politiska organ och den mellan politik och 
förvaltning. Bland annat har man vid två tillfällen träffats i kommunledningsgruppen 
tillsammans med stora delar av kommunstyrelsen just för att säkerställa att man ser på 
rollfördelningen på samma sätt. I och med omorganisationen kom man fram till att dela in det 
organisatoriska arbetet i tre delar: kommunfullmäktige ska ägna sig åt frågor kring ”vad är det 
som ska uppnås?”, kommunstyrelsen åt ”vad är det som ska göras?” och förvaltningen kring: 
”hur ska det göras?”. 
 
Samtliga respondenter uppger i intervjuerna att rollerna har blivit tydligare sedan 
omorganisationen. Det förs ständigt en dialog kring hur politiker och tjänstemän ser på 
rollerna. Även om en sådan dialog kan ske utan att man just avvecklar facknämnder, så 
upplevs det ändå som att man kan härleda förbättringen till omorganisationen på så sätt att det 
blivit naturligt att synliggöra frågan i samband med att man ser över organisationen. Som 
exempel på hur rollen har blivit enklare och tydligare nämner en tjänsteman att en skillnad 
mot tidigare är att man nu bara har kommunstyrelsen som enda diskussionspart, istället för att 
som tidigare ha en roll gentemot en nämnd och en annan roll gentemot kommunstyrelsen. 
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4.5.3 Kommunchefen har fått en mer central roll 
Sedan omorganisationen genomfördes har kommunchefen fått en mer central roll, vilket är 
någonting som de intervjuade politikerna tycker är positivt. Tidigare hade man flera 
förvaltningschefer, men nu har man bara en i form av kommunchefen. Politikerna i 
kommunstyrelsen beskriver att de inte ska gå förbi kommunchefen i något avseende, utan alla 
ärenden ska gå genom kommunchefen. Med sektionscheferna har politikerna inte lika tät 
kontakt. Att kommunchefen blir den naturliga länken mellan politik och förvaltning upplevs 
av politikerna som smidigt, enkelt och tydligt. Det finns ett organiserat samarbete genom att 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande deltar i kommunledningsgruppen. Detta 
för att man kommit överrens om att skapa arenor för att stärka samspel och samarbete. Det 
sker även mycket informell dialog mellan kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande 
och vice ordförande, vilket underlättas av att deras kontor fysiskt är placerade nära varandra i 
kommunhuset. 
 
Sektionscheferna kommer många gånger in som sakkunniga i beredningarnas arbete, men då 
kommunchefen är väldigt intresserad av att följa beredningsarbetet upplevs hon ha ”ett finger 
med i spelet” även på den arenan. 

4.5.4 Politikers och tjänstemäns attityder till rollerna 
Både de intervjuade tjänstemännen och politikerna uttrycker att det är väldigt viktigt att ha 
respekt för varandras roller och att man har en tillit till varandra. Det här är viktigt inte endast 
ur ett demokratiskt perspektiv, utan respekt för varandras roller kan även ses som en 
förutsättning för att lyckas väl med verksamheten: 
 

…och det tycker jag att vi har i väldigt stor utsträckning, och att vi kommit väldigt, väldigt långt med den 
här frågan. Vi träffar ju många andra och jag tycker det är en framgångsfaktor för oss att vi har lyft upp den 
här frågan på agendan. 

           Tjänsteman II 
 
En annan tjänsteman lyfter fram att det är viktigt att politikerna har ett genuint intresse för sitt 
uppdrag och de frågor man ska fatta beslut kring. Hon beskriver hur det i en facknämnd 
tidigare kunde finnas politiker som under fem års tid inte sa ett ord i nämnden. Nu har fler 
politiker åsikter, politikerrollen upplevs ha vitaliserats. Den tredje tjänstemannen menar på att 
det är viktigt i rollen som tjänsteman att man jobbar för kommunens bästa i stort och inte bara 
ser till sitt eget ansvarsområde. Detta sätt att se på tjänstemannarollen, att man bör se till 
helheten, passar väl ihop med tanken på att den nya organisationen ska främja en helhetssyn. 
 
Vad gäller tjänstemännens lojalitet mot den politiska ledningen så menar Tjänsteman III att 
beredningen bör utgå från en omvärldsbedömning som ska vara realistisk och relevant för 
Tranemo kommun. Förvaltningen ska alltid vara neutral när de lägger fram förslag, och vara 
väldigt försiktig med att göra politiska värderingar. När tjänstemännen vet att det finns en 
politisk oenighet kring ”känsliga frågor” ska tjänstemännen utgå från deras expertkunskap och 
det som gynnar kommunen mest. 
 
Vi frågade respondenterna om vad de tycker utmärker en bra tjänsteman respektive en bra 
politiker. Något som var intressant med respondenternas svar var att det är svårt att från 
svaren urskilja vad som utmärker en bra politiker jämfört med en bra tjänsteman. En av 
tjänstemännen verkar först bli lite ställd av själva frågan: 
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      Är det skillnad…på en bra tjänsteman och en bra politiker…det är det nog va? 
 

       Tjänsteman II 
 
Vidare framhöll respondenterna samma typ av värden i beskrivningen av en bra politiker 
respektive tjänsteman: lyhördhet, tillit och respekt för varandras roller. I intervjusvaren är det 
enklare att urskilja rollförväntningar på tjänstemän än på politiker. Både politiker och 
tjänstemän anser att deras gemensamma mål är att arbeta för ”kommunens bästa”. Tjänsteman 
II framhåller att det är viktigare att det som organisationen uppnår är bra för Tranemo än att 
”fastna i någon form av konflikter”. 

4.6 Tema B: informationsutbytet 
I detta andra empiriska avsnitt som bygger på intervjuerna kommer det redovisas vad som där 
framkom avseende uppsatsens andra frågeställning: ”Hur upplever politiker och tjänstemän 
att informationsutbytet dem emellan fungerar efter omorganisationen jämfört med innan?”. 
 
Samspelet mellan politiker och tjänstemän påverkas av informationsutbytet dem emellan. 
Innan omorganisationen hade politiker som satt i facknämnderna en djup detaljkunskap om 
nämndens verksamhet. I och med avskaffandet av facknämnderna försvinner den ”breda” 
kontakten mellan politiker och tjänstemän. Man kan säga att denna kontakt nu har 
centraliserats. En politiker beskriver förändringen så här: 
 

De som upplevde att de jobbade nere i en facknämnd och i ett presidie – de var ju mycket längre ner i 
detaljerna förr. Alltså de upplevde nog att de var närmare verksamheten (…) det är ju viktigare att lägga 
fokus på vårt övergripande uppdrag, men samtidigt inser jag ju att den här kontaken som vi hade förr, som 
vi fick när vi var nere lite längre ned i organisationen – det är farligt att tappa bort den helt. 

