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Abstract  
 

Who has the power of public administration? This question has long been of interest to political 

science research. The ideal models in public administration are the principle that policy 

determines what to do and when it should be done while the administration is responsible for 

how and by whom it should be performed. In this work, I examine the role of the secretary in the 

municipal power structure based on the following questions: 

 

• What institutional space, or power and influence, is required to influence the   

policy process or individual policy decisions? 

     • What institutional space, or power and influence, has the board secretaries? 

        • What pressure is the board secretary expose to?
 

To answer my questions, I interviewed the board secretaries of the local government. Through 

interviews I intend gain a deeper understanding of the nature of the assignment. Interviews have 

been conducted against promise of anonymity, as the research area itself may affect sensitive 

parts of the profession through the informal power relationships I intend to investigate. The 

conclusions I could draw from my investigations are that the board secretaries hold a relatively 

strong position of power, but also that the secretaries, according to their own opinion, refrain 

from using this for personal interests. This of loyalty to the political system. 
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1 Inledning 
 
 

Det svenska politiska systemet bygger på representativ demokrati. Vart fjärde år väljs dels 

vilka partier men också vilka personer som ska företräda dem i de direktvalda politiskt 

församlingarna. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. (Riksdagen. Regeringsformen. 

Stockholm: Riksdagen; 1974 (SFS 1974: 152) så inleds regeringsformens första kapitel och 

första paragraf, men då den politiska majoriteten kan skifta mellan valen finns en 

ickepolitiskt uppbyggd förvaltningsapparat vars syfte är att den offentliga förvaltningen skall 

kunna flyta på utan avbrott även när den politiska majoriteten skiftar. För att detta skall 

kunna ske smidigt finns en strikt uppdelning mellan vad som är politikens uppgift och vad 

som är förvaltningsorganisationens uppgift. Det brukar pratas om den gyllene gränsen mellan 

politik och förvaltning där politiken bestämmer vad som skall göras och när det ska vara 

klart, medan förvaltningens uppgift blir att besluta vem som skall genomföra det samt hur det 

skall genomföras (Jonsson et al. 2012 ss.17–18). 

         Tjänstemännens betydelse har i många teorier fått en undanskymd roll. Man kan dock 

finna empirisk forskning som visar att enskilda tjänstemän både spelar en viktigt och ibland 

helt avgörande roll för hur politiken bedrivs (Hysing & Olsson 2012 s. 11). Man bör i allt 

större utsträckning uppmärksamma tjänstemännen som individer med stora möjligheter att 

påverka de politiska besluten, eller på vilket sätt som den beslutade politiken genomförs. 

Även om dessa tjänstemän inte kan driva igenom saker på egen hand måste man ändå se dem 

som kreativa och kunniga aktörer, vars position och specifika kunskapsområde gör dem till 

aktörer med goda möjligheter att påverka den generella politiken, såväl som enskilda beslut 

(Hysing & Olsson 2012 ss.11–12). 

          En tjänstemannatyp som sällan nämns är nämndsekreterarna och anledningarna till det 

kan säkert vara många. En av anledningarna kan vara att när man hör ordet sekreterare för 

det tankarna till en person vars uppgift är att skriva protokoll och hålla reda på en högre chefs 

kalender och liknande uppgifter som att ordna lokaler och fika till möten. En annan aspekt på 

den eventuellt förringande synen på nämndsekreterare är att de flesta människors erfarenhet 

av sekreterare torde vara en lekman i föreningslivet. 

          Även om just de arbetsuppgifter som jag nämnde ovan mycket väl kan ingå i 
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nämndsekreterarens uppgifter är det långt ifrån allt. Jag skulle påstå att även om 

nämndsekreteraren fortfarande är en något dold tjänstemannatyp så är denna i högsta grad 

både välutbildad och har en stor kompetens. Kunskaper utgör den teoretiska insikten om hur 

specifika uppgifter ska utföras och färdigheter är förmågan att utföra dessa uppgifter (Busch 

2013 s. 14).    

 

 
1.2 Syfte och frågeställningar  

  

Syftet med denna uppsats är att studera nämndsekreterare i offentlig förvaltning. 

Nämnsekreterarna är en grupp som förefaller förbisedd i forskningen när det kommer till 

tjänstemän i den offentliga förvaltningen. Med denna studie avser jag att studera 

nämndsekreterarna utifrån ett makt- och inflytandeperspektiv. Vilken typ av makt kan ligga i 

nämndsekreteraskapet samt om nämndsekreterarna nyttjar sin eventuella makt för egna 

syften. Studien avser vidare att undersöka om nämndsekreterarna utsätts för påtryckningar i 

sin roll som tjänsteman i offentlig förvaltning.  

 

• Vilket institutionellt utrymme, eller makt och inflytande, krävs för att kunna påverka 

policyprocessen eller enskilda politiska beslut?  

• Vilket institutionellt utrymme, eller makt och inflytande, har nämndsekreterarna? 

• Vilka påtryckningar utsätts nämndsekreterare för? 

 

 

1.3 Disposition  
 
I kapitel två kommer jag att redogöra för mina metodologiska överväganden. I det tredje kapitlet 

kommer jag kort att redogöra för tidigare forskning om tjänstemän i offentlig förvaltning. I 

Kapitel fyra har jag för avsikt att kort redogöra för det historiska läget och hur vi har gått från en 

förvaltning helt driven av politiker till en professionaliserad med anställda tjänstemän avskurna 

från partipolitiken. I det femte kapitlet kommer jag redogöra för vad nämndsekreteraren är för 

tjänsteman samt vilka värden dessa bör jobba efter. I kapitel sex kommer jag att redogöra för 
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några maktperspektiv som förekommer i offentlig förvaltning och som nämndsekreterarna på 

olika sätt har att förhålla sig till. I kapitel sju redogör jag för mitt insamlade material för att sedan 

i kapitel åtta redogöra för mina slutsatser. Kapitel nio utgörs av en slutdiskussion.  

 
 

2 Metod 
 

I följande kapitel kommer jag att redogöra för mina metoder och varför jag har valt dessa. Jag 

kommer även att redogöra för hur mina urval har gått till och varför jag har valt att anonymisera 

mina informanter. 

 

 
2.1 Intervjuer 
 

För denna undersökning valde jag att använda mig av samtalsintervjuer med öppna frågor. 

Samtalsintervjun är uppbyggd så att det finns en uppsättning med färdiga frågor eller ett 

genomgående tema för intervjun, vad man dock kan göra är att ändrar frågornas formulering, 

ordningsföljd och ibland även innehåll beroende på vilken riktning intervjun tar. Jag har även 

uteslutande använt mig av öppna frågor helt utan förutbestämda svarsalternativ. Syftet med detta 

är att ge respondenterna helt fria tyglar när det kommer till att utforma sina svar. Vid 

undersökningar med öppna frågor förekommer det ibland även en viss grad av dialog, det 

innebär att intervjun förs i form av ett samtal (Esaiasson et al. ss 228–229). Detta gör att man i 

samtalet lätt kan ställa följdfrågor på, eller få förtydligande av, information som man finner 

intressant för den ursprungliga forskningsfrågan. Intervjuerna varierade lite i längd men vid min 

sammanställning kunde jag konstatera att det kortaste intervjun varade i ca 45 minuter och den 

längsta varade i ca 55 minuter vilket man får se som högst rimligt vid samtalsintervjuer 

(Esaiasson et al. s. 234). 
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2.2 Varför intervju 
 

Då jag visste vad det var jag ville undersöka stod valet mellan att göra en kvalitativ studie med 

intervjuer eller en kvantitativ med enkäter. Efter noggrant övervägande föll mitt val, som jag 

beskrivit här ovan, på kvalitativa intervjuer. En fördel är att man direkt på plats kan få sådant 

man inte förstår förklarat och för och att man direkt på plats kan reda ut eventuella frågetecken 

och missförstånd. Det ger också en bättre möjlighet att ta kontakt med informanterna igen och 

exempelvis ställa följdfrågor om sådant man upptäckt vid transkriberingen.  

 

 

2.3 Anonymisering 
 

Jag har valt att i min undersökning erbjuda samtliga informanter anonymitet. Anledningen till det 

valet är att ge nämndsekreterarna bästa förutsättningar att tala fritt om makt och inflytande. 

Eftersom en del av studien handlar om att undersöka informell makt ger anonymiteten större 

frihet för nämndsekreterarna att delge information som är av intresse för min studie. Det har 

också framkommit under arbetets gång att anonymitetsgarantierna varit en förutsättning för flera 

nämndsekreterare att vilja ställa upp som informanter. Jag tänkte noga igenom mitt val och kom 

fram till att även om jag anonymiserar är det fullt möjligt att åstadkomma en bra reliabilitet samt 

att det inte påverkar möjligheten för någon annan att göra om samma studie med andra 

människor och nå liknande resultat.  

 

 

2.4 Fördelar med kvalitativa metoder 
 

Genom att möta informanterna ansikte mot ansikte går det att minska bortfallet, då jag även i 

regel mötte mina informanter på eller i anslutning till deras arbetsplatser blev alla intervjuer jag 

planerade in av. Min avsikt var även till viss del var att undersöka mina informanters upplevelser 

därför ansåg jag det nödvändigt att kunna gå på djupet och ställa följdfrågor till mina 

informanter. Detta är helt nödvändigt för att dels få just deras uppfattning, men även för att 

kunna ställa relevanta följdfrågor vilket i förlängningen visade sig vara helt nödvändigt för 

studiens utfall (Larsen 2009 ss. 26–27). Jag såg det också som viktigt att kunna utgå från mina 
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informanters perspektiv och att jag skulle få en bättre flexibilitet i informanternas svar.  

 

 

2.5 Nackdelen med kvalitativa metoder 
 

En av nackdelarna med kvalitativ metod är att man inte riktigt kan generalisera. Det är även en 

mycket tidskrävande metod att behandla den data man samlar in då det inte bara är att föra över 

ikryssade svarsalternativ. En intervju måste transkriberas och det kan man förvisso göra på lite 

olika sätt men det är hur som helst en väldigt tidsödande åtgärd. Det finns även risker i att den 

som intervjuas inte är helt sanningsenlig utan ibland kan komma att svara på ett sådant sätt som 

denne tror att forskaren vill höra, eller på ett sätt som informanten ser som allmänt accepterat. 

