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Abstract 
Power and influence in the democratic process is a controversial area. In an effort to contribute 

to this is the purpose of this study is to investigate the influence that public officials have in the 

political process and if theories connected to influence can be observed in officials’ statements. 

We also examined if it differs between two political areas (environment and school). The choice 

of these two areas is based on the fact that these differ in nature when it comes to technical 

complexity.  The study examines four public administrative officials, two administrators that 

work in the environmental area and two from the school area. We used semi-structured 

interviews in which the public officials subjective experience of influence were discussed. The 

study showed that the public officials in general have the opportunity to influence the political 

process through key factors such as their expertise, participating in networks and trough certain 

personal characteristics. We also saw that the public officials differ between the two areas 

concerning some of these key factors.  
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1. Inledning 
Tjänstepersoners roll i samhällsstyrningen har länge varit ett omdiskuterat område då det redan 

på Platons tid – för ca 4000 år sedan – fördes diskussioner om hur ett idealistiskt statsskick ska 

se ut (Dahl 1989:52). Vi har kommit en lång väg sedan Platons skildring av hur ett idealistiskt 

statsskick ska se ut. Tusen, och åter tusen, nya yrkesområden har dykt upp och frågan är minst 

lika aktuell idag. Inom den moderna förvaltningen finns tjänstepersoner med expertis inom de 

flesta policyprocesser och expertisen är central för samhällets utveckling (Dahl 1989:68). Den 

representativa demokratin har därigenom under en lång tid stått inför utmaningen att kontrollera 

den allt mer komplexa, samt expertisdrivna, förvaltningen. Den traditionella bilden av hur 

förvaltningen ska verka är att den ska fungera som ett politiskt instrument som implementerar 

de politiskt fattade besluten och därmed stå under folkvalda politikers kontroll (Smith 1988:28-

29). 

 

Den klassiska uppfattningen om att förvaltningen ska bereda och implementera politiskt fattade 

beslut på ett helt neutralt sätt förekommer inte i samma utsträckning inom den moderna 

förvaltningen. Tjänstepersoner inom den moderna förvaltningen har en viss självständighet i 

genomförandet av politiska beslut och kan även genom beredningsprocessen påverka utfallet 

av politiska beslut. Förvaltningen besitter även ett större antal funktioner än vad som enligt den 

traditionella bilden anges (Lundquist 1991:34). Detta innebär att politiken befinner sig i en 

beroendeställning till förvaltningen och legitimiteten för politiker hänger därmed, till viss del, 

på dess effektivitet, vilket föranleder att förvaltningens prestation blir avgörande för politikers 

framgång (Smith 1988:36). 

 

Politiker är inte endast beroende av förvaltningen utan befinner sig även ofta i ett 

kunskapsmässigt underläge i förhållande till tjänstepersonerna (Hysing & Olsson 2012a:33). 

Det kunskapsmässiga underläget för politiker mot förvaltningen har, tillsammans med 

samhällsutvecklingen och de tekniska framstegen som gjorts i samband med 

samhällsutvecklingen, föranlett ett ökat handlingsutrymme och inflytande över politiskt fattade 

beslut för tjänstepersoner (Hysing & Olsson 2012a:16-17). Graden av inflytande och 

handlingsutrymme kan, ur ett tjänstepersonsperspektiv, skilja sig mellan olika verksamheter. 

Det förekommer dock vissa faktorer avseende vad som kan möjliggöra ett ökat inflytande för 

tjänstepersoner. Detta är att tjänstepersoner som besitter vissa karaktärsdrag och/eller expertis 
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samt närvarar i olika former av nätverk har möjlighet att öka sitt inflytande över policys och 

policyprocessen (Hysing 2014:130). 

 

Denna framställning ämnar dels att undersöka hur inflytandet i den politiska processen tar sig 

uttryck genom att se närmare på i vilken utsträckning tjänstepersonerna får restriktioner från 

politiskt håll att förhålla sig till i deras arbete. Inflytandet kommer även undersökas genom att 

se närmare på om politikerna har invändningar under tiden, eller efter, tjänstepersonerna arbetar 

med ett ärende. Vidare kommer framställningen undersöka tjänstepersoners möjligheter till 

inflytande genom att undersöka expertis, nätverk och personliga karaktärsdrag då detta, enligt 

tidigare forskning, påvisats kunna möjliggöra ett ökat inflytande för tjänstepersoner (Hysing 

2014:130). Detta kommer undersökas genom att se närmare på två olika verksamheter, miljö 

respektive skola. Båda verksamheterna innebär hög politisk komplexitet men har en låg 

respektive hög teknisk komplexitet. Teknisk komplexitet handlar om att den underliggande 

processen för problemet inte fullt ut förstås, eller att området innehåller ett flertal olika 

interaktioner inom ramen för individuella och sociala faktorer. Politisk komplexitet innebär att 

det finns ett flertal aktörer, med skilda idéer om orsaken och lösningen till problemet, 

involverade i policyområdet. Ett område med hög teknisk och politisk komplexitet är miljö. 

Skolområdet har, i likhet med miljöområdet, en hög politisk komplexitet. Skillnaden är att 

skolområdet på en teknisk nivå har låg komplexitet (Peters 2015:23-24).  

 

Valet att studera områden med en skillnad i den tekniska komplexiteten motiveras bland annat 

av att det inom ett område med teknisk hög komplexitet råder en större osäkerhet gällande 

politiska frågor jämfört med ett område med låg teknisk komplexitet. Att det råder en större 

osäkerhet föranleder att aktörerna inom ett område med hög teknisk komplexitet måste beakta 

en större ovisshet och risk när de arbetar med politiska frågor, då dessa beslut kan missgynna 

eller försumma för en del av befolkningen (Peters 2015:25-27). Denna risk bör kunna föranleda 

att tjänstepersonerna inom skola respektive miljö hanterar frågor olika, vilket exempelvis skulle 

kunna påverka inflytandet och möjligheterna till inflytande för tjänstepersonerna inom 

respektive område.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka tjänstepersoners inflytande i den politiska processen och 

se närmare på tjänstepersoners möjligheter till inflytande samt om/hur detta skiljer sig mellan 

skol- respektive miljöområdet.  

 

För att uppnå syftet kommer framställningen försöka besvara nedanstående frågeställningar: 

 
• Hur ser tjänstepersoners inflytande ut i den politiska processen genom restriktioner och 

invändningar från politiker?  

 

• Hur ser tjänstepersoners möjligheter till inflytande ut genom expertis, nätverk och vissa 

personliga karaktärsdrag? 

 

• Vilka skillnader, med utgångspunkt i ovan frågor, förekommer mellan miljö- respektive 

skolområdet?  

 
 
1.2. Disposition  
I kapitel två behandlas tidigare forskning rörande inflytande inom den politiska processen. 

Därefter följer undersökningens teoretiska ramverk och efter det kapitlet presenteras en 

sammanställning av det insamlade materialet i form av en resultatöversikt, vilket följs av ett 

kapitel var vi genomför en analys av det insamlade materialet kopplat till det teoretiska 

ramverket. Avslutningsvis presenteras uppsatsens slutsatser följt av en avslutande diskussion.  

 

1.3. Avgränsningar 
Denna uppsats ämnar dels att undersöka hur tjänstepersoners inflytande ser ut inom den 

politiska processen. Detta kommer undersökas genom att se närmare på i vilken utsträckning 

tjänstepersonerna får restriktioner från politiskt håll att förhålla sig till i deras arbete, samt om 

politikerna har invändningar under tiden, eller efter, tjänstepersonen arbetat med ett ärende. 

Vidare undersöks tjänstepersoners möjligheter till inflytande genom att se närmare på expertis, 

nätverk och vissa personliga karaktärsdrag då detta påvisats kunna öka tjänstepersoners 

inflytande. Detta föranleder att vi inte kommer undersöka hur institutionella normer och rutiner, 

den politiska inriktningen samt olika intresseorganisationer och dess intressen kan påverka 
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tjänstepersoners inflytande och makt (Hysing 2014:130). Ytterligare en avgränsning som 

appliceras är att vi inte undersöker offentliga chefers möjlighet till inflytande genom makten 

som kommer via deras position inom en politisk organisation. Denna faktor för inflytande 

uppmärksammas i litteratur av New Public Management (Hysing 2014:130). Exempelvis 

menar Almqvist (2006:15) att de senaste decenniernas förändringar mot mer 

managementorienterade reformer har föranlett att chefsrollen fått en mer central och betydande 

roll inom offentliga förvaltningar. Denna avgränsning blir naturlig att göra eftersom vi inte har 

med chefer som undersökningsobjekt.   

 

Det finns mycket relevant forskning inom detta område men forskningsöversikten har 

huvudsakligen valt att fokusera på två tongivande forskare, Lennart Lundquist och Robert H. 

Dahl. Anledningen till att dessa forskare valdes beror på att de har bidragit med betydande 

forskning kopplat till uppsatsens område. Forskningsöversikten kompletteras även med 

forskning av Erik Hysing och Jan Olsson. Generellt är samtliga nämnda avgränsningar gjorda 

med en medvetenhet om att uppsatsen skulle bli alldeles för omfattande, sett till uppsatsens 

tids- och sidomfattning, om samtliga nämnda faktorer skulle tas i beaktning.  
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2. Forskningsöversikt  
För ca 50 år sedan problematiserade Roberth. H Dahl i sin avhandling ”Who Governs” makt 

och inflytande i den demokratiska processen. I denna klassiska studie av New Havens lokala 

styrelseskikt påvisar Dahl att det finns fler aktörer med inflytande i den politiska processen än 

vad den traditionella bilden antyder. Samhället har gått från att styras av en intellektuell elit 

från det övre samhällsskiktet till att bli mer pluralistiskt. Individer från samhällets samtliga 

klasser har därigenom fått inflytande i den demokratiska processen. Frågan Dahl ställer sig är 

vem som styr detta pluralistiska system (Dahl 2005:86). 

 

Politiker har blivit allt mer beroende av de aktörer som finns mellan dem och medborgarna. 

Dessa mellanaktörer spelar en stor roll i det politiska spelet och är, för politiker, avgörande. 

Detta beror på att mellanaktörerna besitter inflytande i ett eller flera policyområden och 

politiker behöver därmed dessa på sin sida för att få till politisk förändring (Dahl 2005:178). 

De olika aktörerna besitter varierande grad av maktresurser, om de använder dessa resurser 

beror till stor del på individens subjektiva upplevelse och intresse i den aktuella frågan. Dahl 

menar att politiker, för att få inflytande, behöver samarbeta med mellanaktörerna och få dessa 

att använda sina politiska resurser (Dahl 2005:271). Politiker besitter sällan inflytande över 

samtliga policyområden. De har därför ett behov av att bilda koalitioner med andra politiker 

och mellanaktörer för att få till en förändring i önskad riktning (Dahl 2005:183). 

 

Politiska organisationer har, sedan Dahls studie, utvecklats och kommit att bli alltmer 

omfattande. Enligt Lundquist finns det, i och med den tekniska utvecklingen i samhället, en 

tendens till en klyfta mellan de politiska organisationerna och medborgarna. Den tekniska 

utvecklingen och medborgarnas moraliska uppfattning om vad som är rätt och fel ställer höga 

krav på offentlig förvaltning. Förvaltningen ska på ett objektivt sätt, via ett tekniskt 

tillvägagångssätt, komma med lösningar på samhällsproblem (Lundquist 1991:10).  

 

Det svenska politiska systemet är präglat av dualism där det finns en åtskillnad mellan politik 

och förvaltning. I grova drag ska politiker arbeta med värderingar och förvaltningen med 

objektiv fakta (Hysing & Olsson 2012a:15). Denna uppdelning är nödvändig eftersom de 

offentliga förvaltningarna befinner sig i en allt mer teknisk och komplex verklighet. Politiker 

har varken tid eller kunskap till att tillgodose medborgarna med offentliga medel eller arbeta 

med legala krav. Politiker är därför i stort behov av tjänstepersoner och den kunskap som de 
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besitter (Lundquist 1991:171). Lundquist synes därmed mena att förvaltningen har ett större 

inflytande i den politiska processen än vad som traditionellt har antytts (Lundquist 1991:35). 

 

Tjänstepersoner kan i den politiska processen optimera sitt inflytande i sin yrkesroll. 

Tjänstepersoner kan tolka styrningen från politiken så att det ökar deras handlingsfrihet. Vidare 

kan de formulera och initiera problem eller processer i ett försök att initialt påverka riktningen. 

Prioriteringar gör det möjligt för tjänstepersonen att rikta fokus på ett problem framför ett annat. 