     Politiker I 
 
På gott och ont upplever de intervjuade politikerna att de är mindre involverade i detaljer än 
tidigare. Fördelarna med den gemensamma helhetssynen upplever politikerna som en 
förbättring. En politiker beskriver att informationsutbytet har förändrats på det sättet att de nu 
får en annan typ av information än tidigare och på ett bättre sätt. Informationen de får nu 
innehåller ett större perspektiv än tidigare. Förändringen har gjort att exempelvis 
sektionscheferna tänker utifrån helhetsperspektivet, och inte utifrån vad som är bäst för den 
enskilda sektionen vilket somliga politiker menar gör det lättare och enklare fatta beslut. 
 
En tydligare roll för kommunchefen har också bidragit till bättre förutsättningar för ett bra 
informationsutbyte mellan politikerna och tjänstemännen. Nu finns det enbart en kommunchef 
jämfört med olika förvaltningschefer. En tjänsteman är inne på denna linje: 
 

Som jag upplever det här har kanalerna förenklats. Man har färre vägar att gå till för att få informationen 
om vad som är på gång så att säga… man behöver inte blanda in så många personer, utan man kan få den 
informationen på ett enklare sätt. 

                     Tjänsteman III 
 
Politikerna upplever även att beredningsprocessen har fått ett tydligare fokus. En politiker 
menar att det blir en ”tydligare beställning” av det som ska beredas, samtidigt som det blivit 
enklare att precisera vad det är man vill ha berett och vilka uppgifter man vill ha fram. 
Förvaltningens nya helhetsperspektiv gör det också enklare för politikerna att få en bättre 
överblick av förvaltningens verksamhet, och se den ”stora bilden”. Rutinerna för 
implementeringen har också förbättrats så att ingenting ”ramlar mellan stolarna”. Tidigare 
fanns inte samma tydliga rutiner som följde upp hur ärenden implementerats. Detta ledde 
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ibland till upplevelsen av att förvaltningen hanterade fler uppdrag som ingen höll ordning på 
och till slut försummades av både politikerna och förvaltningen. I den nya organisationen 
tydliggörs uppdragen och uppföljningen på ett mer konkret sätt. Så här beskriver en politiker 
förändringen: 
 

Förr så gav vi massa uppdrag och det hölls inte ordning på dem, och till slut har väl både förvaltningen och 
vi som har veto glömt av dem till nästa gång vi kom på dem. Och då föll dem undan liksom. Nu börjar de 
synas på ett annat sätt och då syns det hur många det är... 

                 Politiker I 
 
I avsaknad av facknämnder nämner en politiker att småpartierna upplever att de fått sämre 
informationsutbyte i den nya organisationen, och sämre insyn när de inte finns representerade 
i politiska organ i samma utsträckning som tidigare. De uppdrag som de förr hade i och med 
nämnduppdragen gör att vissa småpartier nu känner sig åsidosatta. 
 
Tjänstemännen upplever att informationsutbytet har förenklats. Som följd av det inträffar det 
färre missuppfattningar mellan politiker och tjänstemän: 
 

Informationen har blivit tydligare – det fanns större risker för missuppfattningar och att informationen gick 
fel vägar när fler aktörer var inblandade, eller fler politiska grupperingar. Nu är organisationen ganska ren 
på det sättet och det underlättar för informationsöverföringen. 

           Tjänsteman II 

4.7 Tema C: makt 
I detta sista empiriska avsnitt som bygger på intervjuerna kommer det redovisas vad som där 
framkom avseende uppsatsens tredje frågeställning: ”Har makt förskjutits till eller från 
förvaltningen när politiker inte är delaktiga i detaljer i samma utsträckning som tidigare?”. 

4.7.1 Hade tjänstemännen för stor makt innan förändringen? 
Som tidigare nämnt kunde man i underhandsstudien läsa att många politiker i fullmäktige, 
såväl 2008 som 2011, instämde i påståendet ”tjänstemännen har mer inflytande än de borde 
ha”. Politikerna vi intervjuade anser inte att tjänstemännen har för stort inflytande, varken 
innan eller efter omorganisationen. Precis som med enkätfrågan om otydlig rollfördelning så 
anser man även här att det har varit väldigt svårt att konkretisera på vilket sätt tjänstemännen 
upplevdes ha för stort inflytande. Ledande politiker initierade en dialog med de politiska 
gruppledarna i fullmäktige, vilka hade motsvarande resonemang i sina partier och skulle 
sedan återkomma för att försöka lyfta frågan: 
 

Vad är det egentligen rent konkret som politikerna tycker att tjänstemännen lägger sig i? Och faktum är att 
egentligen så var det ingenting som man kunde peka på – det var absolut ingenting rent konkret. 

 
                        Politiker III 
 
Samme politiker för vidare ett resonemang om att anledningen till att känslan utav ökad 
tjänstemannamakt från år 2008 till 2011 kan vara att den nya politikerrollen innebär att man 
inte går in på detaljfrågor i samma utsträckning som man gjorde i facknämnderna. I den nya 
organisationen sker mer delegering till förvaltningen, vilket möjligen kan leda till känslan av 
att tjänstemän ”klampat in” på politikers områden. 
 
En annan politiker har en alternativ förklaring – att det i den gamla organisationen inte 
förekom någon stark eller tydlig styrning från politikernas sida. Resonemanget bygger på att 
om man som tjänsteman inte får någon tydlig styrning prioriterar man själv, såvida man tar 
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sitt uppdrag på allvar. Om inte politiken tar sin plats kommer de förvaltningschefer som finns 
närmast under att ta det utrymmet eftersom ”man kan ju inte leva i ett vakuum”. Ett sådant 
vakuum har enligt den intervjuade politikern funnits på vissa platser i den gamla 
organisationen, och det är antagligen det här man har sett och reagerat över, menar han. 

