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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

I regeringsformen står det stadgat att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket 

(Kungörelse,1974:1 §). Den representativa demokratin, som den svenska, är uppbyggd kring 

och baseras på, grundar sig på idén att valda representanter ska ansvara för att förverkliga vissa 

idéer och på så vis företräda folkets vilja (Starcke, 2013:9-10). I takt med att det politiska 

systemet växt har allt fler kommit att anställas i politiken, utan att tillsättas demokratiskt av 

folket. Detta var något som förutsågs av Max Weber redan i slutet av 1800-talet. Tjänstemäns 

växande roll i politiken samt det framtida behovet av experter uppmärksammades av Weber då 

han förutsåg att dessa skulle komma att öka för att kunna effektivisera politiken i ett komplext 

system (Held, 2011:209). Vidare har även demokratiteoretikern Robert Dahl problematiserat 

det som Weber uppmärksammade. I sitt verk Demokratin och dess antagonister diskuterar han 

hur experter som finns i form av t.ex. tjänstemän inom förvaltningen samt grupper som besitter 

specialistkunskaper kan påverka förtroendevalda politiker. Dahl problematiserar i sitt verk den 

utveckling som demokratin genomgått och vilken roll experter kan ha i förhållande till sitt 

demokratiideal (Dahl, 1999:68). 

 

I takt med att det demokratiska systemet växer, ökar således dess komplexitet. Ju större dessa 

system växer sig desto större blir behovet av fler anställda i politiken. Detta har visat sig vara 

problematiskt när personer som inte är förtroendevalda styr och påverkar politiken, eftersom 

de inte är demokratiskt framtagna som representanter för folket vilket resulterar i att länken 

mellan folk och lagstiftning blir svagare.  

  

År 2015 publicerades Makt utan Mandat av statsvetarna Garsten, Rothstein och Svallfors som 

undersöker en ny form av påverkan: gruppen policyprofessionella i Sverige. Dessa definieras 

till de som är anställda för att bedriva politik men som inte är demokratiskt framvalda som 

representanter av folket (Garsten, Rothstein, Svallfors, 2015:7). Dessa går att återfinna i 

följande kategorier: fackförbund, intresseorganisationer, PR-byråer, regeringskansliet, partier, 

riksdagskansliet och tankesmedjor (Ibid:34-35). Huruvida policyprofessionella är 

problematiska ur en demokratisk synvinkel är forskare oense kring. Policyprofessionella visar 

sig vara problematiska för demokratin i det avseendet att de i stor utsträckning styr och 

påverkar förtroendevalda politiker i deras beslutsfattande, utan att vara demokratiskt valda. 
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Deras påverkan förklaras delvis genom att de är högre utbildade än gemene förtroendevald 

politiker, och att de därför kan bidra med specifik kunskap på valda områden och på så vis 

inneha en makt över de förtroendevalda (Ibid:45). Annan tidigare forskning som gjorts på 

området ger däremot en annan bild. I en rapport från 2009 undersöker Tommy Möller  den 

samling av aktörer som går under beteckningen policyprofesisonellas påverkan på 

förtroendevalda politiker i riksdagen. Resultatet visar att den kontakt som finns mellan den 

samling aktörer som utgör beteckningen policyprofessionella och de förtroendevalda 

politikerna  inte utgör ett hot mot demokratin. Politikerna har fortfarande makten, eftersom de 

besitter mandatet gällande det slutgiltiga beslutsavgörandet (Möller, 2009:16-17). 

  

1.2. Syfte och Forskningsfråga 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur förtroendevalda politiker i Uppsala kommun 

uppfattar policyprofessionellas inflytande i politiken.  Som tidigare nämnt återfinns den 

samling av aktörer som går under beteckningen policyprofessionella i följande kategorier: 

fackförbund, intresseorganisationer, PR-byråer, regeringskansliet, partier, riksdagskanslier och 

tankesmedjor (Garsten, Rothstein, Svallfors, 2015:34-35). Inom ramen för denna studie 

kommer även tjänstemän att placeras in i begreppet då dessa visar sig ha en stor inverkan på 

den kommunala nivån, vilket motiveras vidare i avsnittet om tidigare forskning. Den 

undersökning som aktualiserade policyprofessionellas inflytande i Sverige var Makt utan 

Mandat, som i huvudsak använt sig av material som grundar sig på hur policyprofessionella 

själva upplever sitt inflytande på förtroendevalda politiker. Syftet med den här uppsatsen är att 

istället undersöka hur förtroendevalda politiker upplever detta inflytande, och hur inflytandet 

förhåller sig till den roll Robert Dahl anser att aktören ska ha i en ideal demokrati. 