Tjänstepersoner tolkar och värderar information vilket ger dem möjlighet att förstärka ett 

föredraget alternativ framför ett annat. De besitter även frihet att presentera det framarbetade 

materialet på ett fördelaktigt sätt. Avslutningsvis kan de ha en aktiv roll i implementeringsfasen 

(Lundquist 1991:37). Tjänstepersoner har möjlighet till att nyttja sitt inflytande i den politiska 

processen. Denna typ av makt och inflytande är problematiskt då den överordnande normen för 

förvaltningen är att denna ska agera som ett instrument för folkstyret. Detta innebär att 

förvaltningen bör underordna sig politiken i en demokratisk process (Lundquist 1991:39). 

 

Både Dahl och Lundquist adresserar frågan om egentlig makt och inflytande i den demokratiska 

processen från olika perspektiv. Dahl beskriver hur politiska aktörer, trots sin position, behöver 

förhandla, övertyga och nyttja sina egna samt andras maktresurser för att få till förändring (Dahl 

2005:310). Lundquist belyser istället att det kan uppstå problem inifrån politikens egen 

förvaltning och att den traditionella bilden av förvaltningens organisationsmodell inte stämmer 

överens med hur det ser ut i en mer komplex verklighet (Lundquist 1991:43). Båda studierna 

påvisar att den teoretiska bilden, angående makt och inflytande i den demokratiska processen, 

sällan stämmer överens med verkligheten.  

 

Empiriska studier som genomförts på senare tid styrker även den bilden som, utefter Lundquist, 

beskrivs ovan om hur tjänstepersonerna har inflytande över politiska frågor. Vissa studier som 

genomförts påvisar exempelvis att tjänstepersoner kan agera ”grindvakter” genom att de kan 

förhindra förändringar och istället argumentera för egna förslag på lösningar på hur ett problem, 

eller en förändring, ska ske. Att tjänstepersoner verkar som ”grindvakter” kan framförallt 

förekomma i arbetet med förändringsprocesser inom den politiska processen (Hysing 

2009:257). Forskning visar även hur dessa aktörer bedyrar vikten av sin expertis och att de via 

sin expertis vet vad som bör göras då politiker varken har kunskapen eller intresset för att 

genomföra ett lika effektivt arbete som tjänstepersonen (Hysing & Olsson 2011:706). 

Ytterligare empirisk forskning inom området påvisar vilka ”verktyg” en tjänsteperson behöver 
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för att enklare tillförskaffa sig inflytande över politiska frågor. Ett verktyg som bland annat 

påvisats haft en inverkan på tjänstepersoners inflytande är nätverk genom speciellt informella 

kontakter då detta är ett viktigt medel för att mobilisera maktresurser (Hysing & Olsson 

2012b:269). I en ansats att bidra till ovan presenterad forskning kommer denna framställning 

undersöka tjänstepersoners inflytande och tjänstepersoners möjligheter till inflytande samt 

om/hur detta skiljer sig mellan två politiska områden. 
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3. Teoretiskt ramverk  
3.1. Makt och inflytande i en institutionell kontext  
Makt som koncept spänner sig över en mängd olika områden och beteenden. Att definiera 

begreppet kan te sig svårt då det är mångtydigt, brett och används i många olika sammanhang. 

Ett sätt att tolka makt på är att det handlar om vilken kapacitet som en viss aktör har att agera 

med i en given situation. Med det sagt är det svårt att veta vilken makt aktören besitter innan 

denna har demonstrerat sin kapacitet. Vidare är det svårt att mäta den makt som organisationer 

eller grupper i samhället besitter (Cairney 2012:49). För att förstå hur makt utövas i den 

politiska processen behöver vi se på makt från ett bredare perspektiv. Vilken maktkapacitet 

olika aktörer besitter i den politiska processen, samt hur detta kan mätas, är två grundläggande 

frågor inom studier i offentligt beslutsfattande. För att svara på dessa frågor behöver en 

undersöka individerna i processen, institutionerna som dessa opererar i, samt de auktoriteter 

som påverkar utformningen av politiken (Cairney 2012:46).  

 

Inom den politiska processen kan maktresurserna de olika aktörerna besitter skilja sig mellan 

varandra. Vidare kan en aktör få tillfälle att använda sin makt och inflytande även fast den inte 

besitter resurser i en fråga. Politiskt styrda organisationer är en fragmenterad arena där enskilda 

individers makt sällan sträcker sig över flera områden i processen. En syn på makt är att den 

syns genom att den demonstreras av en aktör. Denna syn på makt tar däremot inte passiva 

aktörer i beaktning. Detta handlar om passiva aktörer som inkluderar eller exkluderar individer 

eller frågor inom den politiska processen också besitter makt och inflytande, vilket kan liknas 

vid dagordningsmakt. Denna typ av makt är svårare att observera och mäta men bör likväl tas 

i beaktning inom politisk forskning (Cairney 2012:67).  

 

3.2. Komplexitet  
Komplexitet kan definieras som ett system där interaktioner mellan olika delar i ett system 

interagerar med varandra i en så pass stor utsträckning att händelserna som sker i nutid har en 

påverkan på flera framtida händelser (Axelrod & Cohen 2000:7). I en verklighet som blivit allt 

mer dynamisk och komplicerad har offentliga verksamheter ansvaret att komma fram till beslut 

som formar vår miljö, sociala tillvaro och ekonomi. Ett område med hög teknisk komplexitet 

är miljö. En anledning till att detta område har hög teknisk komplexitet är att en vet att det sker 

förändringar inom detta område men inte på vilket sätt dessa förändringar sker. Att forma 
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politiska frågor inom ett sådant område är problematiskt då det inte går att säkerställa att det 

fattade beslutet lever upp till det tilltänkta syftet (Bhadwal & Swanson 2009:1). Att besitta 

kunskap om områdets komplexitet är centralt för att komma underfund med hur ett problem ska 

adresseras inom olika områden. Politiska områden kan vara politiskt komplexa och/eller 

tekniskt komplexa. Utöver miljö som är ett område med hög teknisk komplexitet finns 

exempelvis skolområdet som besitter en låg teknisk komplexitet. Båda dessa områden besitter 

däremot hög politisk komplexitet (Peters 2015:24).  

 

En central skillnad mellan ett politiskt komplext område och ett tekniskt komplext område är 

att ett område av politisk komplexitet tenderar att dra till sig ett bredare socialt intresse. 

Områden av teknisk komplexitet tenderar istället att dra till sig aktörer av teknisk kunskap eller 

vetenskapligt intresse för området (Peters 2015:29). Förhåller en sig endast till miljö- respektive 

skolområdet, vilka besitter en olikhet i teknisk komplexitet, är en central skillnad att det inom 

ett område med låg teknisk komplexitet (skola) med viss säkerhet går att fastställa framtida 

behov och utmaningar. Detta går inte med samma säkerhet att göra inom ett område med teknisk 

hög komplexitet (miljö). Inom områden av teknisk hög komplexitet råder det en ovisshet som 

aktörer inom den politiska processen bör beakta då de beslut som fattas inom dessa områden 

även kan missgynna eller försumma för en del av befolkningen (Peters 2015:25-27). 

 

Med hänvisning till ovan presenterat avsnitt om komplexitet undersöks miljö- respektive 

skolområdet eftersom de skiljer sig i teknisk komplexitet. Valet att undersöka dessa områden 

motiveras av att det finns skillnader inom områden av olika teknisk komplexitet. Exempelvis 

råder det en större ovisshet inom ett område av hög teknisk komplexitet samt tenderar områden 

av hög teknisk komplexitet locka aktörer med en större teknisk kunskap och vetenskapligt 

intresse. Att dessa skillnader förekommer kan föranleda att tjänstepersoner inom respektive 

område bör, och kan, hantera politiska frågor olika vilket även skulle kunna föranleda att 

inflytandet för tjänstepersonerna skiljer sig.  Uppsatsen kommer inte specifikt jämföra 

skillnader i komplexitet utan att detta presenteras under detta avsnitt motiveras framförallt av 

att områdena valdes som undersökningsobjekt på grund av att de skiljer sig i teknisk 

komplexitet. Jämförelserna i uppsatsen kommer endast ske med utgångspunkt i begreppen som 

nämns i det analytiska verktyget (se avsnitt 3.6).  
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3.3. Politiska processen  
Att tjänstepersoner har en kontinuerlig närvaro i den politiska verksamheten föranleder att de 

dels har en viktig roll, men även ett stort inflytande, i samtliga fem delar av den politiska 

processen. Mer specifikt handlar detta om att tjänstepersoner har initiativmakt, 

formuleringsmakt, prioriteringsmakt, implementeringsmakt och gransknings- och 

utvärderingsmakt. Initiativmakten kommer till uttryck genom att tjänstepersoner kan ta initiativ 

och lyfta frågor till den politiska dagordningen vilka de även kan få gehör för eftersom de allt 

som oftast besitter expertis inom området. Expertisen föranleder att de exempelvis vet vilka 

frågor som är aktuella i dagsläget. Formuleringsmakten handlar om att tjänstepersoner besitter 

makt över hur framställningen av ett beslut ska se ut. Tjänstepersonen kan med andra ord forma 

beslutsframställningen på det sättet den tycker är lämpligast. Vidare har tjänstepersonerna 

prioriteringsmakt vilket handlar om att de kan prioritera vilka frågor de vill arbeta med för 

stunden. Implementeringsmakten kommer till uttryck genom att tjänstepersonerna tolkar 

beslutsmaterial från politiker och utefter detta implementerar det fattade beslutet. 

Avslutningsvis handlar utvärderings- och granskningsmakten om att tjänstepersoner kan styra 

vilka utvärderingar som ska genomföras och därigenom påverka vad som är av vikt för framtida 

prioriteringar av resurser (Hysing & Olsson 2012a:20-22).  

 

3.4. Politikers möjlighet att begränsa tjänstepersoners inflytande 
Oavsett om tjänstepersoner använder sig av olika sätt, medvetet eller omedvetet, för att skaffa 

sig inflytande och makt i den politiska processen kan detta begränsas av politiker på tre 

huvudsakliga sätt. Ett sätt politiker kan använda för att begränsa tjänstepersoners inflytande och 

makt är att ha tydliga anvisningar och restriktioner angående på vilket sätt tjänstepersonen ska 

arbeta med ett ärende som, i ett senare skede, ska beslutas av politiker. Tydliga anvisningar och 

restriktioner kan vidare förekomma från politiskt håll angående exempelvis hur en tjänsteperson 

ska formulera en handling eller implementera ett politiskt beslut (Bengtsson 2012:121-122). 

Det andra sättet politiker kan begränsa tjänstepersoners makt och inflytande på är genom att ta 

ställning och reagera på det materialet som tjänstepersonen arbetar med. Politiker kan 

exempelvis välja att under tiden tjänstepersonen arbetar med ett ärende granska och fatta beslut 

om ärendet för att begränsa att tjänstepersonen har fullständig makt över hur ärendet i ett 

avslutande skede kommer framställas (Bengtsson 2012:124). Det tredje sättet som politiker kan 

använda för att begränsa tjänstepersoners inflytande är att ha invändningar mot det 

tjänstepersonen presenterar. Detta kan exempelvis ske genom att de motsätter sig 
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beslutsförslaget tjänstepersonen presenterar utifrån det ärendet hen arbetat med (Bengtsson 

2012:129).  

 

3.5. Teoretiska perspektiv 

3.5.1. Expertis 
Expertisen hos en tjänsteperson kommer till uttryck genom att en tjänsteperson utvecklar en väl 

etablerad kunskap inom relevant område för yrkesutövningen. Detta kan exempelvis ske genom 

att tjänstepersonen genomgått en utbildning för det aktuella yrkesområdet samt eventuellt 

vidareutbildat sig under sin tid som tjänsteperson (Hysing & Olsson 2012a:41). Denna del av 

expertisen kan definieras som professionell sakkunskap (Hysing & Olsson 2012a:109). Den 

professionella sakkunskapen kan komma till uttryck via att tjänstepersonen genomgått en 

relevant utbildning för yrkesutövningen och därigenom samlat på sig en teknisk kunskap. 

Denna tekniska kunskap bör ses som en god grund för att inneha makt och inflytande (Fischer 

1990:18).  

 

Expertkunskapen kan även komma till uttryck genom att en som tjänsteperson besitter kunskap 

om de lokala förhållandena angående vad aktörer och medborgare, inom ramen för 

yrkesområdet, efterfrågar och är i behov av (Hysing 2014:130). Kingdon menar att 

tjänstepersoner varken har, eller är i behov av, ett kunskapsmonopol. Däremot kan kunskapen 

de samlar på sig genom att de närvarar och arbetar med pågående och aktuella frågor användas 

till att få inflytande. Detta beror på att de via arbetet med de aktuella frågorna är i kontakt med 

berörda och relevanta aktörer och därigenom vet vad som efterfrågas inom området (Kingdon 

2011:33). Avslutningsvis kan tjänstepersonernas expertkunskap utvecklas genom att de via sin 

yrkesutövning kan betrakta utvecklingen och forskningen som berör ny kunskap inom deras 

yrkesområde. Att tjänstepersoner via sin yrkesutövning kan följa utvecklingen, och därigenom 

den nya kunskapen, inom deras yrkesområde föranleder att de kan uppmärksamma aktuella 

problem och vad som, enligt utvecklingen inom deras område, bör förändras för att eventuella 

problem ska åtgärdas (Hysing & Olsson 2012a:21).  