4.7.2 Har omorganisationen lett till en maktförskjutning? 
Med tanke på att kommunen i den nulägesanalys som gjordes innan omorganisationen pekade 
på att tjänstemannainflytandet var för stort, är det väl värt att fråga sig om omorganisationen 
kommit till rätta med problemet. Men eftersom det visat sig att respondenterna vi intervjuat i 
stort inte delar uppfattningen om att tjänstemannainflytandet var för stort, så får frågan istället 
bli om det har skett en maktförskjutning åt det ena eller det andra hållet mellan politik och 
förvaltning. Här ges lite olika svar från respondenterna. Politiker II har svårt att se att det skett 
en förändring vad gäller inflytandet, men att fullmäktige har stärkts. En annan politiker 
framhåller, som tidigare nämnt, att de små partierna kan känna sig lite åsidosatta eftersom de 
inte finns representerade i alla organ. 
 
Tjänsteman II hävdar att fullmäktige fått större inflytande – att det nu är större aktivitet i 
fullmäktige än tidigare. Detta är något man enligt henne har jobbat med: att försöka skjuta 
inflytandet mot fullmäktige så att medborgarnas möjlighet att påverka ska bli större. 
 
En annan tjänsteman menar att förvaltningen har fått större inflytande över de mer kortsiktiga 
frågorna, då ökad delegering gör att fler frågor hanteras av tjänstemän än tidigare. Å andra 
sidan har tillkomsten av fullmäktigeberedningar gjort att politikerna fått betydligt större 
inflytande i förberedelsearbetet vad gäller de långsiktiga frågorna, menar tjänsteman III. 

4.7.3 ”Alla har fått mer makt!” 
Frågeställningen som ska besvaras i detta avsnitt är om makt har förskjutits mellan politik och 
förvaltning. Men det kan även vara intressant att undersöka om det skett en maktförskjutning 
mellan de politiska organen i kommunen. Som framkommit kan man säga att fullmäktige fått 
mer makt över långsiktiga frågor medan förvaltningens inflytande över kortsiktiga frågor har 
ökat. Men vad händer med exempelvis kommunstyrelsens makt? 
 
En politiker har uppfattningen att de flesta anser att makten i första hand ligger hos 
kommunstyrelsen i och med att de har kontroll över de dagsaktuella frågorna. En annan 
politiker för resonemanget att kommunstyrelsen fått en tydligare makt eftersom man har tagit 
bort facknämnderna. Han menar också på att fullmäktige fått en tydligare roll och således 
förstärkt makt. Vidare menar han att förvaltningen också fått mer makt på så sätt att man 
delegerar mer i den nya organisationen: 
 

      …ja, de har ju också fått mer…alla har fått mer makt! 
 
           Politiker I 

 
Politikern i fråga landar i att det kanske inte skett någon egentlig maktförskjutning, utan att 
man istället ”tydliggör den makt man har på ett annat…på ett bättre sätt”. 
 
Det är uppenbart att det är svårt att analysera makt och om en maktförskjutning har skett, 
vilket resonemanget ovan visar på. Vad många av respondenterna dock verkar vara överens 
om är att fullmäktige fått större makt över långsiktiga frågor och således idkar en mer 
proaktiv roll samtidigt som de sannolikt förlorat kontroll över kortsiktiga frågor. Kortsiktiga 
frågor är dock någonting som förvaltningen fått större makt över i och med ökad delegering. 
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5 Analys 
Studiens syfte är att söka svar på frågan hur maktrelationen mellan politiker och tjänstemän 
påverkas i en kommun som avvecklat sina facknämnder. I det här kapitlet analyseras empirin 
som presenterades i föregående kapitel utifrån studiens teoretiska referensram. 
 
Av de förändringar som Tranemo kommun genomgått kan det i synnerhet noteras tre 
förändringar som är centrala. För det första kan konstateras att organisationsförändringen har 
skapat en större rolltydlighet mellan politiker och tjänstemän. För det andra kan vi konstatera 
att politikernas roll som defensiva granskare har omformats och vitaliserats i den nya 
organisationsformen. En tredje förändring man kan peka på är att det skapats en bättre 
helhetssyn. 
 
Analysen är uppdelad i två delar där olika aspekter behandlas. Den första delen utgår från 
Aberbach, Putnamn och Rockmans (1981) modell för att beskriva dikotomin mellan politiker 
och tjänstemän. Den andra delen utgår från Brunsson och Jönssons (1979) teori om politikern 
som defensiv granskare, samt placerar frågan om informationsutbytet i relation till detta. 

5.1 Större tydlighet i rollfördelningen 
Avståndet mellan politiker och tjänstemän beskriver Aberbach, Putnam och Rockman (1981) 
i modellen Image I-IV. Modellen syftar i huvudsak till att beskriva var skiljelinjen mellan 
politik och förvaltning går, i vilken omfattning tjänstemännen medverkar i själva 
policyprocessen samt i vilken omfattning politikers och tjänstemäns roller överlappar 
varandra. Nedan beskrivs vilka tendenser vi funnit i empirin i egenskap av nämnda modell: 

5.1.1 Image I 
Det första sättet att beskriva skiljelinjen mellan politik och förvaltning utgår från att 
tjänstemännen enbart administrerar vad politikerna kommer fram till, vilket inte har något 
stöd i den här studiens empiri. Eftersom tjänstemännen i Tranemo är delaktiga i utformningen 
av policy genom till exempel beredning av förslag kan vi utesluta Image I ur analysen 
hädanefter. Däremot är det inte otänkbart att stoff från denna idealiserade bild kan leva kvar i 
aktörernas medvetanden. 

5.1.2 Image II 
I Image II deltar både politiker och tjänstemän i policyprocessen, men de bidrar med olika 
delar. Tjänstemännen bidrar med fakta och teknisk expertis medan politikerna är förmedlare 
av intressen. Image II utgår från att det är politikerna som ska artikulera ideal och förmedla 
intressen, och på så sätt fungera som vad Aberbach, Putnam och Rockman kallar för "den 
politiska rationaliteten" (ibid, s. 7). I den här studiens intervjuer med politiker och tjänstemän 
kan man genomgående se att det finns en ömsesidig respekt mellan aktörerna som är noga 
med att inte överträda varandras befogenheter. Tjänstemännens lojalitet till den politiska 
ledningen samt avsaknaden av konflikter mellan förvaltningen och den politiska ledningen 
kan tolkas som att uppdelningen och rollfördelningen i policyprocessen pekar på ett ideal som 
i mångt och mycket överensstämmer med Image II. 
 