Undersökningen baserar sig på genomförda intervjuer med åtta förtroendevalda politiker i 

Uppsala kommun. Respondenternas svar sätts sedan i relation till Robert Dahls resonemang 

kring hur aktörernas inflytande bör se ut i en ideal demokrati. 

 

Givet detta syftar denna uppsats till att besvara följande frågeställning:  

  

-  Hur förhåller sig det inflytande som förtroendevalda politiker upplever att 

policyprofessionella har till den roll som Robert Dahl anser att aktörerna ska ha 

en ideal demokrati? 
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Studien är av beskrivande karaktär eftersom den ämnar till att svara på frågan om hur 

förtroendevalda politiker upplever ett eventuellt inflytande. Det är alltså en studie som försöker 

att utreda hur ett inflytande ser ut vilket gör att studien definieras som en beskrivande studie, 

till skillnad från en förklarande studie som vill förklara ett visst fenomen (Esaiasson, Giljam, 

Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017:37). Vidare kan ämnesvalet för denna uppsats motiveras 

uppfylla det inomvetenskapliga kriteriet som ställs på forskningsområden, nämligen kravet på 

kumulativitet. Detta innebär att forskningen ska kunna bidra till den redan existerande 

litteraturen på forskningsområdet (Teorell, Svensson, 2016:18).  

  

Debatten kring policyprofessionella och den problematik som kan uppstå när icke 

förtroendevalda påverkar och styr politiken i en bestämd riktning är ett forskningsområde som 

återfinns redan hos Max Weber i slutet av 1800-talet. Weber förutsåg tidigt att byråkratins 

växande roll, med fackföreningar och olika expertgrupper, skulle kunna komma att influera 

politiken, och vara problematisk ur en demokratisk synvinkel, då dessa inte var demokratiskt 

valda av folket (Held, 2011:209). Även Robert Dahl uppmärksammar expertgruppers påverkan 

och hur denna bör se ut i en ideal demokrati, när han gör en skillnad på expertstyre (meritokrati) 

och demokrati i sitt verk Demokratin och dess antagonister (Dahl, 1999). 

  

Ytterligare ett kriterium för ämnesval är det utomvetenskapliga kriteriet; att det valda ämnet 

ska uppnå en viss relevans för omvärlden (Teorell, Svensson, 2016:18). Denna uppsats kan 

även motiveras utifrån detta kriteriet, då debatten kring policyprofessionellas externa 

inflytande uppmärksammades i samband med att boken Makt utan mandat kom ut, och blev 

särskilt belyst ur ett demokratiskt perspektiv (Möller, 2015).  Forskningsfrågan för denna 

studien kan dessutom presentera ett relativt nytt perspektiv på området när förtroendevalda 

politiker i kommunfullmäktige i Uppsala får möjlighet att resonera kring policyprofessionellas 

inflytande, och hur inflytandet kan förhålla sig till den roll som Robert Dahl anser att aktören 

bör ha i en ideal demokrati.  

  

2. Tidigare forskning 

Mycket av den nutida forskningen kring policyprofessionella i svensk politik, återfinns i boken 

Makt utan mandat, där en grundlig redogörelse presenteras över hur policyprofessionella 

upplever sig påverka förtroendevalda politiker (Gartsen, Rothstein, Svallfors, 2015). Tidigare 
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forskning på hur förtroendevalda upplever det inflytande av den samling aktörer som går under 

beteckningen policyprofessionella finns även presenterad i en rapport som undersöker huruvida 

den kontakt som existerar förhåller sig till demokrati (Möller:2009). Trots att viss tidigare 

forskning existerar och undersöker hur förtroendevalda politiker upplever det formella 

inflytandet har det inte fått lika stor plats i forskning och i synnerhet inte på en kommunal nivå, 

trots att policyprofessionella existerar även där (Garsten, Rothstein, Svallfors, 2015:8).   