 

3.5.2. Nätverk  
Nätverk har utvecklats till en vital funktion inom offentliga verksamheter och deras arbete med 

policyformuleringar (Hysing 2014:130). Att arbeta i nätverk, vilket förutsätter samordning 

mellan olika aktörer på olika nivåer i samhället, blir allt mer vanligt förekommande för att klara 
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av att hantera större globala ödesfrågor som exempelvis klimatförändringarna (Jönsson 

2014:52). En variant av nätverk är governance networks. Denna typ av nätverk kan definieras 

som en horisontell sammansättning av självständiga aktörer som på ett eller annat sätt är 

beroende av varandra. Aktörerna interagerar med varandra genom förhandlingar inom ramen 

för överläggningar, handel och kontroverser. Förhandlingarna tar allt som oftast plats inom 

relativt institutionaliserade ramverk där regler, normer och kunskaper är självreglerande och 

där externa aktörer bidrar med visioner, idéer, planer och regleringar avseende offentliga 

ändamål (Sörensen & Toftling 2005:197). 

 

Governance networks kan vara konstruerade på olika sätt. Nätverken kan både vara formella 

och informella, de kan vara organiserade internt eller externt, de kan även vara ämnesspecifika 

eller ha ett mer allomfattande syfte samt kan nätverken vara mer permanenta sammansättningar 

likväl som tillfälliga grupperingar (Sörensen & Toftling 2005:197). De generella fördelarna 

som governance networks besitter är de kan identifiera policyproblem i ett tidigt skede samt 

underlätta informationsinhämtningen och möjligheten att skaffa sig kunskap inför politiska 

beslut. Governance networks har förmågan att förebygga konflikter mellan olika aktörer och 

minimera risken för implementeringssvårigheter (Sörensen & Toftling 2005:197-198). 

 

Ett nätverk som styrs och kontrolleras av aktörer som inte är folkvalda och som har möjlighet 

att påverka policys och policyprocessen är ett odemokratiskt nätverk. Om nätverket däremot 

kontrolleras av folkvalda politiker är det ett demokratiskt nätverk. Denna kontroll kan ske på 

tre olika sätt; networks design, networks framing och networks participation (Sörensen & 

Toftling 2005:199-203). Networks design handlar om att strukturera och forma ett nätverk. 

Detta kan folkvalda politiker göra genom att påverka gränsdragningarna för vem, och vad, som 

inkluderas och exkluderas i nätverket. Networks framing handlar om att folkvalda politiker kan, 

för att demokratisera nätverket, formulera tydliga politiska mål som nätverket ska arbeta mot. 

Networks participation handlar om att politiker själva bör deltaga i nätverken för att kunna 

utöva sin politiska auktoritet över nätverket. Om politiker deltar i nätverken kommer de även 

åt viktig kunskap från ”första-källan”. Detta är av vikt eftersom politikerna inte helt och hållet 

kan lita på att den informationen offentliga tjänstepersoner delger är helt korrekt utan de måste 

istället själva delta i nätverket för att ta del av den (Sörensen & Toftling 2005:203-205). 
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3.5.3. Personliga karaktärsdrag 
En tjänsteperson som besitter vissa specifika karaktärsdrag har en större chans att få inflytande 

över politiska frågor. Exempelvis har tjänstepersoner som har en förmåga att ta fram idéer och 

visioner en större chans att få inflytande i policyprocessen. Detta gäller även de som besitter en 

påhittighet inom ramen för problemlösning, övertalningsförmåga samt de som kan bygga 

relationer som grundas i trovärdighet och tillit (Hysing 2014:130). Vad gäller idéer och visioner 

som aktören framställer handlar det i mångt och mycket om att formulera en lösning på 

problemet som denna vill adressera. Tjänstepersonen kan, genom att formulera problemet i den 

tappning som denna uppfattar det, komma med en lösning på hur ett problem skall adresseras 

(Mackenzie 2004:372). Genom att formulera problemet på ett tilltalande sätt, vinklat mot det 

som aktören vill påverka, kan aktören få med sig rätt människor. Problemformulering är därmed 

en nyckelfråga för tjänstepersoner som vill påverka policyprocessen (Mintrom & Norman 

2009:652). 

 

Tjänstepersoner kan via sin yrkesroll belysa problem och formulera lösningar på problem. 

Därav kan även tjänstepersoner som besitter en kreativitet och påhittighet utöka sitt inflytande 

i policyprocessen eftersom de även via dessa karaktärsdrag kan komma med ett eget förslag på 

hur problemet, angående en aktuell politisk fråga, bör lösas. Tjänstepersoner, vilka besitter en 

påhittighet och kreativitet, kan på så sätt koppla samman olika strömmar av händelser och 

presentera ett förslag på en lösning som denne anser är fördelaktig. Detta föranleder att det kan 

få ett inflytande och en påverkansmöjlighet över politiska frågor (Kingdon 2011:182). Att 

kunna bygga relationer som grundas på tillit och trovärdighet är ett karaktärsdrag som kan ge 

inflytande. Detta beror på att en via relationer med andra människor kan tillförse sig med 

relevant information och kunskap på ett generellt plan. Besitter en detta karaktärsdrag har en 

även större chans att kunna verka i nätverk vilket kan föranleda ett större inflytande i 

policyprocessen (Mackenzie 2004:376, Mintrom & Norman 2009:652). 
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3.6. Analytiskt verktyg 

Utifrån ovan presenterad teori kommer vi sammanfatta, och tydliggöra, det analytiska verktyg 

i form av teoretiska begrepp som vi ämnar använda för att analysera det insamlade materialet 

för undersökningen. Restriktioner och invändningar kommer vara vägledande för att besvara 

frågeställningen angående tjänstepersoners inflytande i den politiska processen. Begreppen 

expertis, nätverk och personliga karaktärsdrag kommer i huvudsak användas för att besvara den 

andra frågeställningen. Den tredje frågeställningen som berör skillnader och likheter mellan 

miljö respektive skola kommer besvaras med hjälp av samtliga analytiska begrepp. 

 

Begreppet restriktioner och invändningar kommer analyseras genom att dels titta på om 

politiker har invändningar under tiden, eller efter, tjänstepersonen arbetar med ärendet. 

Begreppet kommer även analyseras genom att undersöka om tjänstepersonerna, från politiskt 

håll, får restriktioner i hur de ska utföra sitt jobb.  

 

Begreppet expertis kommer analyseras genom att se närmare på tjänstepersoners professionella 

sakkunskap, kunskap om de lokala förhållandena och hur de arbetar med omvärldsbevakning 

genom att de kan betrakta utvecklingen och forskningen inom sitt yrkesområde.  

 

Begreppet nätverk kommer analyseras genom att se efter olika former av nätverk inom 

undersökta verksamheter. Vi kommer dels se på nätverkets uppbyggnad men även på utfallet 

av nätverket. De former av nätverk vi letar efter är informella, formella, externa, interna, 

permanenta och tillfälliga. De olika utfall vi analyserar är om nätverk används för att underlätta 

informationsinhämtningen, få generella idéer eller idéer till lösningar på problem samt, 

avslutningsvis, om nätverket används för att underlätta implementeringen av beslut.  

 

Begreppet personliga karaktärsdrag kommer analyseras genom att undersöka individernas 

förmåga att, utifrån en kreativitet och påhittighet, ta fram idéer och visioner och utifrån detta 

föreslå egna lösningar på politiska frågor genom att koppla samman olika strömmar av 

händelser. Begreppet kommer även analyseras genom att se på tjänstepersonernas förmåga att 

kunna bygga och vårda relationer med olika aktörer. 
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4. Metod  
 

4.1. Material  
I det följande kapitlet kommer det empiriska materialet diskuteras inom ramen för metoden och 

dess styrkor och svagheter samt hur urvalet av undersökningsobjekt gått till. För reflektionen 

och avgränsningar gällande det teoretiska materialet hänvisas läsaren till avsnitt 1.3. 

 
4.1.1. Kvalitativ studie - intervjuundersökning 
En tydlig regel att förhålla sig till inom forskning är att det i regel finns två typer av 

undersökningsmetoder, kvantitativa- och kvalitativa undersökningar. En distinktion mellan 

dessa är att kvantitativa undersökningar innefattar en stor mängd analysenheter och kvalitativa 

undersökningar innefattar färre analysenheter. Ett vanligt tillvägagångssätt vid kvalitativa 

studier är att göra en intervjuundersökning vilket är en metod som denna undersökning kommer 

baseras på (Halperin & Heath 2017:178). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och 

Wängnerud (2017:235) tar upp hur det finns ett flertal olika metoder för att utforma en 

intervjuundersökning. En bra utgångspunkt för att avgöra vilken typ av intervju en ska göra är 

att skilja på en respondentundersökning och en informantundersökning. 

Respondentundersökning är när den intervjuade fungerar likt undersökningens 

undersökningsobjekt. Informantundersökning kan liknas vid att den intervjuade fungerar likt 

ett vittne till en händelse (Esaiasson m.fl. 2017:235). 

 

Intervjuundersökningen som genomförs i denna studie är en respondentundersökning eftersom 

tjänstepersonernas egna tankar och därmed hens subjektiva upplevelse, om hur hens inflytande 

ser ut i policyprocessen, fungerar som det insamlade materialet (Esaiasson m.fl. 2017:236). Vid 

respondentundersökningar är det dock viktigt att skilja mellan en samtalsintervju och en 

frågeundersökning. En tydlig distinktion mellan dessa olika metoder är att en 

frågeundersökning innebär att det är en som ställer frågor och en som svarar på frågorna. I en 

samtalsintervju sker det istället en interaktiv konversation mellan personen som blir intervjuad 

och forskaren (Esaiasson m.fl. 2017:236). Därmed kommer en respondentundersökning ske i 

form av en frågeundersökning. Anledningen till att det är en frågeundersökning beror på att den 

ena parten i samtalet svarar på frågor och den andra parten ställer frågorna. Det sker med andra 

ord ingen interaktiv konversation mellan parterna (Esaiasson m.fl. 2017:236). 
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När en intervjuundersökning utformas, särskilt en frågeundersökning, kan detta göras på flera 

olika sätt. Intervjuundersökningar kan antingen vara strukturerade, ostrukturerade eller semi-

strukturerade. Strukturerade intervjuer består oftast av kortare enklare frågor. Typiskt för denna 

variant av undersökning är enkätundersökningar. Motsatsen till strukturerade intervjuer är 

ostrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer innefattar mer öppna och längre frågor. En 

kombination av de precis nämnda intervjumetoderna är semi-strukturerade intervjuer. Det 

insamlade materialet för denna uppsats inhämtas genom semi-strukturerade intervjuer. Denna 

intervjumetod är bra när en forskare vill få en mer djupgående insikt och därav endast har med 

ett fåtal analysenheter i undersökningen (Halperin & Heath 2017:286-289). 

 

4.1.2. Urval  
Ett aktivt urval som görs i uppsatsen är att vi undersöker två olika områden som båda besitter 

politiskt hög komplexitet. Skillnaden mellan områdena är att de skiljer sig sett till den tekniska 

komplexiteten. Miljö är ett område med hög teknisk komplexitet och skola är ett område med 

låg teknisk komplexitet. Att valet föll på dessa områdena motiveras av att de besitter en 

signifikant skillnad inom ramen för teknisk komplexitet men inte inom politisk komplexitet 

(Peters 2015:23-24). För en mer utförlig definition av politisk- och teknisk komplexitet 

hänvisas läsaren till kapitel 1.  Eftersom dessa områden undersöks har vi, för att kunna 

undersöka syftet och frågeställningarna, behövt komma i kontakt med tjänstepersoner som 

arbetar inom miljö- respektive skolområdet. Med hänvisning till att denna uppsats endast är en 

kandidatuppsats och där kostnader och tid för studien bör tas i beaktning, valdes därmed Örebro 

kommuns miljö- respektive skolförvaltning som icke slumpmässiga undersökningsobjekt 

(Esaiasson m.fl. 2017:189).  