I Tranemo kommun ger tjänsteman III uttryck för en stor försiktighet med att göra politiska 
värderingar vid utformning av tjänstemannaförslag. Vidare resonerar samme tjänsteman att 
när det finns olika uppfattningar bland de politiska partierna bör tjänstemännen främst utgå 
från en professionell synvinkel. Förslagen måste också vara realistiska att genomföra. 
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Tjänstemannens sätt att beskriva situationen överensstämmer väl med vad som karakteriserar 
Image II. 

5.1.3 Image III 
Image III utgår från att både politiker och tjänstemän är involverade inte bara i 
policyprocessen, utan även i själva politiken – fast på olika sätt. Den här relationen återfinns 
förmodligen mest på högre, nationell nivå (t.ex. statssekreterare, jfr Ivarsson Westerberg 
2011). Med tanke på att tjänstemännen i Tranemo kommun tidigare ansågs ha för stort 
inflytande befinner de sig sannolikt någonstans mellan Image II och III. Genom ambitionen 
att förtydliga och renodla rollerna skulle man kunna tolka det som att Tranemo strävar efter 
att tjänstemännen i större utsträckning ska närma sig Image II. Vad gäller politikerna har 
omorganisationen lett till att de flyttat fram sina positioner i och med att det skett en 
vitalisering av kommunfullmäktige – det är bland annat mer och livligare debatter nu. I Image 
III har politikern en mer passionerad roll än i Image II där rollen i större utsträckning är 
begränsad till att bevaka intressen. Att stärka politikerrollen i fullmäktige kan tolkas som en 
ambition att dessa politiker ska närma sig Image III. 

5.1.4 Image IV 
Det går inte att finna spår av den kompletta hybriden i den här studiens empiri. På en 
kommunal nivå är det inte särskilt troligt att man finner denna sammanblandning (Aberbach, 
Putnamn & Rockman 1981, s. 21). Vad som däremot är intressant att se är hur de ledande 
politikerna och tjänstemännen svarar på frågan om vad de tycker utmärker en bra politiker 
respektive en bra tjänsteman. Om man i utskriften av intervjusvaren hade raderat orden 
”politiker” och ”tjänsteman” hade det varit svårt att urskilja vem respondenterna pratade om. 
Den gemensamma strävan att arbeta för ”kommunens bästa” kan ses som ett uttryck för stark 
samsyn. Det borde finnas flera förslag på vad ”det bästa” för en kommun egentligen är, men 
respondenterna tar upp det utan att problematisera att det kan finnas olika syn på vad det bästa 
för kommunen är. Sammantaget kan man tolka det här som att det råder en stor närhet mellan 
ledande politiker och ledande tjänstemän i kommunen. Det innebär inte en ”hybridisering” i 
Aberbach, Putnam och Rockmans bemärkelse, men det kan ses som en antydan till likriktning 
av eliten i den kommunala organisationen. Ytterligare en intressant aspekt i sammanhanget är 
att kommunchefen fått en mer central roll mellan den politiska ledningen och förvaltningen. 
Det skulle vara att dra på för stora växlar att påstå att den nya rollen för kommunchefen 
innebär en hybridisering, men det skulle åtminstone vara den roll som ligger närmast Image 
IV i Tranemo kommun. 

5.1.5 Sammanfattning rollfördelning 
Före organisationsförändringen var det många politiker i Tranemo som ansåg att 
tjänstemännens inflytande var för stort (Tranemo kommun 2010, ss. 6-8). Den nya 
organisationen präglas av större rolltydlighet och en gemensam samsyn för vad som bör 
hanteras av förvaltningen och vilka frågor som ska styras av politikerna. Med andra ord en 
starkare uppdelning mellan vad- och hur-frågor. Som man kan se i tabell 4-1 i föregående 
kapitel är det numera en mindre andel politiker än tidigare som anser att tjänstemännen har för 
stort inflytande. I Aberbach, Putnam och Rockmans (1981) skala kan man tolka det som att 
tjänstemännen renodlar sin roll enligt Image II, där det ska vara tydligt att tjänstemännen inte 
engagerar sig i politik. Samtidigt kan man tolka ambitionen att stärka fullmäktige som att 
politikerna eventuellt närmar sig ett mer passionerat Image III-ideal. Detta förhållande mellan 
politiker och tjänstemän illustreras i figur 5-1 nedan: 
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Avslutningsvis är det på sin plats att säga några ord om Aberbach, Putnam och Rockmans 
(1981) uppdelning av dikotomin i fyra idealbilder. Det går att ifrågasätta användbarheten i 
modellen vad gäller att analysera var skiljelinjen mellan politiker och tjänstemän går, i alla 
fall på en kommunal nivå. Modellen förutsätter ett strikt förhållande som innebär att politiker 
enligt exempelvis Image II förhåller sig till tjänstemännen enligt samma bild. Det vi kan se i 
denna studie är att en förskjutning kan ske så att politiker och tjänstemän går att placera in i 
olika idealbilder (jfr figur 5-2). 
 
Vår reflektion är att vid samtal med ledande politiker och tjänstemän framträder lätt en bild av 
hur maktrelationen bör förhålla sig medan det är svårare att sätta fingret på hur det verkligen 
är. Vi misstänker att aktörerna är starkt påverkade av en normativ uppfattning – att politiker 
har makten medan tjänstemän är neutrala utförare – vilket gör det svårt att ringa in var 
relationen befinner sig på nämnda författares skala. 

5.2 Politikerrollen har vitaliserats… 
Brunsson och Jönssons (1979) teori om politikern som defensiv granskare går ut på att 
politiker på kommunal nivå har relativt små möjligheter att påverka politiken, trots att de har 
sista ordet vad gäller att fatta beslut. Kommunpolitiker hamnar i en reaktiv roll där ens 
påverkanmöjligheter delvis begränsas till att säga ja eller nej till tjänstemännens förslag. 
Organisationsförändringen i Tranemo kommun har vitaliserat politikernas roll i fullmäktige 
på så sätt att de får en mer proaktiv roll när de jobbar med strategiska, långsiktiga frågor i 
beredningarna. Med tanke på att det numera är färre politiker som anser att tjänstemännen har 
för stort inflytande, så kan man tolka det som att politikerna upplever att de tar en större plats 
i den nya organisationen. 