 

Den forskning som tidigare använt sig av begreppet policyprofessionella definierar dessa till 

de som är anställda för att bedriva politik, men som  inte är demokratiskt folkvalda (Garsten, 

Rothstein, Svallfors, 2015:7). Vidare så härleder forskarna dessa till följande grupper: 

fackförbund, intresseorganisationer, PR-byråer, regeringskansliet, partier, riksdagskanslier och 

tankesmedjor (Ibid:34-35). Min studie kommer att innefatta samma aktörer som benämnts som 

policyprofessionella i tidigare forskning, men i denna studie kommer även tjänstemän som 

aktör att placeras in i beteckningen policyprofessionella. Detta eftersom det framgår av tidigare 

forskning att framför allt tjänstemän har ett stort inflytande på kommunal nivå, då i stort sett 

samtliga av de resultat som presenteras i Makt utan mandat från kommunal nivå är baserat på 

resonemang av tjänstemän (Ibid).  

 

Vidare så kommer denna del att kontextualisera studien, och väsentlig tidigare forskning 

kommer att presenteras inom ramen för denna uppsats. Först kommer en kort redogörelse över 

Weber som aktualiserade den samling av aktörer som idag går under beteckningen 

policyprofessionella, för att sedan presentera vad som går att tyda utifrån Dahls resonemang 

kring aktörerna, och vilken roll dessa bör ha i hans demokratiideal. Därefter presenteras tidigare 

forskning över det inflytande som den samling av aktörer som går under beteckningen 

policyprofessionella har över förtroendevalda politiker utifrån den definition av aktörerna som 

görs i Makt utan mandat.  Slutligen presenteras den aktör som kommer att läggas till i 

beteckningen policyprofessionella i denna studie; nämligen tjänstemän och hur de påverkar 

förtroendevalda politiker.  

  

2.1. Aktualiserandet av tjänstemannamakt och experter 

Max Weber kunde redan i mitten på 1900-talet förutspå vad som skulle kunna komma att ske 

i en utveckling av det politiska systemet. Kärnan i hans teori var det som idag definieras som 

liberala tendenser, såsom individuella friheter, valfrihet och handlingsfrihet (Held, 2011:204). 

Med sin bild av den moderna demokratin, lyckades han uppmärksamma tanken om att 
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demokrati i en ideal bemärkelse inte skulle vara uppnårbar, eftersom att han insåg att byråkratin 

skulle behöva upprättas. Weber argumenterade för att privat och offentlig förvaltning skulle 

komma att bli allt mer byråkratiserad och med det avsågs hur deras organisationsstruktur skulle 

komma att växa. I byråkratin placerade han icke folkvalda aktörer som fackföreningar, 

masspartier och tjänstemän. Dessa skulle behöva tillsättas politiskt för att få ett fungerande och 

effektivt politiskt system. Byråkratin behövde däremot inte alltid leda till ett 

ämbetsmannavälde, men den information och tillgång till material i kombination med den 

expertis som definierade byråkratin riskerade att resultera i att många politiker skulle falla i 

deras makt och bli beroende av byråkraterna (Ibid:207-210). De huvudsakliga problemen med 

en förvaltning som är beroende av en byråkratisk bas skulle således delvis vara själva beroendet 

i sig, att politiker skulle vara styrda av byråkraternas expertis, men också hur det skulle komma 

att påverka demokratin. Weber var därför skeptisk till direkt demokrati, eftersom att denna inte 

skulle vara genomförbar i ett komplext politiskt system. Direkt demokrati var ett styrelseskick 

som kunde fungera på organisationsnivå, men inte i ett modernt politiskt system. Istället 

förespråkade Weber ett parlamentariskt styrelseskick eftersom det innebär en öppenhet i 

regerandet, samt att parlamentet är ett forum för diskussion och debatt, där politiken ständigt 

kan utvecklas (Ibid:210-211). 

  

Även Robert Dahl problematiserade den omvandling som demokratier har behövt genomgå i 

takt med att allt mer komplexa politiska system utvecklats. Han menar i likhet med Weber att 

dagens demokratier är i stort behov av experter och kunniga tjänstemän med målet om att styra 

stater effektivt, men att det kan komma att bli problematiskt för demokratin (Dahl, 1999:67-

68). Dahl kritiserar det som kan komma att bli ett expertstyre (meritokrati), då han menar att 

det trots behovet av experter fortfarande ska vara folket som styr (Ibid:81). Vidare definierar 

han dagens demokratier som polyarkier då demokratier har gått från att existera i stadsstaterna 

till att numera existera i nationalstaterna, där folket styr via valda befattningshavare, och 

representation är en avgörande del i den moderna polyarkins styrelseskick (Ibid:237-241).  