Detta kan i sig göra att informationen blir allt mindre trovärdig (Larsen 2009 ss. 27–28). 

En annan risk är att informanter vill styra resultatet. Ju mer makt som anses ligga i positionen 

desto större tenderar granskningen av tjänsteinnehavarna att bli, en katastrof för den som vill 

vara förvaltningens grå eminens. Risk för styrning av resultatet åt andra hållet finns om det i 

intervjuunderlaget finns nämndsekreterare som retar sig på kollegors maktutövning. 

 

 
2.6 Kvalitativ textanalys 
 

Efter de intervjuer jag gjorde med nämnsekreterarna valde jag att transkribera intervjuerna. När 

intervjuer transkriberas finns det några olika metoder att använda sig av. Antingen kan man 

skriva exakt som det sker i verkligheten vilket då innebär att man skriver ner minsta harklig, 

skriver ut pauser och till o med dialekter eller andra språkförändringar. Eller så kan man 

transkribera på ett sådant sätt att uttalanden blir mer grammatiskt korrekta i skriven form där 

man kompletterar ofullständiga meningar och där avvikelser helt eller delvis utelämnas. Om det 

förekommer språk, uttryck eller andra framtoningar i intervjun som försvårar att hålla personen 

anonym, bör dessa utelämnas från intervjun redan i första läget, det vill säga att man inte skriver 

ut sådana saker som arbetsplats eller citat som på ett eller annat sätt kan identifiera personen i 

fråga (Fangen 2005 s. 197). Mina utskrifter är konstruerade så att jag har valt att skriva ut så 

mycket som möjligt och då även harklingar och felsägningar. Anledningen till detta 

tillvägagångssätt är helt enkelt för att inte missa något som till en början kanske verkade 
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irrelevant men vid ett senare tillfälle bli väldigt intressant (Bryman 2012 s. 486). Ett par gånger 

under intervjuerna bad deltagarna mig att inte ta med speciella citat eller specifika händelser som 

de berättade om då dessa lätt skulle kunna identifieras och på ett sådant sätt att personerna i fråga 

skulle kunna bli identifierade, eller åtminstone i den mån att en kraftigt begränsad skara 

människor skulle kunna komma på tal. Efter att alla intervjuer blivit transkriberade gjorde jag en 

kvalitativ textanalys av dem. Det innebär att jag noga läst igenom texten flera gånger för att på så 

sätt finna bra underlag för hur dessa personer ser på sin egen roll utifrån ett maktperspektiv, men 

även på vilket sätt de upplever att de kan bli utsatta för olika påtryckningar.  

 

 

2.7 Urval och begränsningar 
 

För att få både ett bra urval och samtidigt hålla mig till ett begränsat geografiskt område valde 

jag personer med yrkestiteln nämndsekreterare inom Örebro län, då Örebro län består av 12 

kommuner i varierande storlek kände jag att detta skulle bilda en bra grund för spridning utan att 

för den skull påverka att anonymiteten för informanterna skulle röjas. Jag ville att mina 

informanter skulle ha en så stor spridning som möjligt inom min valda grupp, jag såg det alltså 

som viktigast att ha en spridning över kön, ålder och erfarenhet. Men jag ville även se hur det 

kunde skilja sig mellan mindre och större kommuner. Därefter började jag söka på kommunernas 

hemsidor för att hitta lämpliga kandidater, när detta var gjort sökte jag på personerna på nätet för 

att på så sätt få en ålder på dem därefter har jag valt ut de personer som jag velat intervjua och 

kontaktat dem. När en person har avböjt intervju har jag försökt med en annan person som i 

princip uppfyller samma kriterier, denna ambition har lyckats. Jag har till min studie intervjuat 

fem män och fem kvinnor och av dessa har åtta haft en högre utbildning i form av 

kandidatexamen eller högre. Två har haft motsvarande gymnasiekompetens med någon enstaka 

kurs vid högskola eller universitet.  

 

 

2.8 Reliabilitet och validitet 
 

Man måste på olika sätt värdera validitet och reliabilitet beroende på om man utför en kvalitativ 

eller kvantitativ studie. Vid en kvalitativ studie kan man inte skatta tillförlitligheten med siffror. 
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Vid kvalitativa studier handlar validitet och reliabilitet om att kunna bearbeta och beskriva de 

data man samlat in på ett tydligt och systematiskt sätt.  

          En grundfråga när det kommer till reliabilitet är huruvida det är möjligt för en annan 

forskare att göra om min forskning och komma fram till samma resultat (Kvale, Brinkmann 2014 

s. 295). Att genomföra exakt denna studien igen är omöjligt då människor hela tiden utvecklas 

och skaffar sig nya erfarenheter, så även om en annan forskare skulle ha turen att pricka in exakt 

samma informanter som jag intervjuat och använda sig av mina frågor skulle förutsättningarna 

ändå inte vara de samma då det ha förflutit en tid emellan. Det är även avgörande vem som gör 

studien då även delar som kön, ålder och erfarenhet kan ha en stor betydelse för hur 

informanterna uppfattar situationen (Fangen 2005 s. 277) Även om vi inte kan förvänta oss 

samma identiska resultat från två olika forskare kan vi ändå förvänta oss att resultatet från två 

olika undersökningar är kompatibla genom att slutsatserna från en studie inte implicit eller 

explicit motsäger slutsatsen i den andra (Fangen 2005 s. 178). Det kan även öka reliabiliteten om 

man använder sig av triangulering, genom att använda sig av flera metoder, både vid insamling 

av data och vid analys av data kan detta stärka reliabiliteten. Genom att beskriva så detaljrikt 

som möjligt hur undersökningen gått till samt vilka beslut som fattats i de olika skeendena kan 

andra forskare använda rapporten som en manual och på det sättet upprepa eller replikera studien 

(Merriam 1994 s. 183). 

          En fråga man behöver ställa sig när det kommer till studiens validitet är om man har 

studerat det man avsåg att studera? Att få till en god validitet i en kvalitativ studie är svårt då det 

inte finns några fasta variabler att mäta emot som det gör i kvantitativ forskning. Det finns ändå 

olika sätt att öka validiteten i en kvalitativ studie. Som tidigare nämnds finns triangulering som 

är en metod i vilken flera olika informationskällor eller flera olika metoder används för att 

bekräfta de resultat som framkommer allt eftersom (Merriam 1994 s. 179). Ett annat sätt kan 

vara att använda sig av deltagarkontroll vilket innebär att informanterna får ta del av de 

beskrivningar och tolkningar som gjorts för att på så sätt ta ställning till om resultatet verkar 

riktigt eller om forskaren på något sätt har misstolkat eller missuppfattat något som informanten 

har sagt eller gjort. Horisontell granskning och kritik går ut på att ens kollegor kommer med 

synpunkter och kommentarer på det resultat som framkommer allt eftersom. Genom att klargöra 

de skevheter som forskaren riskerar att föra in i undersökningen, alltså forskaren uttrycker 

explicit sina utgångspunkter för studien, teoretiska perspektiv, underliggande antaganden och 
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annat som kan komma att påverka studien kan man redan på ett tidigt stadium genom att vara 

tydlig påverka för en bättre validitet (Merriam 1994 s. 180). 

 

 

3 Tidigare forskning och forskningsläget 
 

De offentliga tjänstemännens roll i politiskt styrda organisationer har varit en het fråga ända 

sedan de första tjänstemännen dök upp i den offentliga förvaltningen. Det finns ett stort intresse 

och flera framstående statsvetare som James H Svara, Jan Olsson, Erik Hysing, Lennart 

Lundquist, Viveka Nilsson och Stig Montin har intresserat sig för ämnet, bara för att nämna 

några.  

         Hysing och Olsson (2012) redogör i sin bok tjänstemän i politiken för sex olika 

tjänstemanatyper som alla har olika grader av politiskt inflytande, nämndsekreterarna skulle till 

viss del kunna passa in på fler av dessa typer men den bäst jämförbara enligt min uppfattning är 

byråkraten, detta då mycket av nämndsekreterarens jobb är styrt av ett fast regelverk och att 

regelverket ska följas utan inblandning av personliga åsikter. Även om nämndsekreteraren är 

expert inom sitt område, främst då vad det gäller de lagar och regler som styr hanteringen i 

förvaltningsprocessen, så kommer de att utveckla en stor kunskap vad det gäller nämndens 

åtagande i stort med tanke på sin position och informationsflöde (hysing & Olsson 2012 ss. 39–

54). Lennart Lundquist menar att tjänstemännen både utgör en fara och en tillgång, samtidigt 

som risk för ett stort tjänstemannainflytande ges även möjligheten för tjänstemännen att verka 

som demokratins väktare (Lundquist 1998 s. 16). Men viktigt är att även undersöka hur 

samarbetet mellan politiker och tjänstemän ser ut, i teorin är politikernas och tjänstemännens 

uppgifter strikt och klart uppdelade men hur är det i praktiken, kan rollerna där överlappa 

varandra så att man då och då även är inne på varandras områden (Svara 2006 ss.953–954). 

Tjänstemännen vill dock behålla möjligheten att agera utifrån sin professionalitet de har sin egen 

uppfattning om vad som är allmänhetens intresse och det förväntas att de ska använda den 

uppfattningen när de framför sina förslag till beslut (Svara 2006 s. 968).  
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4 Kommunala tjänstemän, en lång tradition. 
 

Genom att förstå vilken viktig funktion tjänstemännen har i den representativa demokratin och 

med det i den offentliga förvaltningen förstår man vikten av att ha insikt i hur vi har kommit dit 

vi är idag, och för att förstå vikten av alla kuggar i förvaltningsmaskineriet är det bra att ha en 

inblick i den historiska utvecklingen.  