5.2.1 …men på bekostnad av informationsutbytet? 
Brunsson och Jönssons (1979) studie var baserad på kommunpolitikers möjligheter att 
påverka i en facknämnd. Fördelen med att sitta i en facknämnd är att politikern kommer nära 
den verksamhet som det ska beslutas om. Det sker alltså ett aktivt informationsutbyte mellan 
nämndpolitikerna och förvaltningsenheten. Med kommunstyrelsen som enda nämnd blir det 
färre politiker som får möjlighet till detaljerad information. Som exempel gav en respondent i 
enkäten uttryck för att han eller hon numera är mindre insatt i frågorna än när politikern ifråga 
satt i socialnämnden. Här får man nog dock ha klart för sig att det är skillnad på hur politiker 

Figur 5-1: Tolkning av avståndet mellan 
politiker och tjänstemän i Tranemo före 
förändringen 
 

Figur 5-2: Tolkning av avståndet mellan 
politiker och tjänstemän i Tranemo efter  
förändringen 
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upplever det beroende på om man sitter i kommunstyrelsen eller bara fullmäktige – något vi 
återkommer till i nästa kapitel när frågeställningarna ska besvaras. Sammanfattningsvis kan vi 
konstatera att Brunsson och Jönssons önskan om en mer proaktiv politikerroll möjligtvis fått 
en lösning, men att baksidan av myntet kan vara att somliga politiker i viss mån känner att de 
tappat insyn i detaljer. 
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6 Slutsats och diskussion 
I detta avslutande kapitel är det dags att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna 
som angavs i inledningen. Kapitlet är uppdelat i två delar – slutsats och diskussion. Den första 
delen disponeras på sådant sätt att de tre frågeställningarna besvaras var för sig. Därefter sker 
en sammanfattning med ett resonemang kring den övergripande frågan om hur maktrelationen 
mellan politiker och tjänstemän påverkas när en kommun avvecklar sina facknämnder. I 
uppsatsens avslutande del förs en diskussion som bland annat innefattar studiens bidrag till 
förståelsen av fenomenet maktrelationen politiker-tjänstemän, samt förslag på framtida 
forskning. 

6.1 Frågeställning A besvaras 
Studiens första frågeställning är: ”Har politiker och tjänstemäns attityder till rollfördelningen 
förändrats sedan övergången till en nämndlös politisk organisation?”. 
 
Av de ledamöter och ersättare i fullmäktige som besvarat enkäten är det 58 % som instämmer 
i påståendet ”Rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän är tydlig” (se tabell 4-2). Detta 
att jämföra med 2011 och 2008 då motsvarande siffra låg på 44 % respektive 41 %. Även i 
den SWOT-analys som genomfördes år 2013 ansåg kommunen att det råder en tydlig roll- 
och ansvarsfördelning (Tranemo kommun 2013). Man identifierade även en styrka i att det 
finns en bra dialog mellan politik och förvaltning. 
 
I intervjuerna uppger samtliga respondenter att rollerna har blivit tydligare sedan 
omorganisationen. Svaret på studiens första frågeställning är således att Tranemos politikers 
och tjänstemäns attityder till rollfördelningen har förändrats på så sätt att de nu upplever 
rollerna som tydligare. Här bör man fråga sig om det är omorganisationen eller någonting 
annat som orsakat den förbättrade tydligheten. Det förs ständigt en dialog kring hur aktörerna 
ser på rollerna. En sådan dialog kan naturligtvis ske utan att facknämnderna avvecklas, men 
man upplever ändå att förändringen kan härledas till omorganisationen på så vis att det blivit 
naturligt att synliggöra frågan i samband med att man ser över organisationen. 

6.2 Frågeställning B besvaras 
Studiens andra frågeställning är: ”Hur upplever politiker och tjänstemän att 
informationsutbytet dem emellan fungerar efter omorganisationen jämfört med innan?”. 
 
Beroende på om man är politiker eller tjänsteman och var man befinner sig i organisationen 
beskriver man sin roll i verksamheten på olika sätt. De olika aktörerna befinner sig på sätt och 
vis på olika arenor där de beskriver sina funktioner på skilda sätt. Detta påverkar även synen 
på informationsutbytet. Studien har inte fördjupat sig i informationsutbytet mellan olika 
politiska organ, exempelvis mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, utan istället 
har fokus riktats mot informationsutbytet mellan gruppen politiker och gruppen tjänstemän. 
Det går inte entydigt att fastställa om informationsutbytet har blivit bättre eller sämre mellan 
politiker och tjänstemännen i Tranemo kommun. Det beror helt enkelt på vem man frågar. 
 
I intervjuerna beskriver tjänstemännen att det skett en tydlig förbättring gällande 
informationsutbytet mellan dem och politikerna. Informationskanalerna har blivit enklare och 
tydligare i och med att det nya arbetssättet som präglas av en helhetssyn. Det är också en av 
de mest entydiga effekterna av organisationsförändringen att helhetssynen ökat inom 
organisationen i och med att facknämnderna – som tidigare utmärktes av bristande 
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helhetstänk – har avskaffats. Samtidigt finns det tendenser, framförallt bland politiker i 
kommunfullmäktige, att den djupa information som de haft när de satt i facknämnderna nu har 
försvunnit. 
 
Man kan sammanfatta skillnaderna med att tjänstemännen mer entydigt tycker att 
informationsutbytet har blivit bättre samtidigt som politikerna har en mer splittrad bild. 
Kommunens egen uppföljning kring organisationsförändringen pekar bland annat på en 
svaghet där det finns en ”stor ärendebredd och informationsbrister vad gäller uppdragen…” 
(Tranemo kommun 2013). Politikerna i kommunfullmäktige är som framkommit mest 
splittrade i deras uppfattning huruvida informationsutbytet blivit bättre eller sämre. Det beror 
på vilket uppdrag politikerna i fråga har. 

6.3 Frågeställning C besvaras 
Studiens tredje frågeställning är: ”Har makt förskjutits till eller från förvaltningen om 
politiker inte är delaktiga i detaljer i samma utsträckning som tidigare?”. 
 
Av de ledamöter och ersättare i fullmäktige som besvarat enkäten är det 39 % som anser att 
tjänstemän har större inflytande än de borde ha (se tabell 4-1). Detta att jämföra med 54 % 
och 51 % år 2011 respektive 2008. Det är dessutom fler än tidigare som direkt motsätter sig 
påståendet att tjänstemännen skulle ha för stor makt. Vad som dock är något motsägelsefullt 
är det som framkommer i tabell 4-3: att endast 15 % anser att kommunfullmäktige fått större 
makt sedan organisationsförändringen. På samma fråga i enkäten anser 19 % att förvaltningen 
fått större makt och 35 % att makt förskjutits till kommunstyrelsen. Samtidigt anser 58 % att 
kommunfullmäktige har vitaliserats (se tabell 4-4). 
 