 

För att komma i kontakt med tjänstepersoner på miljö- respektive skolförvaltningen på Örebro 

kommun tillämpades initialt ett ”första bästa urval”. Denna typ av urval är enligt Esaiasson 

m.fl. (2017:189) en sämre urvalsmetod ur ett generaliseringsperspektiv. Första bästa urvalet 

tillämpades genom att två studiekamrater kontaktades eftersom de utfört praktik på miljö- 

respektive skolförvaltningen på Örebro kommun. Att de kontaktades föranledde att en annan 

variant av urval uppstod, ett snöbollsurval. Denna typ av urval handlar om att forskaren via 

personerna de kontaktar får tips om var de kan hitta lämpliga undersökningsobjekt för studien. 

Snöbollsurvalet föranledde att fyra tjänstepersoner, två inom skolområdet och två inom 

miljöområdet, intervjuades och därmed fungerar som undersökningens analysenheter. Det bör 
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beaktas att dessa fyra tjänstepersoner endast är ett delurval ur den stora populationen av 

tjänstepersoner som arbetar inom området skola respektive miljö vilket givetvis försämrar 

generaliseringsmöjligheterna för studien (Esaiasson m.fl. 2017:189-190). Att fyra personer 

intervjuas i undersökningen har att göra med att vi utför elitintervjuer och därav endast sökte 

efter respondenter som besatt vissa specifika kunskaper. Detta föranledde dock att det var svårt 

att få tag i fler respondenter vilket enligt Halperin och Heath (2017:298) är ett vanligt dilemma 

när elitintervjuer ska genomföras.  

 
4.1.3. Styrkor och svagheter – semi-strukturerade intervjuer  
Att intervjuundersökning och specifikt en semi-strukturerad intervju är lämplig att tillämpa vid 

en kvalitativ studie kan motiveras av att det är vanligt förekommande med ett mindre antal 

analysenheter vid en semi-strukturerad intervju. Ett argument för att tillämpa semi-strukturerad 

intervju som insamlingsmetod är att det ger en bättre insyn om intervjuobjektets erfarenheter 

och kunskaper. Detta föranleder att en via undersökningen kan generera trovärdigare och mer 

hållbar data jämfört med en kvantitativ studie med fler analysenheter genom exempelvis en 

enkätundersökning (Halperin & Heath 2017:289). 

 

En svaghet med den tillämpade metoden är att det är svårt att jämföra resultatet med andra 

liknande undersökningar. Detta beror på att frågorna i en semi-strukturerad intervju kan ställas 

på olika sätt till respondenterna för att anpassa samtalet mot undersökningsobjektets 

erfarenheter och kunskaper (Halperin & Heath 2017:289). Det ska för tydlighets skull nämnas 

att samtliga intervjuer som genomfördes i denna uppsats utgått från en förutbestämd mall med 

intervjufrågor. Intervjun har dock anpassats till samtalet och tjänstepersonens svar på 

intervjufrågorna. Detta föranleder att resultatet blir svårt att generalisera eftersom metoden inte 

är helt konsekvent i sitt utförande. Resultatet kan därav inte heller testas igen vilket föranleder 

att resultatet blir mindre trovärdigt. Trots att denna metod inte är konsekvent är den bättre att 

tillämpa i denna undersökning eftersom vi endast intervjuar ett fåtal ”eliter” och vi därigenom 

får trovärdigare och hållbarare data jämfört med om en större och mer konsekvent undersökning 

utförts (Halperin & Heath 2017:289).  

 

4.2. Tillvägagångssätt  
Under denna del kommer det beskrivas hur vi gått tillväga när materialet samlats in, vad vi 

söker efter i materialet och på vilket sätt vi går tillväga när vi analyserar materialet. 



 

 18 

 

4.2.1 Materialinsamling 
Det empiriska materialet har samlats in via semi-strukturerade intervjuer. Till intervjuerna 

arbetades en intervjumall fram. Intervjumallen användes som utgångspunkt för samtliga 

intervjuer för att säkerställa att intervjuerna utgick från vissa centrala frågor. Vid intervjuerna 

användes även en ”avcheckningslista” med relevanta punkter som vi behövde ha svar på för att 

säkerställa att intervjun täckte upp det relevanta området. En av oss var ledande i intervjun och 

den andra fungerade som bisittare och kontrollerade, utefter ”avcheckningslistan”, att de 

centrala punkterna avhandlades i intervjun. Om vissa centrala punkter inte berördes 

kompletterade bisittaren med följdfrågor. Intervjuerna med tjänstepersonerna inom 

miljöområdet utfördes på Örebro kommuns miljökontor och intervjuerna med 

tjänstepersonerna inom skolområdet utfördes på Örebro universitet. Respondenterna som 

deltog i undersökningen erbjöds anonymitet och de valde att nyttja denna möjlighet. Detta är 

enligt Esaiasson m.fl.  (2017:267) ett bra tillvägagångssätt för att få individer att ställa upp i 

vetenskapliga studier. Därav erbjöds denna möjlighet från vår sida då vi ville underlätta arbetet 

med att hitta intervjuobjekt.  

 

Eftersom vi ämnar undersöka den politiska processen använder vi policyprocessens fem steg 

som bas för intervjufrågorna. Detta föranleder att intervjun är indelad i sex olika delar, en 

inledande del samt en del för varje steg i policyprocessen. Intervjufrågorna operationaliserades 

fram utifrån det teoretiska ramverket för att säkerställa att uppsatsen undersöker syftet och 

frågeställningarna. Esaiasson (m.fl. 2017:56) förklarar att operationalisering handlar om att det 

finns en teoretisk definition vilket i denna undersökning utgörs av det teoretiska ramverket, se 

kapitel 3. Utifrån den teoretiska definitionen operationaliseras sedan indikatorer fram vilket i 

denna undersökning utgörs av intervjufrågorna. Intervjufrågorna bidrar därav till att besvara 

syftet och frågeställningarna. Att ha det teoretiska ramverket och därigenom syftet och 

frågeställningarna med sig vid en operationalisering är av vikt eftersom operationaliseringen 

enligt Esaiasson (m.fl. 2017:56) är av stor betydelse för undersökningens resultat och dess 

tillförlitlighet. För intervjumall och ”avcheckningslista” hänvisas läsaren till uppsatsens 

bilagor. 
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4.2.2 Kvalitativ textanalys 
Samtliga intervjuer som genomfördes spelades in och transkriberades. Transkriptionen 

sammanställs och presenteras under kapitel 5. Eftersom intervjuerna transkriberades kommer 

en kvalitativ textanalys utföras på det insamlade materialet. En kvalitativ textanalys är ”[…] att 

ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den 

kontext vari den ingår” (Esaiasson m.fl. 2017:211). Att denna analysmetod tillämpades beror 

på att det transkriberade materialet är omfattande. Det transkriberade materialet innefattar vissa 

delar som är viktigare än andra. Detta föranleder att endast en sammanfattning av det viktigaste 

från transkriptionen kommer presenteras under kapitel 5. I arbetet med att plocka fram vissa 

delar som är viktigare än andra är det enligt Esaiasson m.fl. (2017:211) bra att använda sig av 

en kvalitativ textanalys. 

 

För att analysera det sammanställda materialet i förhållande till det teoretiska ramverket, 

fortsättningsvis inom ramen för kvalitativ textanalys, kommer en systematiserande 

undersökning tillämpas. Detta kommer tillämpas eftersom tanken med analysen är att 

tydliggöra relevanta aspekter från det insamlade materialet kopplat till teorin och logiskt ordna 

detta under tydliga rubriker för att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar 

(Esaiasson m.fl. 2017:213). För att kunna göra detta är det av vikt att det arbetas fram analytiska 

begrepp som kan organisera texten samt möjliggöra att läsaren kan ta fram centrala delar i 

texten som inte uppenbarar sig vid en hastig genomläsning av materialet (Esaiasson m.fl. 

2017:214). 

 

4.3. Tillförlitlighet och räckvidd 
Under denna del kommer undersökningen tillförlitlighet och räckvidd presenteras.  

4.3.1. Validitet  
Begreppet validitet brukar vanligtvis definieras på tre olika sätt. Enligt den första definitionen 

bör det finnas en samstämmighet mellan teorin och ens indikatorer. Den andra definitionen 

berör att undersökningen, för att inneha validitet, inte ska besitta några systematiska fel. Den 

tredje definitionen berör att undersökningen faktiskt undersöker det som den påstås undersöka. 

Dessa definitioner används allt som oftast synonymt med varandra (Esaiasson m.fl. 2017:58). 

Definitionerna bör dock enligt Esaiasson m.fl. (2017:58) särskiljas ifrån varandra då definition 

ett och två kan relateras till begreppet begreppsvaliditet och definition tre kan relateras till 

begreppet resultatvaliditet. Begreppsvaliditet handlar därav om att det inte får finnas några 
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systematiska fel i undersökningen. I arbetet med att undvika systematiska fel samt att 

upprätthålla en god begreppsvaliditet för undersökningen har vi operationaliserat fram våra 

begrepp från det teoretiska ramverket. Eftersom intervjufrågorna operationaliserades fram från 

det teoretiska ramverket säkerställdes även att intervjufrågorna ämnar undersöka det 

undersökningen vill undersöka, det vill säga syftet och frågeställningarna (Esaiasson m.fl. 

2017:56).  

 

En god resultatvaliditet handlar om att begreppsvaliditeten ska vara god men även att 

reliabiliteten för undersökningen bör vara hög. En regel för att undersökningen ska inneha hög 

reliabilitet är att undersökningen inte har några osystematiska eller slumpmässiga misstag 

(Esaiasson m.fl. 2017:64). Esaiasson m.fl. menar vidare att en undersökning som besitter 

bristande reliabilitet allt som oftast även innehar slarvfel inom ramen för undersökningens 

datainsamling. För att undvika hörfel och oläsliga anteckningar i efterbearbetningen av vår 

datainsamling spelades intervjuerna in och transkriberades för att minimera risken för 

missförstånd och egna tolkningar av påståenden som respondenten berättade (Esaiasson m.fl. 

2017:64). Resultatvaliditeten är det samma som den interna validiteten för undersökningen. 

Intern validitet handlar kortfattat om att kunna ställa hållbara och befogade slutsatser utefter 

undersökningens analysenheter. Anledningen till att resultatvaliditeten och den interna 

validiteten blir synonymt med varandra i undersökningen beror på att undersökningen strävar 

efter att endast presentera slutsatser av beskrivande karaktär och inte förklarande (Esaiasson 

m.fl. 2017:59).  

 

4.3.2. Generaliserbarhet  
I diskussioner om att generalisera resultatet som man via undersökningen kommer fram till 

nämns ofta begreppet extern validitet. Detta handlar om att forskare, utifrån de analysenheter 

man valt, ska kunna uttala sig om populationen i sin helhet (Esaiasson m.fl. 2017:59). Det finns 

framförallt två tillvägagångssätt för att uppnå en god generalisering vilka är att man antingen 

utför ett totalurval eller ett slumpmässigt urval. Ett alternativt tillvägagångssätt är att man kan 

välja ett stort antal analysenheter på slumpmässiga grunder (Esaiasson m.fl. 2017:171). 

Eftersom denna undersökning är en kvalitativ undersökning med endast fyra analysenheter blir 

generaliseringen för vår undersökning mindre god men genom att vi utför elitintervjuer stärks 

generaliseringen för undersökningen (Halperin & Heath 2017:298). Detta beror på att 

elitintervjuer möjliggör att forskarna kan dra slutsatser och generalisera dessa till den breda 



 

 21 

populationen av individer inom samma område och liknande position. 

Generaliseringsmöjligheterna stärks framförallt när forskare väljer intervjuobjekt, för 

elitintervjuer, på slumpmässiga grunder (Halperin & Heath 2017:298). Undersökningen har 

Örebro kommun som ett icke slumpmässigt urval. Det kan dock argumenteras för att 

undersökningens analysenheter är valda på slumpmässiga grunder eftersom vi fick tag i dessa 

genom ett snöbollsurval. Däremot genomfördes en semi-strukturerad intervju vilket föranleder 

att det insamlade materialet inte blir konsekvent. Anledningen till att materialet inte blir 

konsekvent beror på att intervjufrågorna till viss del anpassas till samtalet vilket föranleder att 

resultatet blir svårare att generalisera (Halperin & Heath 2017:289).   
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5. Resultatöversikt 
Under denna del kommer respondenternas svar att sammanställas och redogöras utefter 

transkriptionen. Inledningsvis under respektive rubrik kommer endast en kortare beskrivning 

av respektive respondent att presenteras då de är anonyma.  

 

5.1. Respondent 1 – Tjänsteperson miljö 
Respondent 1 (fortsättningsvis R1) arbetar som tjänsteperson inom miljö på Örebro kommun 

vilket hen gjort under cirka 1,5 år. Utbildningsmässigt är R1 utbildad miljövetare vilket innebär 

högskolestudier om minst 180 högskolepoäng. Utöver detta har R1 närvarat på olika 

utbildningar inom ramen för sin anställning som miljö- och hälsoskyddsinspektör.  