          Redan i början av 1900-talet fanns det offentliganställda inom kommunerna, till dessa 

hörde grupper som präster, lärare och barnmorskor. Noteras bör att de två förstnämnda 

yrkesgrupperna under det tidiga 1900-talet var anställda inom kyrkokommunen som under den 

tiden ansvarade för delar av den verksamhet som senare kom att sorterar under den borgliga 

kommunen. (Lennqvist-Lindén 2010 s. 28). Samtidigt fungerade kyrkoherden enligt 1918års 

fattigvårdslag som sakkunnig i den borgliga kommunens fattigvårdsnämnd (Fattigvårdslagen 

1918, §13). Men de tjänstemannatyper som vi idag benämner som tjänstemän i kommunal 

förvaltning var ovanliga ända fram till mitten av 1900-talet. Under storkommunepoken fanns det 

en blandning av lekmannaförvaltning och tjänstemannaförvaltning, däremot blev det i samband 

med kommunblocksreformen en övergång till ett system med ren tjänstemannaförvaltning, en 

tendens blev nu även att man införde heltidspolitiker, kommunalråd, denna utveckling kom först 

i de större städerna men kom även att sprida sig till de mindre kommunerna (Wångmar 2005 ss. 

121–122). I samband med rösträttsreformerna avgjordes en politisk stridsfråga som hade pågått 

länge i Sverige när man genom beslut av 1919 och 1921 års riksdagar införde allmän och lika 

rösträtt vilket innebar att även kvinnor fick rösta och även blev valbara till riksdagen. Men det 

gick trögt och det var inte förens i början av 1960-talet som andelen kvinnor i riksdagen orkade 

över 10% (Jönsson 2001 ss. 8–9). Redan kort efter rösträttsreformen började man från politiskt 

håll dock hysa en oro för vika konsekvenser denna kunde leda till och från både höger och 

vänsterhåll såg man med oro på hur kommunalpolitiken politiserades och hur den i allt större 

omfattning pressade in frågorna under partisynpunkter. Det menades att följden hade blivit en 

sänkning av kommunpolitikernas kvalité och med det ett allt större misstroende mot de folkvalda 

och dess arbetsförmåga. Det fanns en oro för att de kommunalmän som ansågs dugliga i stor 

utsträckning flydde från kommunalrepresentation och att det medförde stora svårigheter att 

rekrytera dugliga kandidater till nämnder och styrelser (Östberg 1996 ss. 92–93). 
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          Då det från början inte fanns några tjänstemän i de kommunala förvaltningarna så låg 

uppdraget helt på valda politiker att ta hand om det dagliga arbetet på förvaltningen. Detta 

innebar allt ifrån att utreda, utforma beslutsförslag till att hålla beredningar och sedan 

implementera fattade beslut. Uppe på allt detta låg även kraven på att politikerna skulle ha hand 

om skatteuppbörden samt bokföringen, just de senare uppgifterna var av sådan dignitet att det i 

stort sett krävdes att en man ägnade all sin tid åt detta. De första kommunala tjänstemännen som 

anställdes var kamrererna, det var dock inte ovanligt att dessa anställdes från de politiska leden 

och hade en tidigare bakgrund som exempelvis nämndordförande. Vid införandet av källskatten 

(motsvarigheten till vår inkomstskatt) ändrades kamrerernas uppgifter och det blev nu även krav 

på ökad effektivitet i förvaltningarna (Lennqvist-Lindéns 2010 s. 29).  

 

 

4.1 Kommunerna och politikerna blir allt färre  
 

Det var genom 1862 års kommunalförordning som de så kallade moderna kommunerna 

skapades. Det var vid denna förordning som kommunens uppgifter skildes från kyrkans 

uppgifter. Efter riksdagsbeslut 1865 upphöjdes sedermera dessa förordningar till lagar 

(Erlingsson & Wänström 2015 s. 23). Under 1940-talet började man även anställa 

förvaltningschefer och kommundirektörer och under tiden fram till 1960 kom även utvecklingen 

att sprida sig till kommunerna på landsbygden. De första kommuncheferna som anställdes var 

tidigare förtroendevalda. 1946 fattade riksdagen ett principbeslut om att betydligt minska antalet 

kommuner, ett arbete som skulle påbörjas 1 januari 1950 (SCB 1947 s. 1). Den 1: a januari 1946 

fanns i Sverige 2512 kommuner och municipalsamhällen av dessa var 125 städer 64 köpingar 

och 2323 egentliga landskommuner (SCB 1947 s. 6). Vad som ledde fram till att man beslutade 

minska antalet kommuner kan man finna i att staten ville att kommunerna skulle bli en bättre 

aktör på välfärdstjänster. För att detta skulle fungera behövde man göra kommunerna större och 

mer livskraftiga. Mellan åren 1950–1970 genomförde man två 

kommunsammanslagningsreformer vilket resulterade i att antalet kommuner krympte från ca 

2500 till knappt 280 stycken 1974 (Montin & Granberg 2013 ss. 12–13). När 

sammanslagningarna var klara kunde man konstatera att långt över 2000 kommuner hade 

försvunnit och bildat större enheter. Detta hade även lett till att antalet aktiva politiker blivit 
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mycket färre. Från att det 1951 fanns cirka 200 000 aktiva politiker kom det att 1974 ha minskat 

till cirka 50 000 aktiva politiker. Sammanslagningarna ledde även till att många människor fick 

allt längre till kommunal service och de politiska mötena, Slutligen började även den offentliga 

förvaltningen expandera (Erlingsson & Wänström 2015 s. 23). 

 

 

4.2 Fler tjänstemän och ökad makt 
 

Efter att kommunreformerna fullbordats i mitten av 1970-talet framkom det att det även fanns 

stora negativa konsekvenser av detta. Med allt färre förtroendevalda politiker och fler tjänstemän 

som skulle fylla glappet och ta sig an det löpande kommunala arbetet förelåg en risk att 

tjänstemännen skulle komma att få en otillbörligt stor makt i den kommunala politiken. Flera 

forskningsrapporter och utredningar kom fram till att tjänstemännen fått ett starkt ökat inflytande 

över politiken, i takt med att kommunerna professionaliserades kom allt fler att höja ett 

varningens finger för att det skulle kunna komma att utvecklas till ett tjänstemannavälde. För att 

stärka den representativa demokratin diskuterades både i förarbetet till 1977 års kommunallag 

och i kommunaldemokratiska kommitténs betänkande tänkbara lösningar. Diskussionerna 

resulterade i lokalorganslagen som gav kommunerna rätt att inför beslutande nämnder och 

distriktsnämnden (Montin & Granberg 2013 s. 14). Införandet av de kommunala nämnder som 

skulle föra politiken närmare verksamheten och på så sätt effektivare och tydligare utöva den 

politiska styrningen över dessa. Det visade sig i mitten av 1980-talet att detta kunde ha skapat ett 

helt nytt problem. Problemet formulerades nu istället som att det hade blivit för mycket politisk 

detaljstyrning och med det minskad effektivitet i den offentliga förvaltningen (Montin & 

Granberg 2013 s. 14). 

 

 
4.3 Managementstyrning 
 

Under 1980- och 90-talen började olika typer av managementstyrning växa fram i de svenska 

förvaltningarna. Den offentliga förvaltningen började nu närma sig det som tidigare endast 

tillhört den privata sektorn, tjänstemännens ställning stärktes och de blev i allt större utsträckning 

välutbildade aktörer på den politiska marknaden. Politiken fick däremot en allt svagare ställning i 
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kedjan av beslut som skulle fattas och implementeras. Politikens roll blev således begränsad till 

att bli en beställare och uppföljare istället för en styrande aktör (Rothstein 2014 ss. 200–207). 

Intressant är att, som jag har uppfattat det, så är det även under perioden 1980 till 1990 som 

nämndsekreterarna börjar bli en allt med professionaliserad tjänsteman. Från att ha varit ett yrke 

där ingen särskild utbildning krävts fick nu nämndsekreterarna större ansvarsområden och det 

började nu förväntas att nämndsekreterarna skulle ha god koll på de lagar och regler som styr 

förvaltningarna och möjligheten till insikt för medborgarna. Dock har jag inte kunnat finna några 

källor som styrker mitt antagande utan det är en slutsats som jag dragit utifrån de intervjuer jag 

hållit med nämndsekreterare som har lång tid inom yrket.  

 

 

5 Nämndsekreterarna som profession 
 

Jag kommer i det här stycket att redogöra för vad nämndsekreteraren är för typ av tjänsteman.  

          Man kan idag se en stor skillnad mellan nämndsekreterarna framförallt vad det gäller 

utbildningen. När man ser till de äldre nämndsekreterarna är det i stor utsträckning så att de 

saknar högre utbildningen och endast har motsvarande gymnasiekompetens, medan man bland 

yngre medarbetare hittar personer med högre utbildning och de vanligaste förekommande 

utbildningarna hittar man inom disciplinerna samhällsvetenskap eller juridik. När man sedan 

studerar jobbannonser där det efterfrågas nämndsekreterare är det personer med högre utbildning 

i form av samhällsvetenskap eller juridik som sökes. En första slutsats som kan dras av det är att 

jobbet som nämndsekreterare har blivit mer komplext till sin natur men också att det ställs högre 

krav på de som utövar yrket. Sett till tjänstemannarollerna i stort så har kraven höjts och större 

vikt har lagds vid att de anställda har kunskap och förståelse för de grundläggande värden som 

råder inom en offentlig organisation, men även för att förstå sin egen roll vad det gäller 

gemensam värdegrund (Essen 2014 s. 58). Det går också att få en uppfattning av hur komplext 

arbetet som nämndsekreterare är när man på internet upptäcker alla de olika utbildningar, kurser 

och seminarier för kompetensförsörjning som finns för just nämndsekreterarna. Exempelvis 

(göteborgsregionens kommunalförbund).  
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5.1 I demokratins tjänst 
 

Tjänstemännen i offentlig förvaltning har ett både stort och ett viktigt uppdrag, det är 

tjänstemännen som ser till att de politiska besluten blir implementerade och som sedan för 

politiken framåt. Detta medför att tjänstemännen har stora förväntningar på sig, vad som dock 

inte är helt lätt att komma fram till är vems förväntningar som är störst. Fråga är vems 

förväntningar väger tyngst i processen? Är det chefernas, medborgarnas eller politikernas 

förväntningar som väger tyngst? Lennart Lundquist använder frasen vårt offentliga etos 

(Lundquist 1997 s. 5).  