  

2.2. Policyprofessionella i politiken 

Det som Weber förutsåg och som Dahl problematiserade i sitt resonemang gällande demokratin 

är idag till viss del verklighet, då det har skett en expansion av expertgrupper och allt fler icke 

folkvalda har anställts för att bedriva politik i riksdag, landsting och kommun.  Av boken Makt 

utan Mandat framgår det att policyprofessionella  påverkar förtroendevalda politiker och deras 

beslutfattande. Som tidigare nämnt definieras policyprofessionella i Makt utan mandat till de 
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som är anställda för att bedriva politik, och därmed inte är demokratiskt folkvalda (Garsten, 

Rothstein, Svallfors, 2015:7).  

  

Kunskap har tidigare nämnts vara en av de utmärkande egenskaperna för de 

policyprofessionella. Delvis eftersom de innehar kunskap i akademisk bemärkelse, då 

majoriteten har en kandidat och/eller en masterutbildning från Uppsala eller Stockholms 

Universitet (Ibid:45-46). Men det som även framgår är att policyprofessionella har en kunskap 

om det politiska systemet. Detta innebär att de policyprofessionella vet på vilka sätt och vid 

vilken tidpunkt specifik information ska förpackas och presenteras för att få genomslag i 

policyprocessen. Som förtroendevald politiker finns det dessutom ofta ett behov av att få 

kunskap presenterad för sig, då det är många olika områden som behandlas, vilket innebär att 

den expertkunskap som ibland krävs är svår att i varje fall bistå med. Genom att 

policyprofessionella uppvaktar med ihärdig argumentation där informationen presenteras och 

tar avstamp i empirisk kunskap och saklighet, samt att det finns tydliga målsättningar för 

förslaget resulterar det i att de policyprofessionella har ett inflytande över de förtroendevalda 

politikerna (Ibid:114-115).  

  

Vidare benämns policyprofessionella i litteraturen som en nutida samhällsgrupp och uppges 

vara mycket aktuell ur ett demokratiperspektiv. Detta eftersom aktören har en betydelsefull roll 

för beslutsfattande, utifrån sin kompetensnivå. Olika studier har dock visat sig komma fram till 

olika slutsatser gällande huruvida policyprofessionellas verksamhet är förenlig med demokrati. 

Slutsatsen som dras i Makt utan Mandat menar att det inflytandet som policyprofessionella har 

över beslutsfattandet kan komma att urholka den demokratiska legitimiteten, särskilt med 

hänsyn till att aktören inte är demokratisk folkvald, och därav saknar mandat (Ibid:179). 

  

I takt med att det politiska systemet växer har policyprofessionella anställts för att bedriva 

politik, men då dessa inte är valda av folket men ändå tenderar att påverka och styra 

beslutsfattandet samt företräder vissa gruppers särintressen kan detta hota demokratins centrala 

delar (Ibid:7-11). Resonemanget kring att policyprofessionella inte är demokratiskt folkvalda, 

och att deras inflytande kan ha en negativ inverkan på demokrati får stöd av den svenska 

statsvetaren Jörgen Hermansson när han presenterar tanken gällande ansvarsutkrävande i 

efterhand, som en av den representativa demokratins centrala grundpelare. Folket ska med 

jämna återkommande val kunna välja sina politiska representanter och rösta in och rösta ut 

förtroendevalda utifrån hur folket anser att dessa har skött sin uppgift. Denna grundpelare 
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riskerar att urholkas när de aktörer som går under beteckningen policyprofessionella styr och 

påverkar beslutsfattandet (Gilljam & Hermansson, 2003:17). 

  

Annan tidigare forskning låter däremot ett annat perspektiv träda fram, dvs. att den samling av 

aktörer som går under beteckningen policyprofessionella inte behöver utgöra ett hot mot 

demokratin. Liksom vad denna uppsats ämnar till att undersöka angående hur förtroendevaldas 

syn på policyprofessionellas inflytande upplevs har en liknande vinkling framställts där 

förtroendevaldas syn på policyprofessionellas inflytande undersöks på riksnivå.  