 

R1 menar att hens kunskapsinsamling dels kan ske genom att hen ”snubblar över något” när 

hen är ute i fält eller att det exempelvis, inom miljöområdet, presenteras ny forskning eller ny 

lagstiftning. Kunskapen för yrket menar R1 kommer via att hen närvarar i olika externa nätverk, 

exempelvis större konferenser. Stor del av R1:s yrkesroll utövas genom delegationsbeslut vilket 

föranleder att hens expertis, som dels kommer via externa nätverk men även via utbildning och 

yrkeserfarenhet, är avgörande för att kunna utföra ett bra jobb. Denna expertis är även enligt 

R1 av vikt för att kunna ta till sig och förstå ny informationen som framkommer via nätverk, 

nya lagar eller ny forskning.  

 

R1 beskriver att hens yrkesutövning bland annat består av att hen, via delegation, kan fatta egna 

beslut. Detta föranleder att hens arbete till viss del innebär rutinskrivelser och rutinbeslut vilket 

inte behöver hänskjutas för politiskt beslut. Tjänstepersonen tar även upp hur hens 

arbetsuppgifter rent generellt är väldigt flexibla:  

”Jag bestämmer själv om jag vill åka ut nu och titta på slutinspektioner. Jag 

har haft tillståndsansökningar som jag har gett tillstånd till så kan jag åka ut 

på dem när som helst. Om jag känner att, nää nu vill jag vara inne hela dagen, 

jag orkar inte med någon, då kan jag dra för persiennen och skriva beslut eller 

ringa samtal som jag måste ringa”. (R1) 

 

Tjänstepersonen tar även upp hur hen kan styra vad som ska prioriteras och vad som inte ska 

prioriteras. R1 nämner att hen, via en nätverksträff, fick information om att det var viktigt att 
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besikta nya avlopp efter fem till tio år. R1 menar att detta ändå inte prioriteras eftersom hen, 

via sin expertis inom området miljö, vet att det är viktigare att inventera avlopp eftersom dessa 

kan orsaka ett ”direktutsläpp” vilket är miljöfarligare. R1 nämner att deras enhet tar till sig 

information från andra aktörer. Däremot prioriteras det som de själva, utefter deras expertis, 

anser är viktigast att arbeta med. 

 

R1 menar även att hen, via egna idéer som kan uppkomma efter en nätverksträff, kan försöka 

ta initiativ och påtala prioriteringar inför framtiden. R1 menar däremot att hen inte lyfter detta 

direkt med politikerna, utan i ett första skede med förvaltningschefen. Anser förvaltningschefen 

att det är ekonomiskt försvarbart kan det lyftas för politikerna. Ett sätt att påtala prioriteringar 

är att göra det via en utvärdering. Förslag på utvärderingar för framtida prioriteringar kommer 

allt som oftast från miljöenheten. R1 menar dock på att politikerna kan påverkas inom detta 

område: 

”Miljömässigt är det nog mest från oss på miljöenheten och enhetschefen och 

så. Om inte vi manipulerar lite på något sätt och säger att, ’jo men man skulle 

kunna titta på den här uppföljningen’ och sedan kan någon, någon månad 

senare säga en uppföljning på det här hade varit bra”. (R1)  

 

R1 menar att miljönämnden generellt är samarbetsvillig och sällan har några invändningar mot 

den information som presenteras från förvaltningens sida:  

”Så min uppfattning är att om vi säger att det här är viktigt så brukar de också 

förstå att det är viktigt och ta tag i det hela. Det är min uppfattning om vår 

nämnd”. (R1)  

 

Vidare menar R1 att nämnden inte har några specifika restriktioner gällande att hen skulle 

kunna ta egna initiativ inom ramen för yrkesutövningen. R1 tar även upp hur arbetet i 

implementeringsfasen är målstyrt. Tjänstepersoner och politiker arbetar fram målen 

tillsammans vilket sedan efterföljs av tjänstepersonerna. R1:s roll i detta skede är däremot styrt 

av fastställda rutiner och tydliga restriktioner från politiskt håll.  
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5.2. Respondent 2 – Tjänsteperson miljö 
Respondent 2 (fortsättningsvis R2) arbetar som tjänsteperson inom miljö på Örebro kommun. 

Detta har hen gjort under cirka fyra år. R2 har en universitetsutbildning i miljövetenskap som 

omfattar 180 högskolepoäng. Utöver universitetsutbildningen har R2 genomfört en 

vidareutbildning inom området miljö. 

 

Den kunskapsinsamling som R2 använder sig av när hen arbetar med ett ärende handlar till viss 

del om att samverka med andra aktörer som berörs av ärendet. När R2 arbetar med ärenden och 

samverkar med andra aktörer menar R2 att hens expertis, i form av erfarenhet av liknande 

ärenden från tidigare arbete, är av vikt för att kunna utföra ett bra jobb:  

”Utformning och trafik till exempel. Så det vi gör egentligen, vi ska ju inte 

göra planarkitektens jobb, vi ska ju bara säga, ’ah men har du tänkt på det här 

också’. Så då är det ju mer egen erfarenhet, vad har jag sagt tidigare, och vad 

är problematiken i det området just nu”. (R2)  

 

Ett annat tillvägagångssätt för R2 att tillgodose sig med information är genom externa 

kontakter:  

”Tekniskt sätt så kan man ju alltid ringa en annan kollega i en annan kommun 

och fråga ’har ni haft ett sådant här ärende’ eller att ’jag vet att ni har haft ett 

sådant här ärende och hur gjorde ni’, så kan man ju göra”. (R2) 

 

Informationsinhämtningen kan även komma via interna kontakter som hen genom sin 

yrkeserfarenhet vet har goda kunskaper inom det aktuella området som hen arbetar med. Bland 

annat påtalar R2 hur det inom verksamheten finns en stor samlad kunskap vilket framförallt 

härrör från ett mångårigt arbete med liknande arbetsuppgifter. Yrkeskompetensen föranleder 

även att hen kan ta kvalificerade beslut som i de flesta fall enligt R2 går igenom. R2 beskriver 

hur denna känner sig trygg i sin arbetsroll och hur hen, utifrån sin yrkeskompetens, har 

möjlighet att ta initiativ till- och prioritera arbetsuppgifter: 

”Det är nog mer tjänstepersonerna egentligen. För politiker är ju egentligen 

inte insatta, de är ju bara politiker. Det är ju vi som kan jobbet. Så det är vi 
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som ser vad som behöver göras och hur planeringen bör vara tänker jag”. 

(R2) 

 

Detta föranleder även att hen kan styra sin arbetsdag och sina arbetsuppgifter på egen hand. 

Dock kan det komma restriktioner i form av önskemål från politiskt håll angående vad hen bör 

prioritera. Dessa restriktioner, eller för den delen invändningar, är inte lika vanliga när hen för 

upp en skrivelse eller handling för politiskt beslut. Det bör däremot nämnas att politikerna 

ibland har inspel och funderingar rörande detta. Citatet nedan, kopplat till restriktioner och 

invändningar, illustrerar dock hur det vanligtvis ser ut när hen presenterar något för politikerna 

att ta ställning till:  

”Nej det tycker jag inte, de kan ju ha frågor om det, men egentligen inte, inte 

för mig i alla fall, jag vet att andra kanske mer, t.ex. alkoholhandläggarna 

deras beslut är ju lite mera, de syns i tidningarna, de är intressant för 

allmänheten”. (R2) 

Inom ramen för R2:s yrkesutövning bidrar hen via sin yrkeskunskap till utvärderingar som 

genomförs på avdelningen. Detta görs bland annat genom att hen ger information om specifika 

ärenden som hen varit inblandad i. Utvärderingarna som genomförs på avdelningen används 

för att påtala prioriteringar för framtiden. Bortsett från den informationen hen bidrar med 

genom sina egna ärenden har R2 inte en aktiv roll i arbetet med utvärderingen. Istället är 

framförallt hens närmaste chef som aktivt arbetar med att följa upp och utvärdera arbetet som 

miljöförvaltningen utför.  

 

5.3. Respondent 3 – Tjänsteperson skola 
Respondent 3 (fortsättningsvis R3) har en magisterexamen i statskunskap och jobbar som 

tjänsteperson inom skolområdet på Örebro kommun. R3 har jobbat med detta under cirka sju 

år. 

 

R3 menar att hen, i arbetet med att kunna ta fram ett så bra underlag som möjligt till politikerna, 

försöker involvera flera tjänstepersoner i kunskapsinhämtning och sammanställning av 

handlingar. I detta arbete bildar R3 en referensgrupp med berörda aktörer för att dels få in mer 

information men även fler synvinklar från berörda aktörer inför behandling av ett politiskt 
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beslut. R3 menar att det är viktigt att väga in flera tjänstepersoners, eller andra relevanta 

aktörers, perspektiv tidigt i exempelvis en utredning eftersom det kan uppstå fler infallsvinklar 

än vad en själv förutsett. Det är däremot av vikt att en vet vilka som ska kontaktas och vilket 

kontaktnät en besitter internt och externt för att kunna komplettera handlingar med relevant 

information inför ett politiskt beslut.  

 

Ett tillvägagångssätt som R3 arbetar utefter, kopplat till stycket ovan om interna kontaktnät i 

form av referensgrupper, är att hen vänder sig till en enhet som arbetar med systematiskt 

kvalitetsarbete. Denna enhet arbetar forskningsnära. R3 beskriver även hur hen externt samlar 

information inför ett politiskt beslut via bland annat omvärldsbevakning genom att vända sig 

till andra myndigheter. Att tjänstepersonen vet vilka den ska höra av sig till för att bilda interna 

nätverk i form av referensgrupper samt att kunna nyttja externa informationskällor kommer från 

hens sakkunskap. Denna sakkunskap föranleder även att tjänstepersonen vet vilka ärenden som 

det går att ligga steget före i och därigenom proaktivt meddela berörda aktörer om beslut som 

kommer implementeras. R3 betonar vikten av att inte föregå politikerna men att det inom vissa 

områden, beroende på fråga, går att göra detta.  

 

Tjänstepersonen som blev intervjuad beskrev hur denne till 50 procent arbetade schemalagt och 

resterande del flexibelt och att det, inom ramen för den mer flexibla delen av tjänsten, gick att 

styra och ta initiativ till arbetsuppgifter på eget bevåg:  

”[…]där finns det lite mer utrymme för egna initiativ, att göra egen 

omvärldsbevakning i framåt, liksom, förebyggande syfte, att ligga steget före 

[…]”. (R3) 

 

R3 beskriver hur hen i sin yrkesutövning tar del av många undersökningar, betygsresultat och 

annan relevant information från verksamheterna. Denna information är relativt omfattande och 

R3 beskriver hur det därigenom blir viktigt att kunna sammanställa och koppla samman det 

viktigaste istället för att presentera allt resultat enskilt. R3 exemplifierar detta via följande citat:  

”Vi ser att trygghet och studiero är såhär och vi tror att det kan påverka 

måluppfyllelsen för att vi ser dessa korrelationer mellan de olika resultaten”. 

(R3) 
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R3 beskriver hur hen via sin yrkesutövning kan komma fram till idéer och visioner för att kunna 

åtgärda problem som kan finnas i verksamheter som hen arbetar mot. Detta kan bland annat ske 

genom att R3, via skolinspektionsanmälningar, kan se tendenser och arbetssätt som eventuellt 

inte är lämpliga i vissa verksamheter och därigenom påtala lämpliga prioriteringar för 

ledningsgrupp och politik. Prioriteringar kan även uppstå genom att R3 arbetar proaktivt och 

därigenom lyfter in en fråga på den politiska dagordningen via att något relaterat till 

yrkesområdet uppmärksammats i media. I processen när ett ärende ”lyfts in” menar R3 att hen 

även formulerar det slutgiltiga beslutsförslaget inför presentation av ärendet i nämnden. 

Generellt menar tjänstepersonen som intervjuades att politikerna inte har några invändningar 

mot handlingar och förslag som R3 presenterar:  

”Nej, jag skulle säga att de litar väldigt mycket till professionen i de här 

lägena”. (R3) 

Vidare menar R3 att politikerna inte har några specifika restriktioner mot hur hen ska utföra sitt 

arbete:  

”Eeehm nej. Tror inte det. Däremot ska de ju alltid ske i en viss ordning”. 

(R3) 

Enligt R3 har inte politiker några restriktioner eller invändningar under eller efter 

behandlingen av ett ärende från hen eftersom de litar till hens yrkeskompetens.  