          Dock så är vårt offentliga etos ingen fast syn på någon särskild företeelse, det finns heller 

inte fastställt i några dokument vad vårt offentliga etos egentligen är för något utan det är något 

som måste konstrueras från gång till gång. Men det går att säga att vårt offentliga etos omfattar 

ett stort antal demokrativärden och är något som måste ses i sin helhet och i ett långsiktigt 

perspektiv (Lundquist 1998 s. 18).   

          Även om medierna har en väldigt begränsad uppfattning om vem det är som i själva verket 

skapar och genomför politiska beslut så står det mer och mer klart att politiken inom den 

offentliga förvaltningen inte kan begränsas till enbart politikerna utan mycket av den politik som 

förs och mycket av det som förs fram som politiska beslut i själva verket bedrivs av tjänstemän. 

Det är väldigt ofta som tjänstemän initierar, bereder, implementerar och utvärderar de politiska 

besluten. Vad som dock måste beaktas är att när det kommer till att tjänstemän bedriver egna 

agendor eller på annat sätt bedriver ett maktspel är det i regel inte förvaltningen som sådan som 

bedriver dessa spel utan de bedrivs snarare av enskilda tjänstemän (Lundquist 1997 s. 6). 

 

 

5.2 Vårt offentliga etos 
 

Alla som arbetar i en politiskt styrd verksamhet har en del lagar och regler att hålla sig till, 

tjänstemännen har även en uppgift att se till att den offentliga förvaltningen har en legitim grund 

att stå på. För även om tjänstemännen är i majoritet mot politiken så är det ändå politiken som 

ska vara styrande. Men om det istället blir ett tjänstemannastyre är risken stor att hela 

förvaltningen och i förlängningen även den offentliga verksamheten förlorar sin legitimitet. 

Därför är det viktigt att tjänstemännen jobbar efter ett offentligt etos för att upprätthålla 
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professionaliteten.  

          Vårt offentliga etos kan sägas utgöras av två komponenter; en demokratisk komponent och 

en ekonomisk komponent. Till dessa två komponenter följer också ett antal värden. I det som 

betecknas som demokrativärden kan vi även räkna in tre andra värden som följer de första tre. 

Dessa tre värden som följer på demokrativärdena är; politiskdemokrati, rättssäkerhet och 

offentlig etik. På ekonomivärdena finns också tre värden som följer; Funktionell rationalitet, 

kostnadseffektivitet och produktivitet. Lundquist menar att det är just demokrativärdena som ska 

säkerställa kraven från den politiska demokratin. I min uppsats vill jag undersöka hur och om 

gruppen nämndsekreterare lever upp till dessa värden och då på vilket sätt detta visar sig. Vad 

som också är viktigt att ta i beaktande är att ekonomivärdena i regel gäller alla samhällssektorer 

oavsett om de är offentliga eller privata medan demokrativärden endast gäller de offentliga 

(Lundquist 1997 s. 18).  

          Själva grunden i vårt offentliga etos är att man gör det rätta för att på så sätt uppnå det 

goda som man kan se som det gemensamt bästa. För att få en så klar bild som möjligt av vad vårt 

offentliga etos egentlige är kan man säga att det gemensammas bäst är något som inte är fast utan 

kraftigt föränderligt och ändrar sig från gång till gång och situation till situation. Men hur bör då 

tjänstemännen agera och bör de agera när det märker att något inte står rätt till? Ja, då 

tjänstemännen är de enda som i grunden vet vad som försiggår på förvaltningen är det också de 

som har den verkliga möjligheten att få ut informationen. Under 1900-talets slut kom flera 

avslöjanden om oegentligheter som begåtts av tjänstemän eller politiker fram genom att 

tjänstemän viskade om det till media (Lundquist 1997 s. 39). 

          Demokrativärdena, alltså vårt offentliga etos konkurrerar dock inte bara med 

ekonomivärdena. Det finns även några andra värden som kan påverka tjänstemännen. 1. 

Egenetik, här kan vi se spår av politisk övertygelse, religiösa värderingar eller vad personen 

anser vara rätt eller fel utifrån sin egen konkreta uppfattning och mall. 2. Professionsetik, här får 

hänsyn tas till vilken utbildning tjänstemannen har. Det vanliga är idag att tjänstemännen på 

olika sätt är högutbildade och har en speciell förutsättning för sin yrkesroll, tjänstemännen kan 

idag vara utbildade på olika sätt, som exempelvis ingenjörer, läkare, jurister, forskare med flera. 

3. Förvaltningsetik, gäller alla dem som är verksamma i en speciell förvaltning. Det kan här även 

finnas olika uppfattningar om hur etiken ska tolkas i olika typer av förvaltningar (Lundquist 1997 

s. 66). 
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6 Teoretiska perspektiv makt 
 

Den som vill förstå hur samhället eller en organisation fungerar måste se till hur makten formas, 

begreppet makt är centralt för hur olika organisationer och grupper kommer att utveckla sig. 

Genom att använda sig av makt går det att få sin vilja igenom trotts motstånd. Men makt kan 

även användas för att flytta fokus från en stor fråga som man inte vill ska komma att behandlas 

eller för att just få en fråga att få förtur i den beslutande processen. Makt kan uttryckas som att 

det består av resurser och på vilket sätt dessa resurser används vid specifika tillfällen 

(Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 s. 14). Det är möjligt att betrakta endimensionell 

makt som just makt, alltså den som vinner i beslutsfattandet, eller som tvådimensionell, att ha 

makt över vad som ska beslutas, alltså ha makten över dagordningen (Lukes 2008 s. 118). Just 

ordet makt uppfattas lätt som något negativt och ord som makthavare är något som inte gärna 

används vid beskrivande av sig själv. Detta då makt lätt förknippas med förtryck och 

överlägsenhet, Ord som lätt för tankarna till diktatoriska ledare. Därför uppmanas vi att delta i 

politiska val och vara aktiva i de demokratiska delar som finns i samhället i form av föreningar 

med mera. Genom de demokratiska systemen har vi också inflytande över de stora processerna i 

samhället. Då dessa maktformer finns i flera organisationer i samhället är makt något som utifrån 

ett analytiskt begrepp varken är positivt eller negativt. För att en organisation eller förening ska 

kunna överleva krävs det att någon tar tag i makten och är beredd att leda, problem kan dock 

uppstå när och om för mycket makt samlas på för få händer och under för lång tid. Historien är 

fylld med sådana exempel (Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 s. 14–15). 

Jag kommer att gå igenom sex teoretiska perspektiv som visar på hur maktspelet inom den 

offentliga förvaltningen är ett spel mellan politiker och tjänstemän där nämndsekreterarna är en 

viktig medspelare i hela processen.  

 

 

6.1 Direkt makt 
 

Den första dimensionen av makt är direkt makt, denna dimension bygger på antaganden om att 

inom beslutsprocesserna är det några aktörer som utövar makt över andra aktörer. Det kan då 

säga att maktutövningen äger rum i själva beslutsprocessen. Beslutsprocessen kan dock ha sin 
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utgångspunkt i olika intressen. Viktigt är också att påpeka att denna modell samt de som följer 

härefter är förenklade avbildningar av verkligheten, begreppen som används är sålunda teoretiska 

begrepp eller abstraktioner som används för att fånga in delar av en komplicerad verklighet 

(Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 s. 22). Som tidigare nämnt sker den direkta 

makten på en fastställd beslutsarena, detta kan vara beslutsarenor av formell karaktär såsom, 

kommunstyrelsemöten, möten i riksdagen med mera. Med på det formella mötet sitter de som 

har rätt att fatta formella beslut och som har fått någon typ av maktinflytande tilldelat sig. Men 

även andra aktörer kan finnas med på arenan. Nämndsekreterarna är en viktig deltagare då det är 

denne som i slutänden formulerar beslutet i protokollet. Men för att verkligen kunna skapa sig en 

bild av hur denna process går till måste man kliva utanför den teoretiska ramen och se på varje 

situation utifrån ett verklighetsperspektiv då maktutövning många gånger kan vara allt annat än 

synligt och konkret (Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 s. 25).  

          För att få en förståelse för hur maktutövningen ser ut kan man blottlägga maktutövningen 

genom att studera beslutens innehåll och jämföra dessa med de intressen som tillvaratas i det 

fattade beslutet (Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 s. 26).  

 

           

          Vid studier av maktanalyser är det i stort en fråga man söker svar på och det är vem har 

makten? Frågan har varit föremål för mycket forskning inom flera områden och statsvetare, 

sociologer och organisationsteoretiker har alla kommit fram till olika svar. En stor och mycket 

använd klassiker inom området maktanalys är Robert Dahls undersökning av maktförhållandena 

i staden New Haven i USA. Det har sedan skrivits mängder av böcker och artiklar som refererar 

till denna undersökning. Dahl menar att man kan se maktutövning som en relation mellan två 

individer A och B där A utövar makt över B för att tillvarata sina egna intressen. Dahl kallade 

det för, när A kan få B att göra något som B annars inte skulle ha gjort (Dahl 1957 ss. 202–203). 

 

 
6.2 Indirekt makt 
 

De amerikanska statsvetarna Peter Bachrach och Morton Baratz var kritiska till Dahls 

maktperspektiv och menade att Dahl missade några viktiga aspekter när han menade att makt 

endast kan undersökas genom att undersöka viktiga nyckelbeslut. Kritiken mot Dahl går att 
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sammanfatta i två punkter. 1. De menar att Dahl koncentrerar sina maktstudier på det som kan 

uppfattas som viktiga beslut, men att han inte kan visa på hur dessa viktiga ärenden, som är 

grunden för hans studie, väljs ut. 2. Det är inte endast genom beslutsärenden som makt utövas. 

Makt kan även utövas genom att undanhålla osäkra, kritiska och andra viktiga frågor från 

dagordningen (Bachrach & Baratz 1972 s. 55). När man ska undersöka makt är det viktigt att 

man tar med alla tänkbara dimensioner av ett kommande beslut och det var just på den punkten 

som Bachrach & Baratz menade att Dahl gjorde ett misstag då Dahl valde ut beslutsärenden som 

den ekonomiska eliten inte hade några intressen i och därför inte hade någon åsikt om. De 

menade därför att det inte går att generalisera vad det gäller deltagande makt när eliten inte hade 

något intresse (Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 s. 38) (Bachrach & Baratz 1972 s. 