Även intervjurespondenterna anser att fullmäktiges roll har förstärkts. En slutsats är att 
fullmäktige har fått mer makt över långsiktiga frågor i och med beredningsarbetet. Detta har 
gjort politikerrollen mer proaktiv än rollen som defensiv granskare (Brunsson & Jönsson 
1979) som förekommer i facknämnder. Samtidigt sker det mer delegering till förvaltningen i 
den nya organisationen – fler frågor hanteras av tjänstemännen än tidigare. Ett sätt att tolka 
detta är att politikerrollen generellt har blivit mer proaktiv på bekostnad av inflytande över de 
kortsiktiga frågorna, vilka förvaltningen fått mer makt över. 
 
I och med att facknämnderna är avskaffade har kommunstyrelsen fått mer makt över den 
verkställande nivån, eftersom kommunstyrelsen numera är den enda nämnden. Något som 
förstärker trovärdigheten i påståendet att kommunstyrelsen fått mer makt är att 35 % i enkäten 
anser att makt förskjutits dit. I en av intervjuerna framhöll en politiker att småpartierna känner 
sig åsidosatta då det numera finns färre organ att kunna vara representerad i. En slutsats av 
detta är att politiker på grund av omorganisationen måhända fått mer makt, men att det 
samtidigt skett en maktkoncentration till ett färre antal politiker eftersom kommunstyrelsen 
fått en mer central roll. 
 
Även kommunchefen har fått en mer central roll än tidigare, och på så sätt större möjligheter 
att påverka. Allt detta tillsammans gör att det är svårt att enkelt slå fast om makt har 
förskjutits till eller från förvaltningen på grund av omorganisationen, utan det beror helt på 
vilket avseende det gäller. I nästa avsnitt utvecklar vi denna tanke. 
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6.4 Sammanfattning tema A-C 
Syftet med den här studien är att ta reda på hur maktrelationen mellan politiker och 
tjänstemän har påverkats efter övergången till en nämndlös politisk organisation. Vår slutsats 
är att det inte entydigt går att slå fast om antingen gruppen politiker eller gruppen tjänstemän 
har fått mer makt. Det beror på i vilket avseende och i vilken position aktören befinner sig i. 
En slutsats är att politiker i kommunfullmäktige fått en mer proaktiv roll och mer makt över 
långsiktiga frågor. Samtidigt har politiker, möjligtvis med undantag för de i 
kommunstyrelsen, generellt fått minskad kontroll över kortsiktiga frågor. Dessa frågor har 
tjänstemännen fått ökat inflytande över i och med att det sker mer delegering till förvaltningen 
i den nya organisationen. Politiker som tidigare satt i facknämnder kan uppleva ett sämre 
informationsutbyte än tidigare, medan politiker i kommunstyrelsen upplever en tydligare 
information eftersom helhetssynen blivit bättre. 
 
Kommunstyrelsen har som enda nämnd i organisationen vunnit mer inflytande över den 
verkställande nivån. Vår upplevelse är att det skett en viss centralisering kring 
kommunstyrelsen och ledande tjänstemän i förvaltningen. Kommunchefen har fått en mer 
central roll och utökade maktresurser. Samtidigt är det numera färre ledamöter och ersättare i 
fullmäktige som anser att tjänstemännen har för stor makt. Rollfördelningen upplevs som 
tydligare nu än innan organisationsförändringen. I denna bemärkelse kan man säga att 
förändringen varit lyckad för kommunen i avseende att tydliggöra roller och minska risken för 
allt för stort tjänstemannainflytande. Samtidigt bör man vara vaksam på att omorganisationen 
kan ha lett till en maktkoncentration till den verkställande nivån: kommunstyrelsen och 
förvaltningen. 

6.5 Organisationsförändringen i ett vidare perspektiv och förslag 
på fortsatt forskning 

Så här mot slutet av denna uppsats är det på sin plats att föra en diskussion om vad studiens 
resultat får för implikationer för fenomenet maktrelationen politiker-tjänstemän. Eftersom det 
här är en fallstudie måste man fråga sig hur väl slutsatserna går att generalisera i ett vidare 
perspektiv. 
 
Det går naturligtvis inte att påstå att slutsatsen ovan gäller för alla kommuner som avskaffat 
sina facknämnder. Däremot är det inte otänkbart att maktrelationen mellan politiker och 
tjänstemän påverkas på ett liknande sätt även på andra håll. Detta eftersom den strukturella 
förändringen borde påverka på liknande sätt även i andra kommuner. Att ha kommunstyrelsen 
som enda nämnd borde, som exempel, rimligtvis leda till ökat inflytande för 
kommunstyrelsen. Å andra sidan bör man vara öppen för att fler aspekter än den strukturella 
variabeln kan påverka hur utvecklingen blir. Att maktrelationen mellan politiker och 
tjänstemän utvecklas åt det ena eller andra hållet måste inte ha med en 
organisationsförändring att göra – det kan vara andra faktorer som påverkar. I fallet med 
Tranemo kommun kan vi dra slutsatsen att rollfördelningen har blivit tydligare sedan man 
genomförde förändringen. Med det sagt kan vi inte säga att vi vet att det beror på 
organisationsförändringen i sig. Däremot har en organisationsförändring av det här slaget på 
ett naturligt sätt fött en dialog som skapat en medvetenhet kring roller och rollfördelning. 
 
Vissa tendenser kan vi konstatera att övergången till nämndlös politisk organisation lett till – 
exempelvis ökad helhetssyn. Det blir enklare både för politiker och tjänstemän att se till 
”kommunens bästa” i sin helhet vilket leder till att man lyckas undvika ”nämndpartier”. 
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Kan man rekommendera den här formen av organisationsförändring till en kommun som 
brottas med upplevelsen av för stort tjänstemannainflytande? I den bemärkelsen att 
organisationsförändringen om inte annat kan skapa en fruktbar dialog kring rollfördelning 
mellan politiker och tjänstemän lär det vara positivt för en sådan kommun. Däremot bör man 
vara medveten om risken för maktkoncentration till kommunstyrelsen när man minskar 
antalet politiker i kommunen. Visserligen verkar förändringen leda till en mer proaktiv roll för 
politikerna i fullmäktige, men för att den nya uppgiften med att jobba mer med långsiktiga 
mål ska vara meningsfull krävs det en god uppföljning för att det långsiktiga arbetet ska 
förverkligas i faktiska åtgärder. På detta område vore det intressant med fortsatt forskning: 
hur väl realiseras det som beslutas i fullmäktiges beredningar? 
 