 

5.4. Respondent 4 – Tjänsteperson skola 
Respondent 4 (hädanefter R4) har studerat upp till kandidatnivå inom det statsvetenskapliga 

området och har jobbat som tjänsteperson inom skolområdet på Örebro kommun under ca åtta 

år.  

 

Tjänstepersonen beskriver i intervjun hur hen samlar in information på flera olika sätt beroende 

på ärendets omfattning. Tjänstepersonen beskriver hur hen i arbetet med större utredningar gör 

en omvärldsbevakning. Detta kan exempelvis ske genom att hen gör en översikt av forskningen 

inom aktuellt område. R4 menar att det är dennes sakkunskap som ligger till grund för vem, 

eller på vilket sätt, hen ska gå tillväga för att samla in information. Inom vissa ärenden beskriver 

R4 hur hen vänder sig till interna kontakter som hen vet har goda kunskaper inom aktuellt 

område. R4 beskriver även hur hen kan vända sig till externa kontakter i form av andra 
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kommuner för att få information samt rådslå med andra tjänstepersoner som behandlat liknande 

ärenden som hen arbetar med.  

 

I intervjun beskriver R4 att det mestadels är tjänstepersoner som tar initiativ och lyfter frågor 

på den politiska dagordningen:  

”Grovt uppskattat kanske 70, 80 procent är nog tjänstemannadrivet skulle jag 

säga, alltså dagordningen, på den nivån som jag jobbar på”. (R4) 

R4 beskriver sig som proaktiv och att hen, i sin yrkesutövning, till viss del försöker ligga steget 

före politiken. Bland annat förekommer situationer där hen kan fatta rena tjänstepersonsbeslut.  

För att veta vilka frågor hen som tjänsteperson på egen hand kan besluta i samt hur dessa frågor 

ska beslutas härleds till hens professionella sakkunskap. R4 betonar dock vikten av att i 

yrkesutövningen vara transparent eftersom det annars kan skada förtroendet för 

tjänstepersonsrollen. 

 

R4 beskriver hur hen arbetar med ärendet från ”start till mål” och har inga problem med detta. 

Detta kan härledas till sakkunskapen hen besitter:  

”Rent krasst så är det oftast så att jag kan de saker bäst som jag behöver svara 

på”. (R4) 

R4 tar däremot upp att hen lyfter och för dialoger med interna kontakter hen vet besitter goda 

kunskaper inom aktuellt område. Detta gör R4 för att kunna formulera en handling eller 

beslutsformulering samt att bespara tid:  

 ”Om vi går fram med det här underlaget, då måste vi också vara redo att ta 

hand om resultatet och de diskussionerna som kommer efter det då”. (R4)  

 

I sin yrkesutövning beskriver R4 hur hen till stor del kan prioritera bland sina arbetsuppgifter. 

Med andra ord beskriver hen sina arbetsuppgifter som relativt flexibla och att hen, i sin 

yrkesroll, har ett stort inflytande eftersom politikerna har en stor tilltro till R4:s yrkeskompetens 

vad gäller att prioritera och kunna ta initiativ till frågor och ärenden:  

”Men även där har jag stort inflytande, att jag säger att ’det där kanske vi kan 

ta senare’ och då kan det som regel bli så”. (R4) 
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Att R4 skulle ha restriktioner i sin yrkesutövning har hen inte upplevt, varken i arbetet med ett 

ärende eller att kunna ta initiativ till ett ärende. Däremot kan det förekomma synpunkter 

angående tolkningsfrågor av beslutsunderlag. R4 menar att dessa synpunkter inte är vanligt 

förekommande men då de förekommer drivs de framförallt av ideologiska skäl. Det vanligaste 

är att politikerna litar till tjänstepersonens kompetens och därigenom inte har invändningar mot 

deras handlingar eller beslutsförslag: 

”Är det så att vi kommer och säger att någonting behöver göras då litar 

politikerna som regel på det”. (R4)  

Restriktioner är generellt inte vanligt förekommande i någon del av hens yrkesutövning menar 

R4.  



 

 30 

6. Analys 
I detta kapitel kommer det analytiska verktyg som presenterats under avsnitt 3.5 tillämpas för 

att analysera ovan presenterad resultatöversikt.  

 

6.1. Restriktioner och invändningar  

6.1.1. Restriktioner och invändningar – Tjänstepersoner miljö  
Restriktioner är ett sätt som politiker kan använda för att begränsa inflytandet för 

tjänstepersoner i policyprocessen. Bilden som framgår när man analyserar R1 och R2 är att 

politikerna har relativt stort förtroende till tjänstepersonerna och därav inte har särskilt mycket 

restriktioner i hur tjänstepersonerna ska sköta sitt jobb. R1 förklarar hur hen i stort sett kan styra 

och prioritera sina arbetsdagar helt själv utan någon inverkan genom anvisningar och/eller 

restriktioner från politiskt håll. R1 berättar även hur hen, inom ramen för sin yrkesutövning, 

kan ta egna initiativ då det inte förekommer några specifika restriktioner eller anvisningar 

angående detta från politiskt håll. Att politikerna inte har några restriktioner eller anvisningar 

mot hur de kan lägga upp sin arbetsdag går till viss del även att finna i R2 yrkesutövning. R2 

menar att hen kan styra sina arbetsdagar, samt arbetsuppgifter, relativt fritt eftersom politikerna 

inte är insatta. Istället är det hen som kan jobbet och därav vet vad som bör prioriteras. Enligt 

R2 kan det däremot förekomma restriktioner i form av önskemål från politiskt håll angående 

vad de vill hen ska arbeta med och därav även prioritera. Mindre restriktioner går även att finna 

i R1:s yrkesutövning då hen, inom ramen för implementeringsprocessen, arbetar efter 

restriktioner och anvisningar från politiskt håll.  

 

Invändningar samt att ta ställning flera gånger till det materialet tjänstepersoner presenterar är 

ytterligare ett sätt för politiker att begränsa tjänstepersoners inflytande. Även här är den 

generella bilden inom miljöområdet när en analyserar R1 och R2 att tjänstepersonerna har 

relativt stort inflytande. R1 tar bland annat upp att hens generella bild av miljönämnden är att 

de ofta lyssnar på professionen och varken har invändningar under eller efter processen:  

”Så min uppfattning är att om vi säger att det här är viktigt så brukar de också 

förstå att det är viktigt och ta tag i det hela. Det är min uppfattning om vår 

nämnd”. (R1)  
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Att politiker varken har invändningar under eller efter processen går även att se i intervjun med 

R2. Hen svarar följande på frågan om det har invändningar under eller efter processen gång:  

”Nej det tycker jag inte, de kan ju ha frågor om det, men egentligen inte, inte 

för mig i alla fall, jag vet att andra kanske mer, t.ex. alkoholhandläggarna 

deras beslut är ju lite mera, de syns i tidningarna, de är intressant för 

allmänheten”. (R2) 

R2 lyfter dock att politiker ibland har funderingar och inspel angående det material som hen 

presenterar men att det vanligtvis inte förekommer.  

 

6.1.2. Restriktioner och invändningar – Tjänstepersoner skola 
Restriktioner är ett sätt för politiker att begränsa tjänstepersoners inflytande i policyprocessen. 

Bilden som generellt framträder vid analysen av R3 och R4 är att de har stort inflytande inom 

ramen för sin yrkesutövning. Bland annat framgår det i intervjun med R3 att hen till 50 procent 

kan prioritera och ta initiativ till arbetsuppgifter på egen hand:  

”[…] där finns det lite mer utrymme för egna initiativ, att göra egen 

omvärldsbevakning i framåt, liksom, förebyggande syfte, att ligga steget före 

[…]”. (R3) 

Restriktioner förekommer inte i fråga om hur arbetet ska utföras vilket har att göra med att 

verksamheten är målstyrd men även att politikerna enligt R3 litar till professionen. Avsaknaden 

av restriktioner i yrkesutövningen går även att finna i intervjun med R4. Bland annat beskriver 

R4 hur hen, i sin yrkesutövning, relativt fritt kan prioritera bland sina arbetsuppgifter och ta 

initiativ till ärenden:  

 ”Men även där har jag stort inflytande, att jag säger att ’det där kanske vi 

kan ta senare’ och då kan det som regel bli så”. (R4) 

Vidare menar R4 att restriktioner inte är vanligt förekommande in någon del av hens 

yrkesutövning. 

 

Invändningar samt att från politiskt håll ta ställning till ett material ett flertal gånger är 

ytterligare ett sätt att begränsa tjänstepersoners inflytande. Detta förekommer inte enligt R3 när 

hen arbetar med, eller presenterar, en handling för politikerna då de litar mycket till 

professionen. Att politikerna litar till professionen och därigenom inte har några invändningar 
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menar även R4 är anledningen till att politikerna inte har några invändningar under, eller efter, 

hen arbetar med eller presenterar en handling och ett beslutsförslag. R4, tillskillnad från R3, 

lyfter dock att politikerna kan ha mindre synpunkter vilka synes vara drivna av ideologiska 

skäl.   

 

6.2. Inflytande expertis 

6.2.1. Inflytande expertis – Tjänstepersoner miljö  
Att besitta expertis inom för yrket relevant område är ett sätt att möjliggöra ett ökat inflytande. 

Bland annat kan tjänstepersoner som besitter professionell sakkunskap och därigenom en god 

teknisk kunskap lättare tillförse sig med inflytande i policy och policyprocessen. Kopplat till 

resultatöversikten och tjänstepersonerna inom miljö framgår det att både R1 och R2 besitter 

relevant utbildning då de dels är utbildade miljövetare men även genomgått vidareutbildningar 

inom miljöområdet. I intervjun med R1 påtalar hen hur den sakkunskapen hen besitter via bland 

annat utbildning men även yrkeserfarenhet är avgörande för att kunna utföra ett bra jobb. Detta 

beror enligt R1 på att hen i sin yrkesutövning till stor del måste kunna tillförse sig med och 

förstå ny lagstiftning och ny information som tillkommer via ny forskning inom området. 

Anledningen till att hen bör kunna tillförse sig med och förstå den nya informationen och 

lagstiftningen har att göra med att hen utefter detta ska fatta beslut på delegation och prioritera 

vad som bör göras. Att expertis är viktigt är även något R2 betonar. Expertisen som R2 påtalar 

är av vikt för att kunna utföra ett bra jobb är att hen har erfarenhet av arbete med tidigare 

ärenden. I dessa ärenden har R2 samverkat med relevanta aktörer och därav fått en god samlad 

vetskap om lokala förhållanden och vad som efterfrågas inom området. Expertisen föranleder 

att R2 har möjlighet att bidra med information till utvärderingar som genomförs på avdelningen 

samt att ta initiativ till och prioritera arbetsuppgifter och formulera samt fatta beslut. 

 

6.2.2. Inflytande expertis – Tjänstepersoner skola 
Angående möjligheter till inflytande är det lämpligt att besitta goda kunskaper i form av 

expertis inom sitt yrkesområde. R3 besitter professionell sakkunskap i form av att hen dels har 

en relevant utbildning samt flerårig arbetslivserfarenhet inom aktuellt område. Denna del av 

expertisen föranleder att R3 vet vem hen ska vända sig till för att tillgodose sig med relevant 

information. En aktör R3 vänder sig till är en enhet som arbetar forskningsnära och med 

systematiskt kvalitetsarbete. Att R3 vänder sig till denna enhet föranleder att hen använder sin 

tekniska kunskap för att ta del av den senaste forskningen och göra en omvärldsbevakning inom 
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området. Detta föranleder att R3 får en god vetskap om vad som efterfrågas inom området. 

Expertisen föranleder även att R3 kan ta initiativ och meddela berörda aktörer om beslut som 

kommer implementeras i ett tidigt skede. I intervjun framgår det att R4, i likhet med R3, arbetar 

med omvärldsbevakning genom att exempelvis analysera den senaste forskningen över hens 

yrkesområde för att få kunskap inför ett beslutsunderlag. R4 menar att hen via sin expertis i 

form av sakkunskap dels kan fatta tjänstepersonsbeslut, dels arbeta med ett ärende från start till 

mål samt ta initiativ till att initiera ett ärende:  

”Rent krasst så är det oftast så att jag kan de saker bäst som jag behöver svara 

på”. (R4) 

 

6.3. Inflytande nätverk 

6.3.1. Inflytande nätverk – Tjänstepersoner miljö  
Nätverk är ett verktyg tjänstepersoner kan använda för att möjliggöra ett ökat inflytande i 

policys och policyprocessen. Den generella bilden som framgår vid en analys av 

sammanställningen av intervjuerna med R1 och R2 är att de, för att samla på sig kunskap och 

få tillgång till information, deltar i olika former av nätverk. Bland annat beskriver R1 hur hen 

tillförser sig med kunskap och information angående utvecklingen på området genom att åka 

på konferenser vilket kan ses som ett externt nätverk där konferensen kan liknas vid en formell 

informationskälla. En fördel med externa nätverk är att de kan bidra till exempelvis produktion 

av idéer. Att använda nätverk för att få idéer kan man se att R1 gör då hen genom nätverksträffar 

kan få idéer om framtida prioriteringar. Dessa idéer påtalar R1 sedan för sin förvaltningschef 

för att se om möjligheten finns för att lyfta det för politikerna.   