19). Bachrach & Baratz menade att de kunde se direkt maktutövning som maktens ena ansikte 

men menade då även på att maktutövningen har ett andra ansikte och att detta andra ansikte utgör 

den indirekta maktutövningen där makt utövas genom att hindra ärenden från att komma upp på 

dagordningen och därför inte få utrymme på den beslutsfattande arenan (Christensen, Daugaard 

Jensen, Lindkvist 2014 s. 39). Viktigt är att även se till det inflytande över dagordningen som 

vissa tjänstemän som arbetar nära den politiska makten har. Det finns ofta en förutsägbarhet om 

vilka frågor som kommer att behandlas i en kommunal organisation vet vi att exempelvis den 

kommunala budgeten ska gås igenom och fastställas av kommunstyrelsen vid på förhand 

bestämda tidpunkter. Men det finns även möjlighet att inom offentliga organisationer skapa olika 

arenor och låta olika beslut fattas i olika former. Det kan även vara så att vissa politiker och 

tjänstemän har större möjligheter att prata sig samman i ärendeberedningen än andra. Det kan 

också vara så att beslut behandlas olika då kretsen av aktörer inte är de samma på olika arenor 

exempelvis är det inte samma deltagare på ett direktionsmöte som på ett avdelningsmöte eller det 

informella nätverket med olika starka aktörer. Det innebär att vissa aktörer kan ha möjlighet att 

påverka processen vid flera olika tillfällen (Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 s. 42). 

Det går således reglera vilka beslut som ska ha tillgång till de olika beslutsarenorna, det innebär 

att den som har makten över dagordningen kan skjuta på eller helt enkelt utelämna sådana frågor 

där denna inte finner att det finns en majoritet för att beslutet ska gå igenom (Christensen, 

Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 ss. 42–43). 
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6.3 Makten över människornas uppfattningar och intressen 
 

Både Robert Dahl och Bachrach & Baratz utgår från beslutsteorin i sina undersökningar och 

koncentrerar dessa till att studera direkt observerbara aktörer och händelser, sociologen Steven 

Lukes pekar i sin bok Power a radical view på de begränsningar som ligger i att förstå makt 

enbart på det sättet. Lukes definition av makt som att A kan utöva makt över B när A kan få B att 

göra något som B annars inte skulle ha gjort (Lukes 2005 s. 37). Lukes menar att makten kan 

utövas dolt genom att en part påverkas att stödja vissa bestämda intressen utan att för den skull 

förstå att dessa intressen egentligen strider mot ens egna intressen (Christensen, Daugaard 

Jensen, Lindkvist 2014 s. 51). Lukes menar att trotts att det finns intressekonflikter är det några 

som får sin vilja igenom utan att det för den sakens skull uppstår några konflikter. Denna 

maktutövning kan benämnas som makten över människornas uppfattningar och intressen 

(Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 s. 52). Man kan säga att makt över uppfattningar 

och intressen är dolda för en del involverade, de upplever inte den påverkan de utsätts för. Som 

exempel kan här säga att det kunskapsövertag som vissa tjänstemän har gentemot de politiskt 

styrande och även om inte nämndsekreterarna har en sådan expertis så kan de utöva stor inverkan 

genom sina täta kontakter med den politiska ledningen. Centralt i Lukes maktteori är hans 

påstående om att det förekommer en typ av osynlig kontroll där grupp eller person A påverkar 

B:s problemuppfattning vilket gör att B ser problemet på samma sätt som A. Lukes menar 

således att B inte upplever att det är någon konflikt vilket gör att det heller inte skulle utgöra 

något problem för A (Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 s. 57). Det går att upptäcka 

tydliga drag av Lukes maktdimension hos exempelvis extrema religiösa eller politiska grupper 

där makten över tanken och uppfattningen bedrivs mycket tydligt. Men det kan även vara makt 

över intressen när en part försöker lugna konflikter eller hålla konflikter ifrån varandra. 

(Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 ss. 58). Ett sätt att göra detta är genom att 

kontrollera eller reglera aktörernas medvetenhet om möjliga organisatoriska förändringar. 

(Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 ss. 59). 
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6.4 Makt i en soptunnesituation 
 

De tidigare dimensionerna av makt har förutsatt att makt sker genom rationella handlingar, 

makten i en soptunnesituation utgår från att så inte alls behöver vara fallet. Denna modell 

kommer att visa på att beslut inte alltid fattas på logiska grunder utan även ologiskt och till synes 

spontant (Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 s. 71). Både offentliga och privata 

organisationer kan i stora delar tolkas som rationella och målinriktade. Dels finns en 

specialisering vars uppgift är att effektivt lösa en typ av arbetsuppgifter som ligger inom dess 

intressesfär, dels finns en hierarki vilket innebär att en person som är högre upp i hierarkin har 

högre beslutsmöjligheter. Den rationella strukturmodellen har fått stor utbredning i flera olika 

organisationer vilket har givit den en grund för att organisationer ska vara styrbara och 

förutsägbara, mot denna bakgrund är det förståeligt att maktutövning i organisationer kopplas till 

den rationella beslutsmodellen (Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 s. 73). Men 

genom empiriska undersökningar har det alltmer framkommit att den rationella beslutsmodellen 

sällan är en lämplig modell för att beskriva just beslutsprocesser. Det går därmed att ställa sig 

frågande till hur lämplig den rationella modellen är för beslutsfattande men det innebär även att 

man ifrågasätter andra modeller. Det kan innebära att en del överraskningar kan dyka upp som 

exempelvis att lösningar söker efter problem, att fattade beslut inte genomförs, deltagarna är mer 

intresserade av själva beslutsprocessen än resultatet eller att problem helt enkelt smiter undan 

från beslutsprocessen. Problem och lösningar kan då komma att hamna utanför de kända 

kategorierna och problem uppstå när hierarkin inte har den kompetens som krävs för att hantera 

problemet, resultatet blir då att nya aktörer kommer att blanda sig i beslutsprocessen 

(Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 s. 74). 

          För att kunna täcka in mer otraditionella beslutsprocesser utvecklade Michael Cohen, 

James G March och Johan P Olsen soptunnemodellen. Dock kan det sägas att den modellen på 

många sätt vänder upp och ner på vår rationella föreställning om hur beslutsprocesser kommer 

igång samt hur den utvecklar sig och vilka resultat den leder till. Soptunnemodellen bryter 

föreställningarna om rationella beslutsförlopp och representerar istället en alternativ ram för 

förståelse. I soptunnemodellen läggs olika problem, lösningar och deltagare i olika tunnor, 

exempelvis så söker sig lösningar och problem till en tunna där det är stor sannolikhet att de kan 

uppnå resultat (Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 s. 75). Beslutsprocessen är inte en 
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välordnad process utan beskrivs med hjälp av fyra oberoende strömmar.  

 

1. Beslutsanledningar; orsaker eller situationer där organisationen förväntas ta ställning till 

ett problem och att fatta ett beslut. Detta är en ständigt pågående process och i processen 

finns några på förhand givna situationer medan andra kan uppstå efterhand. Exempelvis 

är årsredovisning och budget sådant som alltid kommer att återkomma med jämna 

intervaller, men även yttre omständigheter kan skapa anledningar till att beslut måste 

fattas såsom nya arbetssätt, politiska kriser eller att en högre chef väljer att sluta. 

2. Problem; som uppstår inom eller runt organisationen. Problemen kan variera i storlek och 

vara av både individuell eller kollektiv karaktär, det kan handla om jobb, karriär, status 

eller intressen. Det kan vara något som irriterar eller engagerar medlemmar av 

organisationen. Problem och lösningar är åtskilda och problemen blir nödvändigtvis inte 

lösta av de beslut som fattas. 

3. Lösningar; framstår vanligtvis som svar på problem. Det kan handla om att ny kunskap 

kommer in i organisationen eller att det skjuts till mer resurser antingen i form av 

ekonomiska medel, nya lokaler eller dylikt, men det kan även handla om spontant 

uppkomna lösningar som skapar en bättre arbetsmiljö. Lösningar söker problem som i en 

del fall också måste anpassas till de lösningar som redan finns. Detta innebär att det 

skiljer sig från den rationella modellens föreställning att det först måste ha formulerat en 

fråga för att kunna finna ett svar. Enligt soptunnemodellen kan det förhålla sig så att 

problemet inte känns till förens lösningen är funnen. 

4. Deltagare; har olika intressen och egenskaper som har betydelse för beslutsprocessen. 

Deltagarna kan på olika sätt bidra med exempelvis kunskap, energi, interna eller externa 

kontakter, däremot har deltagarna begränsat med tid och energi vilket innebär att de 

måste fördela sin tid på de beslutstillfällen som för tillfället är uppe. Deltagarna kommer 

och går och det kan vara stora variationer på vilka och hur många deltagare som finns 

med på en viss beslutsarena. Detta innebär att beslutsarenan hela tiden kan ändra karaktär 

och innehåll beroende på deltagare, problem och lösningar (Christensen, Daugaard 

Jensen, Lindkvist 2014 ss. 76–77). 
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6.5 Relationell makt 
 

Vid undersökning av hur makt används för att påverka andra människor både i sin närhet och i 

processen för beslutfattande används olika resurser genom vilka andra aktörer påverkas. Detta 

kan göras genom att använda sig av på förhand givna resurser så som kunskap, status, intressen 

eller förmåga att skapa olika allianser, nämndsekreterarna som i sitt uppdrag arbetar nära både 

den politiska makten och förvaltningen kan använda dessa både till att lägga ut sin syn både till 

politiken och förvaltningen. Men maktutövning kan även ske genom ett socialt samspel mellan 

aktörers intressen och verklighetsuppfattningar som inte är på förhand givna utan kan uppstå som 

en konsekvens av aktörers självuppfattning genom den externa påverkan som hela tiden sker vid 

mänskliga relationer. Den relationella makten kan man förklaras som att ett antal aktörer ingår i 

sociala relationer och påverkar på så sätt varandras verklighetsuppfattningar. När nya sociala 

relationer skapas kommer även verklighetsuppfattningarna att ändras beroende av vilka personer 

och situationer som ingår i gruppen, det kan även vara så att olika aktörer tillkommer eller 

försvinner från processen, vilket i sig gör att verklighetsuppfattningarna ständigt är i rörelse i 

olika riktningar (Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 ss. 85–87). 