  

År 2009 undersökte Tommy Möller i  sin rapport delar av de aktörer som går under 

beteckningen policyprofessionella och benämnde påverkansformen som lobbyverksamhet. 

Studien utgick från en bred definition av lobbyism som beskrev lobbyister till de som försöker 

styra beslut i en viss riktning och som är gynnsam för den grupp som de representerar (Möller, 

2009:4-5). Rapporten undersökte vilken relation och kontakt riksdagsledamöterna hade med 

lobbyister, samt om de upplevde inflytandet som problematiskt för demokratin. Resultatet 

visade att en viss uppvaktning av lobbyister förekom, dock i en varierad mängd där vilken typ 

av lobbygrupp som kontaktade riksdagsledamöterna berodde på parti(Ibid:12). Den 

gemensamma uppfattningen som de förtroendevalda framhöll var däremot att lobbyism som 

speglar den kontakt som de förtroendevalda upplever sig ha till de aktörer som går under 

beteckningen policyprofessionella, inte utgjorde ett hot mot demokratin. Av studien framgick 

det snarare att det arbete som lobbyister utgör istället kan utveckla en demokrati, då flera 

grupper tenderar att bli representerade och att den exsisterande påtryckningen möjliggör att  

olika intressen representeras. Detta eftersom allt fler kan bli representerade samt att politikerna 

får ta del av olika perspektiv gällande diverse sakfrågor (Ibid:17). 

  

En annan studie av Bernhagen år 2013 följer ett liknande resonemang som framgår i Makt utan 

Mandat och kommer fram till att den påtryckning av de som är anställda för att bedriva politik 

kan antas vara problematisk ur ett demokratiskt perspektiv; detta eftersom de bindande beslut 

som fattas i en demokratisk stat och berör samtliga medborgare, ska baseras på att alla 

medborgare har lika rätt att delta och påverka beslutet. Detta kan alltså komma att 

problematiseras av de aktörer som ingår i beteckningen policyprofessionella, då påverkan inte 

alltid längre är jämn, och olika intressegrupper, baserat på sin kunskap om policyprocessen får 

större påverkan (Bernhagen, 2013:33). 
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Däremot menar Bernhagen att trots den problematik som finns med ett externt inflytande, är 

kontakten en viktig medlare mellan medborgare och politiker mellan valen. Bernhagens studie 

som gjordes i Storbritannien undersöker huruvida de aktörerna som definieras som 

policyprofessionella, är tillräcklig effektiva i sin form för att lyckas skapa demokratiska 

problem (Ibid:1-2). Av studien framgår det att grupperna inte lyckades påverka politikerna 

tillräckligt slagkraftig i policyprocessen för att hindra eller störa politikernas mål (Ibid:34). 

  

2.3. Tjänstemän i politiken 

På den kommunala nivån framgår det av undersökningen i Makt utan mandat att det i huvudsak 

är gruppen av tjänstemän som är aktuella av de aktörer som går under beteckningen  

policyprofessionella. Tjänstemäns inflytande i politiken definieras liksom de övriga som ingår 

under beteckningen policyprofessionella av deras kompetensnivå. Tjänstemännen visar sig 

dessutom oftast vara medvetna om att de kan påverka förtroendevalda politiker då deras 

drivkraft är just att inneha makt och vetskapen om att kunna påverka. Genom de intervjuer som 

gjorts med politiska sekreterare i kommuner framkommer det att de själva upplever sig som en 

motor i systemet, då de ser till att beslut fattas (Garsten, Rothstein, Svallfors, 2015:106). 

Dessutom beskrivs utbildning som en bidragande orsak till att tjänstemännen lyckas inneha 

makt och påverka de förtroendevalda politikerna. På den kommunala nivån har 84 procent av 

de anställda politiska sekreterarna en eftergymnasial utbildning på universitet (Ibid:43). Denna 

siffran är markant högre än vad de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige har. En 

undersökning från SCB visar att 50 procent har en eftergymnasial utbildning (SCB, 2012:32). 

  

Andra studier som gjorts redogör för relationen mellan förtroendevalda politiker och 

tjänstemän, när det kommer till den expertis och kunskap som tjänstemännen ofta besitter. En 

studie undersökte antal tjänstemän i olika kommuner i Danmark för att se vilken påverkan 

dessa hade på den politiska dagordningen och vad som kom upp på den politiska agendan. 