Med tanke på att ärendemängden och arbetsbelastningen för kommunstyrelsen har ökat är det 
rimligt att denna utveckling innebär att kompetenskraven ökar på politikerna i 
kommunstyrelsen. Går det här att tolka som en sorts professionalisering av politikerrollen?  
 
Det skulle behövas mer forskning om politikerrollen för att öka kunskapen kring fenomenet 
som handlar om maktrelationen politiker-tjänstemän. Som en av de intervjuade 
respondenterna uttryckte det, så kan inte tjänstemännen ”leva i ett vakuum” utan det krävs att 
politikerna ”tar sin plats”. Hur politiker uppträder kan således påverka hur mycket inflytande 
tjänstemännen får. När man pratar om att tydliggöra roller bör man alltså inte negligera 
politikerns roll och stirra sig blind på tjänstemannarollen. 
 
Relationen mellan politiker och tjänstemän omformas ständigt. Om utvecklingen stadigt har 
gått mot att gränserna suddats ut kan man se den organisationsförändring som innebär att en 
kommun avskaffar sina facknämnder som ett sätt att återgå till en ordning med tydligare 
gränser. Om denna förändring ska vara lyckosam ur ett demokratiskt perspektiv krävs att det 
långsiktiga arbetet i fullmäktiges beredningar ger effekt även på verkställighetsnivå. 
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Bilaga 1: Intervjuguide kommunchefen 
 
Inledning 
 

1. Hur länge har du arbetat som kommunchef i kommunen? 
 
Inför omorganisationen 
I underhandsstudien kunde vi läsa att ganska få, såväl 2008 som 2011, ansåg att 
rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän var tydlig. 
 

2. På vilket sätt var det en oklar rollfördelning? 
 

3. Kan du ge exempel på oklarheter? 
 

4. Har organisationsförändringen gjort att rollerna är tydligare? Händer det fortfarande 
att rollerna kan överlappa varandra? 

 
Tjänstemannens roll 

5. Hur skulle du beskriva din roll som kommunchef? Vilka är dina viktigaste 
arbetsuppgifter? 

 
6. Hur skiljer sig dina arbetsuppgifter från hur det var innan omorganisationen? 

 
7. Har kommunchefens roll blivit tydligare i och med förändringen? 

 
8. Vem styr dina arbetsuppgifter? Finns det en arbetsbeskrivning, och i så fall: vem har 

utformat den? 
 

9. Vilka personer/positioner arbetar kommunchefen mest med? Har detta förändrats – 
och i så fall hur – sedan omorganisationen? 

 
10. Har du som kommunchef ett större ansvar nu än innan förändringen? 

 
11.  Vad anser du utmärker en bra tjänsteman, respektive politiker? 

 
12.  Finns det en förväntan att tjänstemännen ska handla utifrån lojalitet till den politiska 

ledningen? Dvs. är det viktigt för dig som tjänsteman att utforma förslag och beslut 
som ligger i linje med politikernas prioriteringar? 

 
13. Har arbetsbelastningen på förvaltningen minskat eller ökat sedan omorganisationen? 

 
Relationen mellan kommunchefen och politikerna i KS 

14. Beskriv kommunchefens samarbete med politikerna i kommunstyrelsen. Hur ofta har 
ni kontakt? På vilket sätt? 
 

15. Hur har samarbetet förändrats med den nya organisationen? 
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Makt 
16. Har kommunchefens deltagande i ärendeprocessen till KS förändrats i och med 

omorganisationen? 
 

17. Kan en kommunchef påverka i ärendeprocessen, och i så fall hur? Har detta ändrats 
med den nya organisationen? 

 
18. Man kan tänka sig att någon grupp av tjänstemän och politiker har förlorat 

inflytande/fått större inflytande i och med den nya organisationen. I så fall: hur ser du 
på det? 

 
19. Hur har informationsutbytet mellan politiker och tjänstemän förändrats sedan 

omorganisationen? 
 

20. I årsredovisningen redovisas ett antal mål med tillhörande måluppfyllelse. Vem sätter 
de målen, och hur går det till? 
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Bilaga 2: Intervjuguide sektionschefer 
 
Inledning 
 

1. Hur länge har du arbetat som sektionschef i kommunen? 

Inför omorganisationen 
I underhandsstudien kunde vi läsa att ganska få, såväl 2008 som 2011, ansåg att rollfördelningen 
mellan politiker och tjänstemän var tydlig. 
 

2. På vilket sätt var det oklar rollfördelning? 
 

3. Kan du ge exempel på oklarheter? 
 

4. Har organisationsförändringen gjort att rollerna är tydligare? Händer det fortfarande att 
rollerna kan överlappa varandra? 

 
Tjänstemannens roll 

5. Hur skulle du beskriva din roll som sektionschef? Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter? 
 

6. Hur skiljer sig dina arbetsuppgifter från hur det var innan omorganisationen? 
 

7. Vilka personer/positioner arbetar sektionschefen mest med? Har detta förändrats – och i så fall 
hur – sedan omorganisationen? 

 
8. Har du som sektionschef ett större ansvar nu än innan förändringen? 

 
9. Vad anser du utmärker en bra tjänsteman, respektive politiker? 

 
10.  Finns det en förväntan att tjänstemännen ska handla utifrån lojalitet till den politiska 

ledningen? Dvs. är det viktigt för dig som tjänsteman att utforma förslag och beslut som ligger 
i linje med politikernas prioriteringar? 
 

Relationen mellan sektionschefen och politikerna 
11. Innan omorganisationen arbetade tjänstemännen gentemot facknämnderna. Hur har ert arbete 

gentemot politikerna förändrats sedan facknämnderna avvecklades? 
 

Makt 
12. Har sektionschefens deltagande i ärendeprocessen förändrats i och med omorganisationen? 

 
13. Kan en sektionschef påverka i ärendeprocessen, och i så fall hur? 

 
14. Man kan tänka sig att någon grupp av tjänstemän och politiker har förlorat inflytande/fått 

större inflytande i och med den nya organisationen. I så fall: hur ser du på det? 
 

15. Hur har informationsutbytet mellan politiker och tjänstemän förändrats sedan 
omorganisationen? 

16. I årsredovisningen redovisas ett antal mål med tillhörande måluppfyllelse. Vem sätter de 
målen, och hur går det till? 
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Bilaga 3: Intervjuguide politiker 
 
Inledning 
 

1. Hur länge har varit [politisk position] i kommunen? 

Inför omorganisationen 
I underhandsstudien kunde vi läsa att ganska få, såväl 2008 som 2011, ansåg att 
rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän var tydlig. 
 