 

 

6.6 Institutionell makt 
 

I det samhälle vi lever i har det utvecklats mer eller mindre precisa normer som kan anses som 

normalt och accepterat beteende, dessa ramar finns inom flera områden i samhället så som 

arbetsplatser, skolor, familjen, föreningar. Systemet har över tid kommit att utvecklats av olika 

aktörer och i samhället har vi en rad väl inarbetade normer i form av lagar, föreskrifter och regler 

vars syfte är att reglera en aktörs beteende. Samtidigt fasthålls dessa ramar genom att vi följer 

dem och på så sätt reproducerar institutionens accepterade beteende. Även inom familjen och på 

arbetsplatsen finns dessa ramar, på arbetsplatsen vidmakthålls de med olika avtal och regler om 

vilka roller olika personer har, detta ger på så sätt ett klart förhållningssätt mellan medarbetare 

och chefer. Men då och då kommer även de mest inarbetade ramarna att få stå tillbaka och bli 

föremål för förändringar, detta kan ske genom ideologiska eller religiösa uppbrott, 

samhällsmässiga omvälvningar, nya uppfinningar samt andra former av ny kunskap 

(Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 s. 94). Även mindre drastiska händelser som att 
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införa nya organisationsformer eller en ny produktionsform. En nackdel med institutioner är att 

de kan utgöra ett hinder för utveckling och förändring, å andra sidan kan det även bidra till att 

skapa trygghet och stabilitet genom att med klara regler blir det förutsägbart och lättare att arbeta 

i ett redan fastslaget system, just det senare är en viktig del i den offentliga förvaltningen 

(Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 s. 95). Även om institutioner kan ses som något 

fast och varaktigt så kan de även vara föränderliga. Den institutionella makten kommer finnas 

kvar så länge de institutionella formelementen existerar, men det finns aktörer som genom sitt 

betande kan förändra eller utveckla en institution. Förändringar så som beslutsfattande, 

organisationsstruktur och liknande kan ta några år att åstadkomma, men det är likväl aktörernas 

handlingar som för utvecklingen, oavsett om denna sker i små eller stora steg (Christensen, 

Daugaard Jensen, Lindkvist 2014 s. 96). Om ingen ifrågasätter institutionen kommer heller ingen 

förändring att ske. Som exempel på detta kan nämnas den långa debatten om könsroller som 

pågått i samhället och för att en förändring ska kunna ske måste den historiska arbetsdelningen 

mellan män och kvinnor ifrågasättas. Institutioner kan vara mycket seglivade och vi kan på flera 

platser i samhället fortfarande se spår av äldre tiders ansvarsfördelning. När man ser till den 

aktörsorienterade dimensionen av institutionen så skapas det en känsla av trygghet och en känsla 

av att höra till något, det förenklar en annars komplicerad verklighet, där agerandet utgår ifrån de 

normer och rutiner som redan existerar vilket även skapar den förutsägbarhet som både är viktig 

och en förutsättning för den offentliga förvaltningen. (Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist 

2014 s. 100). 

 
 
7 Empiri 
 

 
7.1 Sekreterarens uppgifter 
 

Vid genomläsning av intervjuer med nämndsekreterare och även sådant som jag kunde få fram 

av mina egna undersökningar går det att dra slutsatsen att arbetsuppgifterna kan variera kraftigt 

beroende på flera saker. Exempelvis kommunens storlek eller förvaltningens storlek, men även 

vilken verksamhet som förvaltningen har både som huvuduppgift och som sidouppgifter. Lika 
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för alla som jobbar under titeln nämndsekreterare är att de har hand om nämndens och 

förvaltningens administration. Till det hör uppgifter som att sammanställa de handlingar som 

skall skickas ut till nämnden eller något av nämndens olika organ innan ett sammanträde, med 

organ menas här exempelvis nämndes arbetsutskott eller liknande, samt skicka ut kallelser till 

ledamöterna. Under sammanträden som är kopplade till nämnden är det nämndsekreteraren som 

för protokoll och skriver in vilka beslut som fattas på sammanträdet, en viktig del som många 

tryckte på var vikten av att föra in eventuella andra åsikter men framförallt om någon fråga gått 

till omröstning och om några av nämndens ledamöter reserverat sig mot beslut. Om någon av 

nämndens ledamöter vill lämna in ett särskilt yttrande till något beslut är det viktigt att detta 

lämnas till sekreteraren i god tid innan protokollet justeras (Danielsson 1995 s. 100). 

Nämndsekreteraren har då också i många fall en kontrollerande uppgift huruvida ett förslag till 

beslut som kommer från någon annan tjänsteman är korrekt utformat och inte innehåller stavfel 

och så vidare. Detta är dock ingen uttalad arbetsuppgift som nämndsekreterarna har utan kan 

vara en konsekvens av två saker. Antingen för att de vill ha en insikt i vilka ärenden som skall 

komma upp på nämnden för att på så sätt kunna förbereda sig, eller för att andra tjänstemän som 

tar fram förslag till beslut har bett dem att korrekturläsa handlingarna innan de skickas ut. Av de 

nämndsekreterare som jag intervjuade som arbetade i mindre kommuner uppgav samtliga att de 

hade olika sidouppgifter förutom de vanligt förekommande sekreteraruppgifterna. (Med mindre 

kommuner avser jag kommuner med färre än 100,000 invånare och med större kommuner avser 

jag kommuner med fler än 100,000 invånare). Dessa uppgifter kunde exempelvis bestå i att 

fungera som registrator av inkommande post, olika mindre utredningsuppdrag där det även 

kunde ingå myndighetsutövning. En annan viktig del i nämndsekreterarnas uppgifter är att ha 

insikt i gällande lagstiftning dels vad förvaltningslagen säger om hur ett ärende ska behandlas i 

alla steg men även vad som gäller vid anslag och överklagan av fattade beslut. Det var också en 

uppgift som låg på nämndsekreterarna att svara på frågor om fattade beslut och vara behjälplig 

att ta fram och lämna ut de handlingar som begärdes ut.  
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7.2 Makt och inflytande 
 

Att nämndsekreterarna innehar en position som skulle kunna utgöra en möjlighet till stort 

inflytande över både politiska beslut och arbetet i nämnden står ganska snart klart, men 

informanterna förnekar unisont att de skulle utnyttja detta för egna ändamål. Ett skäl till att 

betrakta posten som nämndsekreterare som en maktposition som flera av informanterna uppger 

är just närheten till både politik och förvaltning och att de själva fungerar som en mellanhand 

mellan dessa två, särskilt att i stort sett hela tiden ha tillgång till den politiska makten genom 

nämndens ordförande. Detta förstärks av att flera informanter även uppger att det är vanligt 

förekommande att nämndens ordförande tar kontakt med nämndsekreteraren innan 

nämndsammanträden för att diskutera igenom viktiga frågor och få ett utlåtande. Något som 

också står helt klart är att det är nämndens ordförande som sätter dagordningen, intressant är 

dock att det inte är ovanligt att vid just sättande av dagordning att nämndens ordförande 

rådfrågar nämndsekreteraren om det är något mer ärende som borde vara med eller något som 

kanske borde lyftas bort. De nämndsekreterare som deltagit i min studie uppger således att de har 

medverkat till att frågor både kommit upp på dagordningen men även att frågor har lyfts ut från 

dagordningen. Något som även framkom under intervjuerna var hur nämndens ordförande med 

väldigt kort varsel kan styra om dagordningen utifrån nya eller ändrade förutsättningar. Något 

som visade sig inte vara allt för ovanligt var att frågor kunde lyftas bort från dagordningen med 

mycket kort varsel då nämndens ordförande fått klart för sig att det skulle saknas majoritet för 

förslaget. De vanligaste exemplen på det var att det antingen hade kommit återbud till nämnden 

och majoriteten skulle hamna i minoritet på just det mötet eller att något samarbetsparti valt att 

ändra sig i en fråga. En stor möjlighet till inflytande är nämndernas olika beredningsutskott, ett 

beredningsutskott är ett möte där ledande politiker och tjänstemän träffas innan nämndens möte 

för att gå igenom de handlingar som är tänkta att behandlas på kommande nämnd. Det vanligaste 

är att beredningsutskottet utgörs av nämndens presidium vilket brukar bestå av ordförande, vice 

ordförande för majoriteten och 2:e vice ordförande från oppositionen, utöver dessa ingår även 

förvaltningschefen och ansvarig ekonom för nämnden och nämndsekreteraren som även i detta 

forum har förberett och skickat ut handlingar och också för protokoll för mötet. Vid detta möte 

uppger många av informanterna att de har möjlighet att uttrycka sig och föra fram sin åsikt, 

vilken brukar få stort gehör då framförallt de ledande politikerna har förtroende för 
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nämndsekreterarnas kunskap och profession. 

 

 

7.3 Nämndsekreteraren som demokratins väktare 
 

Som tidigare nämnts är nämndsekreteraren en tjänsteman som sitter på en central position med 

en stor kunskapsbank, men då det också är de som skriver och utformar protokollen så är det 

också de som ser till att allt blir infört på ett sådant sätt att det som politiken har beslutat ser rätt 

och riktigt ut. Att det står rätt i protokollet är extremt viktigt då detta är det bevis som finns på 

hur ett beslut är taget och fattat, men som en av mina informanter uttryckte det ”det kan räcka 

med en liten ändring i formulering för att ett beslut ska få en helt ny innebörd”. Det jag då 

intresserade mig för var om nämndsekreterarna blev utsatta för påtryckningar om att exempelvis 

göra ändringar i protokoll, själva känna att de ville ändra i protokoll. Att det hade gjorts små 

justeringar i beslutsprotokoll medgav flera av nämndsekreterarna, men de menar att dessa 

justeringar inte direkt fått någon inverkan på beslutet i sig utan att det i regel handlade om att 

nämnden formulerade ett beslut på sittande nämnd och i efterhand kunde man konstatera att detta 

blev i stort sett obegripligt. Vad det gällde påtryckningar att läcka information till exempelvis 

media eller andra samhällsgrupper uppgav informanterna att de hade varit väldigt förskonade 

från detta. Även om det på senare år har blivit vanligare att media eller andra grupper kontaktat 

nämndsekreterarna för att få förhandsinformation om olika ärenden. På frågan hur de då valt att 

hantera det uppgav samtliga att när sådana förfrågningar hade inkommit hade man hänvisat till 

förvaltningschef eller nämndordförande.  