Genom att undersöka 98 olika kommuner visade studien att tjänstemännen faktiskt spelar en 

roll. Desto fler tjänstemän som befann sig i en kommun desto fler olika ämnen och frågor fanns 

med på agendan. Resultatet förklarades delvis bero på den expertkunskap som de politiska 

tjänstemännen besatt. Stor del av deras arbete går ut på att bereda, tolka och ta fram material 

till politikerna, men när politikerna själva inte hinner med beredning av olika frågor, blir 

tjänstemännens möjlighet att påverka just i beredningsfasen betydelsefull för vilket inflytande 
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de kan ha på de förtroendevalda politikerna (Baekgaard, Mortensen, Bech Seeberg, 2018:244-

250). Ytterligare en studie som gjorts på relationen mellan tjänstemän och förtroendevalda 

presenteras i en avhandling av Bengtsson. Där presenteras en jämförande fallstudie av två 

kommuner, Halmstad och Falkenberg. Studien undersöker tjänstemäns inflytande över 

policyprocessen med avseendet att undersöka hur tjänstemän arbetar i policyprocessen för att 

påverka beslutsfattandet. Avhandlingen problematiserar det faktum att Falkenberg länge haft 

en ambition med att införa vindkraft i kommunen, medans Halmstad kommun arbetat för det 

motsatta, och undersöker om det är en effekt av hur tjänstemännen arbetar kring området i de 

respektive kommunerna. Resultatet visar att ett inflytande existerar i policyprocessen. De 

förtroendevalda politikerna väljer att inte begränsa tjänstemännen utan väljer snarare det 

motsatta eftersom de överlåter vissa beslut till tjänstemännens befogande (Bengtsson, 

2011:222).  

  

Ytterligare studier som gjorts visar att tjänstemännen har politiserats allt mer, i ett försök till 

att fortare lyckas förmedla politiska förslag och idéer vidare till opolitiska tjänstemän. Detta 

för att försöka uppnå att politiska förslag fortare kan förverkligas, träda i kraft och bli till 

politiska beslut. 

  

Den expansion som skett av politiska tjänstemän har i teorin haft som mål att öka effektiviteten, 

vilket har uppmärksammat debatten kring hur expansionen förhåller sig till demokrati. Genom 

att utgå från den representativa demokratin där folket ska kunna välja sina representanter, blir 

de politiska tjänstemännen problematiska ur denna aspekt då de tillsätts, för medborgarna, på 

oklara anledningar. Om man däremot betraktar demokrati, som en styrning över förvaltningen, 

för att de som är i en maktposition fortare ska kunna få igenom sina beslut, kan expansionen 

och politiseringen betraktas som positiv för demokratin (Ivarsson Westerberg & Nilsson, 

2009:340-342).   

2.4. Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning har delvis presenterat och redogjort för det inflytande som de aktörer som 

benämns som policyprofessionella i Makt utan mandat kan ha på förtroendevalda politiker; för 

att sedan presentera det inflytande som tjänstemän kan ha på förtroendevalda politiker. Vad 

som faller sig gemensamt är hur dessa aktörer i regel besitter en högre kompetensnivå än 

gemene förtroendevald politiker och på olika sätt har ett inflytande över de förtroendevalda 
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politikerna. Denna studie kommer således i de avsnitt som följer att uteslutande använda 

begreppet policyprofessionella till de aktörer som följer: fackförbund, intresseorganisationer, 

PR-byråer, regeringskansliet, partier, riksdagskanslier,  tankesmedjor samt tjänstemän.  

 3. Teori 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk. Det kommer att användas för att 

analysera det empiriska materialet med syftet att undersöka hur det inflytande som 

förtroendevalda upplever av policyprofessionella förhåller sig till den roll som Robert Dahl 

anser att de aktörer som går under beteckningen policyprofessionella bör ges utrymme till. 

Dahls teori har valts och kan motiveras som lämplig för att besvara frågeställningen eftersom 

han i sitt verk Demokratin och dess antagonister problematiserar den roll som icke-folkvalda 

och experter har i politiska system. Som tidigare nämnt visar tidigare forskning att de 

policyprofessionella i regel besitter en högre akademisk kompetensnivå vilket ofta utgör en 

expertkunskap som de förtroendevalda politikerna saknar. Dessutom visar tidigare forskning 

på en kontrovers gällande hur aktören hotar eller främjar demokratin; ett tema som även är 

högst relevant för Dahl själv i egenskap av demokratiteoretiker.  