2. På vilket sätt var det oklar rollfördelning? 
 
3. Kan du ge exempel på oklarheter? 

 
4. Har organisationsförändringen gjort att rollerna är tydligare? Händer det fortfarande 

att rollerna kan överlappa varandra? 
 
Politikerns roll 

5. Hur skulle du beskriva din roll som [politisk position]? Vilka är dina viktigaste 
uppgifter? 

 
6. Skiljer sig dessa uppgifter från hur det var innan omorganisationen? 

 
7. Arbetsbelastningen för KS har ökat efter förändringen. Vad får det för konsekvenser? 

 
8. Har [politisk positions] roll blivit tydligare i och med förändringen? 

 
9. Har du som [politisk position] ett större ansvar nu än innan förändringen? 

 
10.  Vad anser du utmärker en bra politiker, respektive tjänsteman? 

 
11. I andra kommuner som har avvecklat sina facknämnder och istället jobbar med 

beredningar har det framkommit en kritik om att få ”tunga”/ledande politiker är aktiva 
i beredningarna. Är det här någonting som märks även i Tranemo? 

 
12.  Kommunfullmäktige ska i och med den nya organisationen jobba mer med 

långsiktiga mål. Hur sker återkopplingen mellan kortsiktiga och långsiktiga mål – med 
andra ord: hur vet man att man är på rätt väg? 

 
Relationen mellan politiker och tjänstemän 

13. Beskriv ditt samarbete med kommunchefen/sektionscheferna. Hur ofta har ni kontakt? 
På vilket sätt? 

 
14. Hur har samarbetet förändrats med den nya organisationen? 

 
15. Fungerar tjänstemännens beredning av förslag bättre eller sämre nu än innan 

omorganisationen? 
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16. Finns det en förväntan att tjänstemännen ska handla utifrån lojalitet till den politiska 
ledningen? Vad händer om tjänstemännen utformar förslag och beslut som inte ligger i 
linje med politikernas prioriteringar? 

 
17. Hur väl anser du att beslut som fattas av politiker sedan implementeras av 

förvaltningen? Är det här någonting som har förändrats sedan omorganisationen? 
 
Makt 

18. Har politikernas deltagande i ärendeprocessen i KS/KF förändrats i och med 
omorganisationen? 

 
19.  I underhandsstudien, såväl år 2008 som 2011, framkom det att många politiker i 

fullmäktige tyckte att ”tjänstemännen hade mer inflytande än de borde ha”. Vad ser du 
som förklaring till det, och är tror du att det här är någonting som har förändrats? 

 
20. Ifall omorganisationen har lett till en maktförskjutning: vart anser du i så fall att makt 

har förskjutits (t.ex. KF, KS, PolSam eller förvaltningen)? 
 

21. Man kan tänka sig att någon grupp av tjänstemän och politiker har förlorat 
inflytande/fått större inflytande i och med den nya organisationen. I så fall: hur ser du 
på det? 

 
22. Hur har informationsutbytet mellan politiker och tjänstemän förändrats sedan 

omorganisationen? 
 

23.  I årsredovisningen redovisas ett antal mål med tillhörande måluppfyllelse. Vem sätter 
de målen, och hur går det till? 
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Bilaga 4: Politikerenkät till ledamöter och ersättare i fullmäktige 
 

1. Hur länge har du varit ledamot eller ersättare i Tranemos kommunfullmäktige? 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2. Har du varit ledamot eller ersättare i en facknämnd i Tranemo tidigare? 
 
 

Ja Nej 

  

3. Vilken är din inställning till den nya, nämndlösa organisationen? 
 
 

Positiv Negativ Varken positiv eller 
negativ Vet ej 

    

4. Har kommunfullmäktige vitaliserats sedan man avvecklade facknämnderna och istället 
jobbar med beredningar? 
 
 

Ja Nej Varken eller Vet inte 

    

 
 
 
 

   

5. Hur väl instämmer du med följande påstående: ”Rollfördelningen mellan politiker och 
tjänstemän är tydlig" 

 
 

Stämmer 
mycket dåligt 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer 
varken bra eller 

dåligt 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
mycket bra Vet ej 
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6. Hur väl instämmer du med följande påstående: ”Tjänstemännen har mer inflytande än de 
borde ha” 
 
 

Stämmer 
mycket dåligt 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer 
varken bra eller 

dåligt 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
mycket bra Vet ej 

      

7. Hur väl instämmer du med följande påstående: "Det är få "tunga"/ledande politiker som 
engegerar sig i beredningarna" 
 
 

Stämmer 
mycket dåligt 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer 
varken bra eller 

dåligt 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
mycket bra Vet ej 

      

8. Ifall omorganisationen har lett till en maktförskjutning, vart anser du i så fall att makt har 
förskjutits i första hand? 
 
 

Kommunfull
mäktige 

Kommunstyr
elsen 

Förvaltninge
n PolSam 

Ingen 
maktförskjut

ning har 
skett 

Annat Vet ej 

       
 
9. Anser du att maktbalansen mellan politiker och tjänstemän har förskjutits åt det ena eller 
andra hållet sedan omorganisationen? 
 
 
Politikernas inflytande 

har ökat 
Tjänstemännens 

inflytande har ökat Varken eller Vet ej 

    

10. Anser du att informationsutbytet mellan politiker och tjänstemän har blivit bättre eller 
sämre sedan omorganisationen? 
 
 

Det har blivit bättre Det har blivit sämre Varken eller Vet ej 

    

11. Hur väl anser du att implementeringen av beslut som fattas i KF implementeras av 
förvaltningen? 
 
 

Det blir oftast så som jag 
föreställt mig Det blir sällan som jag tänkt mig Vet ej 
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12. Om du anser att implementering av KF-beslut har förändrats i och med omorganisationen, 
fungerar det i så fall bättre eller sämre nu än innan? 
 
 

Det fungerar bättre nu Det fungerar sämre nu Varken eller Vet ej 

    

 
 

 
   

13. Fungerar tjänstemännens beredning av förslag bättre eller sämre nu än innan 
omorganisationen? 
 
 

Det har blivit bättre Det har blivit sämre Varken eller Vet ej 

    
 

14. Vad anser du att den viktigaste uppgiften för kommunfullmäktige är? 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

15. Övriga synpunkter 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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