          Något som dock kändes mer bekymmersamt var att 8 av de 10 informanter jag intervjuat 

uppgav att de hade blivit utsatta för påtryckningar att ändra i skrivna protokoll och att dessa 

uppmaningar eller påtryckningar kommit både före och efter protokollet hade blivit justerat. En 

informant berättade om ett tillfälle när en förvaltningschef sökt upp vederbörande efter ett 

nämndsammanträde med uppmaningen att inte skriva ut den ändring i beslutet som nämnden 

beslutat på sittande nämnd utan behålla den ursprungliga tjänsteskrivelsen i beslutsprotokollet. 

Nämndsekreteraden hade vägrat att göra detta vilket hade, som hen uttryckte det, lett till vissa 

spänningar inom förvaltningen en tid efter. Något som informanterna tryckte hårt på var just den 

suveräna makt som låg hos nämnden och vikten av att nämndens beslut var det som gällde 
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oavsett vad andra tjänstemän sa. Dock framkom det några andra saker som gjorde mig 

fundersam över hur tjänstemän i offentlig förvaltning ställer sig till samhället och medborgarna. 

Men att fungera som demokratins väktare och folkets tjänare och arbeta efter de lagar och regler 

som styr den offentliga verksamheten kan ha ett högt pris. En informant berättade att hen hade 

valt att lämna en tidigare tjänst som nämndsekreterare eftersom att hen inte hade kunnat 

acceptera det tjänstemannastyre som rådde i förvaltningen. Dels blev hen ifrågasatt om varför all 

inkommande post registrerades och diariefördes och inte bara det som skulle bli till ärenden. När 

hen svarade att förvaltningslagen krävde att all inkommande post diariefördes plockades den 

arbetsuppgiften bort för informanten, men det som verkligen stack ut var när informanten blev 

förbjuden att lämna ut offentliga handlingar till media. Detta gjorde att informanten valde att 

lämna sin tjänst och söka sig till en annan kommun. Många av de nämndsekreterare som ingick i 

min studie menade att politiken generellt är dåligt påläst och inte direkt insatt i de punkter som 

den ska besluta om. Samtidigt menade de att politiken inte ska behöva vara lika insatt som 

tjänstemännen, då politikerna ska fungera som medborgarnas förlängda arm, men att det då är 

tjänstemännens skyldighet att informera om ärendena på politikens kunskapsnivå. Många uppgav 

även att de ofta hintade till både majoritet och opposition att läsa vissa punkter eller delar av 

handlingarna noga då det inte var helt ovanligt att tjänstemännen skrev eller redogjorde på ett 

sätt som kunde vara svårt att förstår och uppfatta på rätt sätt. En viktig aspekt som också 

framkom i min undersökning var att jag inte kunde finna några belägg för att det skulle finnas 

något speciellt politiskt egenintresse i tjänsteutövningen. Här bör poängteras att den slutsatsen är 

dragen utifrån ett material som uteslutande bygger på nämndsekreterarnas svar och därmed inte 

kan betraktas som en objektiv beskrivning av det faktiska förhållandet, utan snarare som en 

partsinlaga. Hur det förhåller sig i objektiv mening lämnar jag till kommande forskning att 

utröna. Nio av tio av mina informanter uppgav att de inte på något sätt var politiskt engagerade 

eller medlem i något politiskt parti. En informant uppgav att han hade ett visst politiskt intresse 

och var medlem av ett parti.  

 
7.4 Nätverkande 
 

 

Samtliga nämndsekreterare som ingick i min studie uppgav att de var medlemmar i olika typer 

av nätverk, det kunde dels bestå av nätverk inom vissa specifika områden som hörde till 
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förvaltningen men det fanns även nätverk för just nämndsekreterare. Det visade sig att dessa 

emellertid var uppbyggda på lite olika sätt, i vissa fall så var det flera kommuner som hade bildat 

nätverk men det kunde även vara att nätverket och träffarna var styrda till den egna kommunen. 

Syftet med nätverken var att nämndsekreterarna skulle få träffa sina kollegor från andra 

kommuner eller andra områden och utbyta arbetssätt och sätt att bli effektivare. Bland frågor 

som återkommande diskuteras fanns administrativa arbetssätt och digitalisering. Diskussionerna 

innefattade även frågor om hur man skulle agera på bästa sätt vid frågor som kom att sträcka sig 

över flera kommuner. Vid lite närmare diskussion framkom det att det även diskuterades 

sakpolitiska frågor och hur man på bästa sätt skulle agera i frågor som kunde komma att beröra 

flera kommuner. En annan sak som flera tog upp var just hur man svara på remisser från olika 

instanser även den frågan var en het potatis på dessa nätverksträffar, där man både diskuterade 

inkomna remiser och utarbetade grunden för ett gemensamt svar på dessa fast från flera olika 

kommuner. På frågan om vad de ansåg vara det mest givande med dessa nätverksträffar, oavsett 

om de var inom kommunen eller externt ihop med andra kommuner, så blev svaret möjligheten 

till information om vad som var på gång i andra kommuner eller andra förvaltningar som skulle 

kunna påverka det egna arbetet i den ena eller andra riktningen. Den stora fördelen som 

utmålades var just att informationen kunde användas antingen för att förbereda sig på vad som 

skulle komma eller låta den gå vidare till valda politiker eller andra tjänstemän för att på så sätt 

kunna styra utslaget i, av den egna kommunen, önskad riktning.  

 

 
8 slutsatser 
 

På den första frågan ”Vilket institutionellt utrymme eller makt och inflytande, krävs för att kunna 

påverka policyprocessen eller enstaka politiska beslut?” Vill jag utifrån mitt resultat, mena att tre 

komponenter är av särskild vikt; kunskap, aktuell information och närhet till makthavare. Genom 

den professionalisering av yrkesgruppen nämndsekreterare som jag redogjort för har 

kunskapsnivån höjts. Det kan alltså sägas att tillräcklig kunskap finns i yrkesgruppen för att 

kunna påverka besluten. När det gäller tillgången till aktuell information finns tre punkter att 

peka på. Genom kontakterna med förvaltningen har de insyn i besluts- och 

implementeringsprocesser och genom nätverkande kan nämndsekreterarna skaffa sig information 
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om vad som pågår i andra delar av kommunen och länet. Avslutningsvis har de ofta kontakt med 

nämndens ordförande och sitter med vid nämndens olika sammanträden, genom de täta 

kontakterna med nämndens ordförande som informanterna uppgivit att de har, delges de 

information om kommande beslut. Det sistnämnda ger också nämnsekreterarna den närhet till 

makthavare som i sig utgör den tredje faktorn för politisk påverkan. Vi kan alltså konstatera att 

nämndsekreterarna har de teoretiska förutsättningarna att påverka de politiska besluten, men ges 

de manöverutrymme för att utnyttja detta eller finns det arbetssätt eller riktlinjer som minskar 

dessa möjligheter, hur ser det ut i den praktiska verkligheten? Det är detta jag haft för avsikt att 

belysa genom min andra forskningsfråga.  

          På den andra frågan ”Vilket institutionellt utrymme, eller makt och inflytande, har 

nämndsekreterarna?” Lutar min analys av intervjuerna åt att nämndsekreterarna är väl medvetna 

om sin position utifrån ett makt- och kunskapsperspektiv. Något som tydligt framkom var den 

närhet till framförallt politiken som nämndsekreterarna anger att de har. Då nämndens 

ordförande är den som sätter dagordningen till nämndens möten samt utskott så menade 

nämndsekreterarna att det förekommer en tät kommunikation angående vilka ärenden som ska 

tas upp både på utskottsmöten och nämnd. Då denna kommunikation skedde kontinuerligt 

innebar det att samtal mellan nämndsekreteraren och nämndens ordförande skedde i princip 

dagligen. Det var även till nämndsekreteraren som ordföranden vände sig om hen ansåg att det 

saknades något i de frågor som skulle upp på kommande möten. Nämndsekreterarna menade 

också att det inte är ovanligt att någon i nämndens presidium vill diskutera de frågor som ska 

komma upp på dagordningen. Just närheten till nämndens ordförande menade nämndsekreterarna 

gav dem ett väldigt bra utgångsläge för att kunna påverka de politiska besluten både när det kom 

till enskilda beslut och policyprocesser. Men detta har i regel följts av att informanterna tydligt 

pekat på att de känner en stor lojalitet för det offentliga uppdraget och att det i slutänden måste 

vara politiken som utformar målen, men att man självklart kan bidra med sitt kunnande och 

tidigare erfarenheter. Sammanfattningsvis visar mitt resultat att det finns ett betydande 

institutionellt utrymme för nämndsekreterarna att påverka politiska beslut, men att de menar sig 

hantera denna makt med stor återhållsamhet och försiktighet. När man kommer in på den tredje 

frågan ”Vilka påtryckningar utsätts nämndsekreterare för?” Utifrån de svar som informanterna 

gett kan jag dra två olika slutsatser. Samtliga informanter uppgav att de vid något eller några 

tillfällen har utsatts för påtryckningar att göra ändringar eller justeringar i protokollet och att 
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detta skett både före och efter att protokollet blivit justerat. Det stod dessutom klart att dessa 

påtryckningar har kommit både från politiskt- och förvaltningshåll. Vanligast har varit åsikter om 

vad som bör och vad som inte bör vara med i protokollet, men även påtryckningar i form av att 

inte skriva ut beslut som politiken har tagit på sittande nämnd i strid med tjänstemännens förslag 

har framkommit där tjänstemännen har gett uttryck för att förslaget ändå inte kommer att vara 

genomförbart. Det positiva var dock att, som informanterna uppgav, så visade de prov på stor 

lojalitet med den beslutande församlingen och menade på att om någon ville få ett beslut ändrat 

eller med en annan skrivning så måste detta gå igenom nämnden en gång till. Men beroende av 

vilka typer av uppgifter som nämndsekreterarna hade så kunde även andra påtryckningar 

uppkomma. Något som upprepades av flera var tveksamheter vid utlämnandet av offentliga 

handlingar där nämndsekreterare av främst högre chefer blivit förbjuden att lämna ut offentliga 

handlingar.  