 

I intervjun med R2 framgår det hur hen, med hjälp av den interna kunskapen som finns på 

miljökontoret, kan ta beslut i ärenden som i de flesta fall går igenom. Eftersom kunskapen finns 

internt på hens arbetsplats kan detta liknas vid en permanent sammansättning av informella 

kontakter inom verksamheten vilket underlättar informationsinhämtningen samt möjligheten 

att skaffa sig kunskap inför beslut. Avslutningsvis beskriver R2 även hur hen arbetar i mer löst 

sammansatta nätverk vilket kan liknas vid ett informellt nätverk av extern karaktär:  

”Tekniskt sätt kan man ju alltid ringa en kollega i en annan kommun och 

fråga ’har ni haft ett sådant här ärende’ eller att ’jag vet att ni har haft ett 

sådant här ärende och hur gjorde ni’ så kan man ju göra”. (R2) 
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Att använda externa aktörer kan bidra till en produktion av visioner, idéer, planer och 

regleringar av offentliga medel vilket R2 gör eftersom hen använder denna typ av nätverk till 

att få idéer om hur hen ska lösa ett problem.  

 

6.3.2. Inflytande nätverk – Tjänstepersoner skola 
Nätverk är ett verktyg för tjänstepersoner att använda för att möjliggöra ett ökat inflytande över 

policys och policyprocessen. Den generella bilden är att både R3 och R4 arbetar i nätverk. 

Bland annat beskriver R3 hur hen involverar ett flertal aktörer i informationsinhämtningen av 

ett ärende. Aktörerna som R3 involverar i dessa referensgrupper kan dels finnas internt men 

även externt. Detta kan liknas vid att R3 dels arbetar med informella nätverk inom 

verksamheten men även informella nätverk utanför verksamheten. Att arbeta på detta sätt kan 

underlätta informationsinhämtningen och öka möjligheterna att tillförse sig med god kunskap i 

arbetet med ett ärende. Detta gör R3 då hen använder sig av dessa referensgrupper, vilka kan 

liknas vid externa och interna nätverk, för att få in fler perspektiv tidigt i arbetet med ett ärende 

och på så sätt kunna presentera ett så bra material som möjligt. 

 

I intervjun med R4 framgår det att hen, i likhet med R3, arbetar i både interna och externa 

nätverk. Bland annat beskriver R4 hur hen kan vända sig till interna kontakter för att få kunskap 

men även till externa kontakter i form av andra kommuner för att få kunskap om hur hen ska 

hantera ett ärende. Dessa sammansättningar kan liknas vid tillfälliga grupperingar och därmed 

även nätverk av mer informell karaktär. Vidare beskriver R4 hur hen framförallt använder detta 

tillvägagångssätt för att på bästa sätt kunna formulera en handling och en beslutsformulering 

för att underlätta arbetet med handlingen efter den presenterats för politikerna. Detta visar på 

att R4 använder nätverk för att underlätta efterarbetet och därigenom implementeringen av ett 

beslut.  

 

6.3.3. Politisk kontroll – nätverk  
Oavsett om tjänstepersoner medverkar i nätverk för att medvetet, eller omedvetet, tillförse sig 

med ett ökat inflytande i policys och policyprocessen kan detta begränsas av politiker på tre 

olika sätt; networks design, networks framing och networks participation. Att politikerna inom 

respektive område skulle begränsa tjänstepersonernas inflytande på något av dessa tre sätt 

förekommer inte enligt det insamlade materialet. Den generella bilden som framgår är att 

tjänstepersonerna vi intervjuade i störst utsträckning vänder sig till mer informella kontakter av 
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tjänstepersonskaraktär inom, eller utom, verksamheten för att förbättra kunskapen i arbetet med 

ett ärende. 

 

6.4. Inflytande personliga karaktärsdrag 

6.4.1. Inflytande personliga karaktärsdrag – Tjänstepersoner miljö  
Tjänstepersonerna kan med fördel besitta vissa karaktärsdrag för att möjliggöra ett ökat 

inflytande i policys och policyprocessen. Bland dessa egenskaper finner vi förmågan att ta fram 

idéer och visioner, besitta en kreativitet och påhittighet samt besitta en förmåga att kunna bygga 

relationer med andra människor. Vid en analys av intervjuerna med R1 och R2 går det att se 

vissa tendenser till detta. Bland annat lyfter R1 hur hen kan ”snubbla över något” och, utifrån 

detta, föreslå en lösning på ett problem hen anser bör åtgärdas inom ramen för hens 

yrkesområde. Detta påvisar att R1 besitter en viss kreativitet och påhittighet då hen dels utefter 

detta, men även utefter mer generella idéer, som kan uppstå efter exempelvis en nätverksträff, 

kan försöka påtala prioriteringar för framtiden till sin förvaltningschef. I intervjun med R2 

framgår det hur hen hämtar mycket information och kunskap från interna kontakter inom 

verksamheten. Att R2 arbetar på detta sätt, via interna informella nätverk, indikerar att hen 

besitter en förmåga att kunna bygga relationer med andra människor och därav har en större 

chans att tillförse sig med kunskap. 

 
6.4.2. Inflytande personliga karaktärsdrag – Tjänstepersoner skola 
Vid en analys av intervjuerna med R3 och R4 går det, i likhet med intervjuerna med R1 och 

R2, att se vissa tendenser av ovan beskrivna karaktärsdrag. Bland annat beskriver R3 hur hen 

försöker involvera flera olika aktörer tidigt i en utredning för att få in fler perspektiv. Att 

samverka med andra aktörer framkommer även i intervjun med R4 då hen vänder sig till interna 

och externa kontakter av informell karaktär för att samla på sig kunskap och få idéer i arbetet 

med politiska frågor. Att R3 och R4 använder informella kontakter i kunskapsinsamlingen 

indikerar att de besitter en förmåga att kunna bygga och vårda relationer. 

 

I intervjun med R3 framgår det även hur hen i sitt jobb tar del av många olika undersökningar. 

I arbetet med att sammanställa dessa är det enligt R3 viktigt att kunna se samband och koppla 

samman olika resultat för att på bästa sätt kunna formulera en problemformulering istället för 

att presentera alla resultat enskilt. Att besitta en kreativitet och att kunna koppla samman 

strömmar samt, utefter detta, komma med förslag på lösningar är ett karaktärsdrag som kan 
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möjliggöra ett ökat inflytande. R3 beskriver i intervjun hur hen utifrån 

skolinspektionsanmälningar och annan relevant information som exempelvis hen kan tillförse 

sig med via media kan formulera en problemformulering och lyfta för politikerna. Att utifrån 

sin egna kreativitet kunna formulera problemformuleringar är ett sätt för tjänstepersonerna att 

möjliggöra ett ökat inflytande eftersom en tjänsteperson kan formulera problemet i den 

tappning som den vill.  

 

6.5. Sammanfattande analys  
Att politiker har restriktioner och anvisningar mot hur tjänstepersonerna ska utföra sitt jobb 

förekommer endast till viss del hos miljötjänstepersonerna. R1 menar exempelvis att hens roll 

i implementeringen av ärenden styrs av tydliga restriktioner. R2 beskriver hur politiker kan 

påtala något de vill att hen ska prioritera. Det är däremot upp till hen själv om denne vill göra 

det eller inte. Invändningar eller att politiker tar ställning till ett material ett flertal gånger 

förekommer inte i någon större utsträckning. En miljötjänsteperson (R2) samt en 

skoltjänsteperson (R4) påtalar däremot att politiker ibland kan ha funderingar och inspel av 

olika karaktär när de presenterar en handling.  

 

Samtliga tjänstepersoner menar att expertisen generellt ligger till grund för att de ska kunna 

utföra sitt jobb.  Exempelvis påtalar samtliga tjänstepersoner att expertis, kopplat till den 

professionella sakkunskapen, är av vikt för att kunna utföra sitt jobb korrekt. Däremot påtalar 

den ena tjänstepersonen inom miljö (R2) att hens vetskap om lokala förhållanden också är 

central för att utföra ett bra jobb. Tjänstepersonerna inom skola påtalar vikten av 

omvärldsbevakning och att vetskap om den senaste forskningen är av vikt för att utföra ett bra 

jobb eftersom de då får kunskap om vad som efterfrågas inom deras yrkesområde.  

 

Generellt använder sig samtliga tjänstepersoner av nätverk i sin yrkesutövning. Det finns 

däremot vissa centrala skillnader angående vad det är för nätverk och hur dessa tillämpas i 

yrkesutövningen. Bland annat använder båda tjänstepersonerna inom miljö externa nätverk, 

formella respektive informella, för att få idéer till att lösa ett problem. Den ena 

miljötjänstepersonen (R2) använder även interna nätverk av informell karaktär för att samla 

information till ett ärende. Skoltjänstepersonerna använder endast informella nätverk. Dessa 

informella nätverk är av både extern och intern karaktär. De använder dessa för att samla 

information till ett ärende samt underlätta implementeringen. Att politiker skulle kontrollera 
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och begränsa tjänstepersonernas möjligheter till inflytande via nätverk på något sätt framgår 

inte enligt vårat intervjumaterial.  

 

Personliga karaktärsdrag som kan möjliggöra ett ökat inflytande för en tjänsteperson finns hos 

vissa av tjänstepersonerna. Den ena miljötjänstepersonen (R2) och båda tjänstepersonerna inom 

skola besitter en förmåga att bygga relationer då de använder sig av mycket informella nätverk. 

Att besitta detta karaktärsdrag föranleder att det blir enklare att samla på sig kunskap och få 

idéer till lösningar till problem. Ytterligare ett karaktärsdrag som kan möjliggöra ett större 

inflytande, som finns hos R1 och R3, är kreativitet och påhittighet. R3 uppvisade även, kopplat 

till kreativiteten och påhittigheten, förmåga att koppla samman strömmar och utifrån detta 

kunna formulera problemformuleringar. Att besitta detta karaktärsdrag kan möjliggöra ett 

större inflytande då en som tjänsteperson har möjlighet att formulera problemet i den tappning 

som man vill.  
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7. Slutsats  
Den generella uppfattningen, kopplat till den första frågeställningen, är att tjänstepersonerna 

som blev intervjuade upplever att de har ett stort inflytande över den politiska processen. I två 

av fyra intervjuer framgår det däremot att politiker kan ha restriktioner mot hur de ska utföra 

jobbet. R1 menar exempelvis att hens roll i implementeringen styrs av tydliga restriktioner och 

R2 hur politiker kan ha mindre restriktioner angående prioriteringar i hens arbete. Vidare 

framgår det i två av fyra intervjuer att politiker kan ha invändningar mot det material och 

beslutsformuleringar som tjänstepersonerna arbetat fram. Det påtalas däremot att detta endast 

förekommer i mindre utsträckning.  

 

Generellt, kopplat till den andra frågeställningen, kan man via analysen se att samtliga 

tjänstepersoner som intervjuades har goda möjligheter till inflytande. Mer specifikt, utifrån 

expertis, syntes detta genom att samtliga tjänstepersoner besatt professionell sakkunskap, en 

tjänsteperson hade vetskap om lokala förhållanden samt att två tjänstepersoner följde den 

senaste forskningen inom området. Analysen av nätverk visade även att tjänstepersonerna har 

goda möjligheter till att ha inflytande via nätverk då samtliga tjänstepersoner närvarade i detta. 

En tjänsteperson deltog i ett formellt externt nätverk, tre tjänstepersoner använde informella 

interna nätverk och tre tjänstepersoner använde informella externa nätverk. Analysen av 

nätverk visade även att två tjänstepersoner använde nätverk för att få idéer till att lösa problem, 

två tjänstepersoner använde nätverk för att underlätta implementeringen och tre tjänstepersoner 

för att samla information till ett ärende. Avslutningsvis visade analysen att vissa av 

tjänstepersonerna har goda möjligheter till inflytande via de personliga karaktärsdragen. Tre 

personer uppvisade förmågan att kunna bygga relationer och två stycken visade på en kreativitet 

och påhittighet kopplat till problemlösning. En tjänsteperson uppvisade även förmågan att, 

utifrån sin kreativitet och påhittighet, koppla samman strömmar genom att samla in information 

och utifrån detta formulera egna problemformuleringar som hen lyfte för politikerna. 