          Något som också framkom var att nämndsekreterarna har varit väldigt förskonade från att 

få förfrågningar från andra parter att lämna ut förslag till beslut eller beslut som tagits men ännu 

inte justerats till tredje part, men att just sådana förfrågningar ökat markant bara det senaste året 

och att det främst då är media som vill ha information om beslut som fattats, redan innan 

protokollet har offentliggjorts. 

 

 

9 avslutande diskussion 
 

Att studera tjänstemän i offentlig förvaltning är både spännande och lärorikt och att mina val föll 

på att studera just nämndsekreterare beror på att jag tycker att nämndsekreterarna har en 

spännande position i form av att hela tiden vara i händelsernas centrum och ständigt få ta del av 

vad som är på gång inom nämnden och förvaltningen. Det jag ville undersöka, nämligen 

nämndsekreterarnas förhållande till makt och inflytande samt om de utsätts för någon form av 

yttre påverkan i sitt arbete, är på många sätt en väldigt intressant men samtidigt svår uppgift då 

man måste förlita sig på vad nämndsekreterarna själva har att säga samt deras egna uppfattningar 

kring det. Att göra intervjuer är både tidskrävande och svårt då det gäller att tolka alla svar för att 

sedan se om det går att hitta en röd tråd hos informanterna. Även om jag gjorde mitt yttersta för 

att få en så hög reliabilitet och validitet som möjligt så finns det alltid saker som skulle kunna 
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göras bättre. Även om jag lyckades få till en jämn könsfördelning och varierad ålder och 

yrkeserfarenhet så slog det mig i uppsatsens slutskede att jag inte lyckats få tag på en enda 

informant med invandrarbakgrund vilket naturligtvis gjorde att jag direkt började tänka om detta 

på något sätt kunde ha ändrat något i studien. Något annat jag tänkt på som mycket väl kan ha 

inverkan på reliabiliteten är mina informanters dagsform och huruvida informanterna svarade 

utifrån vad de verkligen tycker och upplever eller om svaren färgas av vad informanterna själva 

tror att de förväntas att svara. Det hade nog varit bra om jag backat upp mina intervjuer med 

enkäter antingen före eller efter intervjuerna för att på så sätt stärka validiteten i min 

undersökning därtill skulle även observationer och intervjuer med ledande politiker kunna stärka 

validiteten. Samtidigt gäller det att vara realistiskt och både se till sina egna och uppsatsens 

begränsningar vad det gäller tid och utrymme. 

 

 

9.1 vidare forskning 
 
Det finns flera sätt att skulle kunna bygga vidare på de undersökningar och resultat som 

framkommer i denna uppsats. Dels skulle man kunna ställa motsvarande frågor till 

nämndordföranden eller förvaltningschefer, intressant skulle även vara att göra någon form av 

fältstudier där man under en period följer olika nämndsekreterare och på så sätt får ta del av 

deras arbetssituation och vardag. Det skulle även vara intressant att göra om samma studie fast i 

ett annat geografiskt område eller med en större geografisk spridning för att sedan jämföra 

resultaten eller genom att kombinera intervjuerna med bredare enkätundersökningar för att på så 

sätt få ett bredare underlag.  

 
            
 
           
 

 

 

  



31 
 

10 Referenser 
 

Bachrach, Peter & Baratz, Morton S. (1972). Makt och fattigdom: teori och praktik. 

Stockholm: Wahlström & Widstrand 

 
 Bryman, Alan (2012). Social research methods. 4. ed. Oxford: Oxford University Press 

 
 Busch, Tor (2013). Värdebaserad ledning i offentliga professioner. 1. uppl. Lund:  
 Studentlitteratur 

 

Christensen, Søren & Daugaard Jensen, Poul Erik (2014). Makt, beslut, ledarskap: 
märkbar och obemärkt makt. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

 Dahl, Robert A (1957) The concept of power, Behavioral Science 

 

Danielsson, Axel (1995). Kommunal nämndadministration: [en bok för nämndsekreterare, 
ordförande i nämnder, kontorspersonal och handläggare]. 4., omarb. [och utök.] uppl. 
Stockholm: Kommentus 

 
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) (2012). 
Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. 
Stockholm: Norstedts juridik 

 

Essen, Ulrik von (2014). Arbete i offentlig förvaltning. 1. uppl. Stockholm: Norstedts 
juridik 

 

 Fangen, Katrine (2005). Deltagande observation. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 
 

 Fattigvårdslagen 1918, P.A. Nordstedt & söners förlag, 2: a uppl., Stockholm, 1919 
 
Folkräkningen den 1 december 1945 av statiska centralbyrån (1947) Kungl. Boktryckerier 
P.A. Nordstedt och söner 

 

Gissur Ó. Erlingsson & Wänström, Johan (2015). Politik och förvaltning i svenska 

kommuner. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

 Hysing E & Olsson J (2012). Tjänstemän i politiken Lund: Studentlitteratur AB 

 



32 
 

Jonsson, Leif, Viveka Nilsson, Johan Wänström, Mikael Hellström, Ulf Ramberg (2012). 
Dilemman i samarbete mellan politiker och tjänstemän. Kommun-forskning i Västsverige.  

 Hämtat: 2017-05-06 kl.13:45  
 (http://www.natkom.se/PDF/Erfa-rapporter/003.pdf). 

 

Jönsson, Christer (red.) (2001). Rösträtten 80 år: forskarantologi. Stockholm: 
Justitiedepartementet 

 
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. [rev.] 
uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Larsen, Ann Kristin (2009). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig 
metod. 1. uppl. Malmö: Gleerup 

 
Lennqvist-Lindén, Ann-Sofie (2010). Att lägga politiken tillrätta: kommunala chefers 
professionalisering. Diss. Örebro: Örebro universitet, 2010 

 
Lukes, Steven (2005). Power: a radical view. 2. expanded ed. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan 

 
 Lukes, Steven (2008). Maktens ansikten. [Ny utök. utg.] Göteborg: Daidalos 

 

Lundquist, Lennart (1997). I demokratins tjänst [Elektronisk resurs]: statstjänstemannens 
roll och vårt offentliga etos: rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen. Stockholm: 
Fritze 

 Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-7266184 
 

Lundquist, Lennart (1998). Demokratins väktare: ämbetsmännen och vårt offentliga etos. 
Lund: Studentlitteratur 

 

Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur 
 

Montin, Stig & Granberg, Mikael (2013). Moderna kommuner. 4., [aktualiserade] uppl. 
Stockholm: Liber 

             
Peter Bachrach and Morton S. Baratz Two Faces of Power 

 The American Political Science Review, Vol. 56, No. 4 (Dec. 1962), pp. 947-952 
  

  Riksdagen. Regeringsformen. Stockholm: Riksdagen; 1974 (SFS 1974: 152) 

 
 

http://www.natkom.se/PDF/Erfa-rapporter/003.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-7266184


33 
 

 

Svara, James H. (2006) Introduction: Politicians and Administrators in the Political 
Process—A Review of Themes and Issues in the Literature, International Journal of Public 
Administration, 29 (12), S. 953–976 

 
Wångmar, Erik (2005). Att skriva stads- och kommunhistoria: en handledning för 
forskning med stads- och kommunhistoriskt källmaterial. Stockholm: Stads- och 
kommunhistoriska institutet 

 
 

Östberg, Kjell (1996). Kommunerna och den svenska modellen: socialdemokratin och    
kommunalpolitiken fram till andra världskriget. Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion 

 
 
 

 http://www.grkom.se/kurser [2017-05-04] 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.grkom.se/kurser


34 
 

11 Bilaga  
 

 

Intervjufrågor till nämndsekreterare 

Intervjuerna med nämndsekreterarna har gjorts som ostrukturerade samtalsintervjuer. Detta 

innebär att det finns några fasta frågor som jag har tänkt att utgå ifrån med lämnar mycket öppet 

för att på så sätt kunna ta in informanternas egna åsikter, tankar och intryck. Det innebär att 

frågor kan komma att kastas om, ändras eller plockas bort så att de följer ett bra samtal med 

informanterna.  

 

1. Ålder (detta kommer av anonymiseringsskäl inte att redovisas) 

2. Antal år i yrket (detta kan komma inte att redovisas om det inte blir väldigt intressant) 

3. Formell utbildning. (Detta kommer att redovisas som högre utbildning eller inte) 

4. Beskriv ditt arbete. Vad ingår i din tjänst? 

5. Så ett par snabba ja eller nej frågor. (1) Är du på något sätt politiskt aktiv? (2) är du 

medlem av något parti? 

6. Läser du eller på något annat sätt granskar de handlingar som inkommer för att 

vidarebefordras till nämndens ledamöter. (Skrivelser, förslag till beslut etc.) 

7. Hur agerar du om du skulle upptäcka skrivelser eller förslag till beslut som exempelvis 

strider mot gällande lagstiftning? 

8. Innehar enligt din uppfattning politiken det utrymme och kunskap som krävs för att vara 

medvetna om vad det är för beslut de fattar? 

9. Vem är det enligt din uppfattning som sätter dagordningen och hur brukar detta gå till? 

10. Upplever du att du i din roll som nämndsekreterare besitter sådan kunskap och eller 

handlingsutrymme att inifrån eller utifrån kunna påverka den politik som förs i enskilda 

frågor eller till och med kunna vara med o påverka hela policyprocessen? 

11. Har du någon gång blivit utsatt för påtryckningar från förvaltningen, politiken eller 

tredjeparts. (exempel kan vara, hur beslut skrivs in, att lämna ut handlingar som inte är 

offentliga, lägga till eller ta bort saker från protokoll eller andra handlingar) (läs inte upp 

exemplen för informanten om det inte är blir nödvändigt för att förtydliga frågan) 

12. Något mer du vill tillägga eller utveckla? 
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