 

Skillnader mellan skol- respektive miljöområdet, kopplat till frågeställning tre, är att 

miljötjänstepersonerna får mer restriktioner från politiskt håll att förhålla sig till i sitt arbete 

jämfört med skoltjänstepersonerna. Analysen visade även på skillnader inom ramen för 

expertis. Exempelvis påtalade miljötjänstepersonerna vikten av vetskap om lokala förhållanden 

för att kunna utföra ett bra jobb. Tjänstepersonerna inom skola påtalade vikten av att ha vetskap 

om den senaste forskningen för att veta vad som efterfrågas inom området. Utifrån dessa 
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skillnader går det dock inte att anse att möjligheterna till inflytande skulle vara större inom 

något av områdena. Detta beror på att expertis, utefter de material vi har att tillgå, generellt 

finns i liknande utsträckning inom båda områdena.  

 

Skillnader som analysen visade på angående nätverk var att en miljötjänsteperson närvarade i 

ett formellt externt nätverk, vilket ingen av skoltjänstepersonerna gjorde. Externa och interna 

informella nätverk var däremot vanligare hos skoltjänstepersonerna då båda använde detta och 

endast en miljötjänsteperson använde det. Vidare använde båda skoltjänstepersonerna, 

tillskillnad från en miljötjänsteperson, nätverk för att underlätta informationsinhämtningen. Att 

använda nätverk för att undvika implementeringssvårigheter gjorde båda tjänstepersonerna 

inom skola, ingen av miljötjänstepersonerna inom miljö gjorde det. Båda 

miljötjänstepersonerna använde däremot nätverk för att få fram idéer till att lösa problem, vilket 

ingen av skoltjänstepersonerna gjorde. Utifrån dessa skillnader går det inte heller att anse att 

möjligheterna till inflytande skulle vara större inom miljö- eller skolområdet via nätverk. 

Skillnader finns men eftersom samtliga tjänstepersoner använder nätverk i relativt liknande 

utsträckning kan inte några sådana slutsatser, utefter det materialet vi har att tillgå, med säkerhet 

ställas.  

 

Avslutningsvis visade analysen på skillnader inom ramen för personliga karaktärsdrag. Båda 

tjänstepersonerna inom skola, tillskillnad från endast en tjänsteperson inom miljö, besitter 

förmågan att bygga relationer. Karaktärsdraget att besitta en kreativitet och påhittighet inom 

ramen för att koppla samman strömmar av händelser visade analysen att en tjänsteperson inom 

skola hade, ingen av tjänstepersonerna inom miljö hade detta karaktärsdrag. Utifrån dessa 

skillnader kan en se att skoltjänstepersonerna, utifrån det material vi har att tillgå, i en större 

utsträckning än miljötjänstepersonerna besitter karaktärsdrag som kan möjliggöra ett ökat 

inflytande.   
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8. Avslutande diskussion 
I slutsatserna framgår det att tjänstepersonerna generellt har inflytande i den politiska 

processen. Det framgår att politiker vanligtvis varken har invändningar under, eller efter, 

tjänstepersonerna arbetat med ett ärende eller några större restriktioner i hur arbetet ska utföras. 

Denna slutsats styrker bilden av att den representativa demokratin står inför en utmaning att 

kontrollera de allt mer komplexa samt expertisdrivna verksamheterna. Slutsatsen visar även på 

att tjänstepersonerna har möjlighet att nyttja sitt inflytande i den politiska processen. En 

eventuell förklaringsgrad till att tjänstepersonerna inom miljö respektive skola har inflytande 

kan bero på att expertis, nätverk och vissa personliga karaktärsdrag vilka, enligt tidigare 

forskning, påvisats kunna möjliggöra ett ökat inflytande för tjänstepersoner används och finns 

hos samtliga respondenter för studien. Att ta fram en förklaringsgrad till skillnaderna som 

förekom mellan miljö- respektive skolområdet är, utefter det material vi tagit fram, svårt. Denna 

undersökning kan endast visa på hur det skiljer sig. För att svara på frågan varför det skiljer sig 

skulle det krävas en mer omfattande undersökning.  

 

Generaliserbarheten av slutsatserna vi kommit fram till begränsas till viss del av att vi utför en 

kvalitativ studie och därigenom endast undersöker ett fåtal analysenheter. Att vi endast har med 

ett fåtal analysenheter möjliggör dock att vi kan tillämpa elitintervjuer i undersökningen vilket 

föranleder ökade möjligheter till generalisering. Vi är medvetna om att vi hade behövt 

genomfört fler elitintervjuer i undersökningen för att uppnå en bättre generalisering. Att vi inte 

kunde ha med fler respondenter begränsades delvis att vi tillämpade elitintervjuer och att det 

därmed blir svårare att få tag på respondenter men även av att vi hade en tids- och sidomfattning 

att förhålla oss till.  

 

Avslutningsvis anser vi att det skulle vara intressant att få politikers syn på tjänstepersonernas 

inflytande. Detta beror på att det material vi tillfogar över endast beskriver tjänstepersonernas 

subjektiva upplevelse av deras inflytande. Att få med politikernas synvinkel hade kunnat 

föranlett en komparativ studie mellan politikers syn på tjänstepersoners inflytande och vice 

versa mellan miljö- respektive skolområdet. För vidare studier hade det även varit intressant att 

titta på varför det skiljer sig mellan skol- respektive miljöområdet. Detta kan denna 

undersökning inte svara på utan den kan visa på inflytandet för tjänstepersoner, möjligheter till 

inflytande för tjänstepersoner och hur detta skiljer sig mellan miljö- respektive skolområdet.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 

1. Inledning:  
Vad är din yrkestitel? 

 

Vad mer specifikt jobbar du med?  

 

Vad har du för utbildningsbakgrund – eftergymnasial utbildning/andra utbildningar och 

kurser?  

 

Hur lång tid har du arbetat med ditt nuvarande yrke + liknande yrke, antal år?  

 

Hur ser eran arbetsplats ut fysiskt, närhet till andra verksamheter eller avdelningar?  

 
2. Initiativ: 
Hur går det till när en politisk fråga kommer upp på den politiska dagordningen inom din 

verksamhet – vem är det som tar initiativ till att frågan lyfts upp på dagordningen? Beskriv! 

 

 

Arbetar du proaktivt i någon mening – dvs. försöker du påtala problem i ett tidigt skede för 

politikerna och därigenom lösa problem innan de uppstår? Beskriv!  

 

• Om tjänstepersonen arbetar proaktivt:  

Hur får du kunskap om problem som uppstår i ett tidigt skede? 

 

 

Hur går du tillväga när du ska samla in material inför ett politiskt beslut. Beskriv! 

 

• Är du delaktig i externa/interna nätverk för att samla på dig relevant kunskap? 

• Är det din egna expertis inom området som lägger grund för hur du får din kunskap? 

• Är det dina egna idéer och visioner som du arbetar utefter?  
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Har politikerna generellt invändningar mot frågor du tar initiativ till och presenterar för dem? 

 

Har du några restriktioner från politiskt håll gällande möjligheter till att ta initiativ? Beskriv! 

 
3. Formulering 
Beskriv processen när du formulerar en handling eller skrivelse för politiskt beslut eller annan 

instans.  

 

Beskriv hur du samlar in underlaget och får kunskap om något som du ska formulera ett 

beslut utifrån.  

 

• Är du delaktig i externa/interna nätverk för att samla på dig relevant kunskap? 

• Är det din egna expertis inom området som lägger grund för hur du får din kunskap? 

• Är det dina egna idéer och visioner som du arbetar utefter?  

 

Har politikerna generellt invändningar mot beslutsformuleringar och förslag till beslut som du 

gör? Beskriv!  

 

Har du några restriktioner från politiskt håll gällande möjligheter till att formulera en handling 

eller ett förslag till beslut? Beskriv! 
 
4. Prioritering 
Beskriv hur dina arbetsuppgifter ser ut – är det bestämda schemalagda arbetsuppgifter eller är 

det mer ”flexibla” arbetsuppgifter?  

 

 

Har du möjlighet att prioritera dina arbetsuppgifter själv, eller styrs detta ex. från politiskt 

håll? Beskriv! 

 

 

Beskriv hur det går till när du prioriterar bland dina arbetsuppgifter. 
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Hur kommer du fram till hur du ska prioritera?  

• Är du delaktig i externa/interna nätverk för att samla på dig relevant kunskap för vilka 

frågor som är relevanta att prioritera i dagsläget? 

• Är det din egna expertis inom området som lägger grund för hur du samlar på dig 

kunskap för vilka frågor som är relevanta att prioritera i dagsläget? 

• Är det dina egna idéer och visioner som du arbetar utefter när du bestämmer hur du 

ska prioritera i dagsläget? 

 

 

Finns de tydliga restriktioner eller riktlinjer från politiskt håll, eller annat håll (ex. chef), 

gällande vad för arbetsuppgifter du ska utföra innefattande din roll?  

 
5. Implementering 
Beskriv hur det går till när beslut verkställs och implementeras i din verksamhet.  

 

 

Har du en aktiv roll i denna process på något sett? Beskriv.  

Vid ja på frågan om ”aktiv roll” ovan;  

 

Hur bidrar du till denna process?  

• Är du delaktig i externa/interna nätverk för att samla på dig relevant kunskap? 

• Är det din egna expertis inom området som lägger grund för hur du får din kunskap? 

• Är det dina egna idéer och visioner som du arbetar utefter?  

 

 

Finns det tydliga riktlinjer angående hur politiska beslut ska verkställas och implementeras, 

eller är det exempelvis målstyrt? Beskriv!  

 
6. Utvärdering  
Beskriv hur du arbetar med utvärdering och uppföljning inom ramen för din yrkesutövning.  
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Hur används resultatet av utvärderingen. Beskriv! 

 

 

Används detta för att påtala prioriteringar inför framtiden på något sätt?  

 

 

Använder du andra tillvägagångssätt för att påtala prioriteringar inför framtiden?  

• Är du delaktig i externa/interna nätverk för att samla på dig relevant kunskap om vad 

som bör prioriteras i dagsläget? 

• Är det din egna expertis inom området som lägger grund för hur du får din kunskap 

om vad som ska prioriteras i dagsläget? 

• Är det dina egna idéer och visioner som du arbetar utefter när du bestämmer vad som 

bör prioriteras inför framtiden? 

 

 

Finns det några restriktioner eller riktlinjer från politiskt håll att förhålla sig till när du arbetar 

med utvärderingar och uppföljningar? Beskriv. 
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Bilaga 2 - Avcheckningslista 

 
Initiativmakt 
 
Vem är det som tar initiativ – politiker, tjänstepersoner, varierat? 

 

 

Arbetar de proaktivt – ta initiativ, hur får de kunskapen om ett ev. problem? 

 

 

Arbetssätt för att samla in material generellt – nätverk, expertis, egna idéer/visioner? 

Kontrolleras detta av politiker på något sett? 

 

Invänder politikerna invändningar mot frågor du lyfter upp? 

 

 

Har du restriktioner att arbeta utefter, eller är det ex. målstyrt? 

 

 

 
 
Formuleringsmakt 
 
Formulerar du politiska beslut?  

 

 

Hur arbetssättet ser ut för att samla in kunskapen för att kunna formulera en 

beslutsformulering – nätverk, expertis, egna idéer/visioner? Kontrolleras detta? 

 

Invänder politikerna mot beslutformuleringar och förslag till beslut som du gör? 

 

 

Har du restriktioner att arbeta utefter, eller är det ex. målstyrt? 

 

 

 
 
Prioriteringsmakt 
 
Arbetsuppgifter – bestämda eller flexibla? 

 

 

Prioriteringsmöjligheter – ja/nej? 
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Motiv för prioritering – Nätverk, egen expertis, egna idéer och visioner? Kontrolleras 

detta på något sett från politiskt håll?  

 

Restriktioner gällande arbetsuppgifter innefattande din roll – ja/nej? 

 

 

 
 
Implementeringsmakt 
 
Implementeringsprocessen – förklaring av denna.  

 

 

Har du en aktiv fas i implementeringsprocessen – ja/nej.  

 

 

Hur bidrar du till denna process – samlar på dig kunskap via nätverk, egen expertis eller 

egna idéer och visioner – kontrolleras detta på något sätt, politiskt.  

 

Restriktioner/riktlinjer gällnade hur beslut verkställs/implementeras.  

 

 

 
 
Utvärdering- och uppföljningsmakt 
 
Arbetar du med uppföljningen – ja/nej.  

 

 

Vem initierar uppföljningen – tjänstepersoner, politiker, varierat?  

 

 

Andra tillvägagångssätt för att påtala prioriteringar för framtiden – kunskap via nätverk, 

egen expertis eller egna idéer och visioner – kontrolleras detta på något sätt? 

 

Restriktioner/riktlinjer i arbetet.  

Hur används resultatet? 

 

 