 

Således kan Dahls resonemang kring experters roll i en demokrati motiveras som relevant för 

att besvara frågeställningen. Jag kommer därför i min teoridel att utveckla tre idealtyper för 

vilket inflytande policyprofessionella bör ges utrymme till i förhållande till Dahls ideala 

demokrati, där den meritokratiska policyprofessionella hamnar längst ifrån det ideal som 

Dahl avser att sträva efter.  

 

3.1. Experter i politiken 

När Dahl i sitt verk Demokratin och dess antagonister diskuterar vilka som historiskt sett har 

kommit att vara problematiska ur en demokratisk synpunkt tar han upp de så kallade 

meritokraterna.  Dessa definieras som de som arbetar inom politiken och främst är anställda 

baserat på sina meriter och expertkunskaper (Dahl, 1999:67-68). Meritokrati-styre var enligt 

Platon en åtråvärd modell för samhällelig regim, då han betraktade den ordinära invånaren som 

obenägen att styra sig själv. Istället gavs den styrande rollen till en minoritet av människor som 

besatt en särskild kvalificerad förmåga och en överlägsen kunskap gällande hur en stat skulle 
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styras (Ibid:63-65). Dahl själv förespråkar demokratin och anser det som det enda rätta 

styrelseskicket då det utgår från folket, som han menar är kompetent nog till att styra sig själv.   

 

Tanken bakom de olika synsätten som Platon respektive Dahl har huruvida en stat ska styras 

grundar sig i deras olika syn på moral. Platon menar nämligen att det finns en kunskap om allas 

bästa, en objektiv moral, således kan minoriteter styra. Detta motsätter sig Dahl och menar att 

endast folket tillsammans kan generera i vad som är det allas bästa, men att det inte finns något 

objektivt som på förhand kan definiera det. Dahl förespråkar därför det som utgör en av 

grundpelaren i demokratin, nämligen att medborgarna tillsammans fattar de bindande besluten, 

får att uppnå de allmänna goda (Ibid:121).  

 

Vidare menar Dahl att de kriterier som utmärker en demokrati inte går att återfinna i renodlad 

form i verkligheten. Således utgörs en skillnad på vad som definierar en demokrati och det som 

han väljer att kalla för polyarki. Polyarkin baserar sig i stor utsträckning på tanken kring 

representativitet, eftersom alternativet, demokratin förespråkar en mer deliberativ form, som 

blir allt svårare att uppnå när politiska system växer (Ibid:238-242).  

 

Trots Dahls kritik mot en styrande minoritet av experter menar han att dessa behövs i politiken. 

Framför allt i takt med att det politiska systemet blivit mer komplext samt att den efterfrågar 

en viss effektivitet i belsutsfattandet. Uppdelningen mellan vilken roll politikerna och 

experterna ska ha är dock avgörande för vilket styrelseskick det kan komma att handla om. 

Enligt demokratin ska experterna presentera instrumentellt kunnande vilket innebär en objektiv 

vetenskap. Politikerna ska sedan stå för ett moraliskt kunnande, vilket innebär att värdera den 

kunskap som presenterats (Ibid:76-80). På så vis kan man koppla Dahl till den traditionella 

uppfattningen rörande vilken roll experter respektive politiker ska ha. Experternas roll ska vara 

att förmedla en objektiv kunskap, medans folket genom sina valda representanter ska kunna 

värdera materialet samt ha det sista avgörandet (Knaagård, 2009:70). Även filosofen Karl 

Popper för ett liknande resonemang gällande den traditionella synen på förhållandet mellan 

politikers och experters roll. Han anser att samhällsvetarna, vilka han kallar för Social Scientist 

uppgift är att förse beslutsfattare med information – kunskap – som de politiska beslutsfattarna  

sedan ska besluta i enlighet efter. Här står, social scientists för experter som med vetenskaplig 

metod (den popperianska trial -and error) förser beslutsfattare med ett vetenskapligt underlag 

som de sedan ska bedöma och besluta utifrån (Popper, 1995:452). 
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Med den givna bakgrunden presenterad kommer Dahls resonemang kring experter sättas i 

relation till de tre styrelseskick som han berör: meritokrati, polyarki och demokrati. Genom 

detta formas tre idealtyper om hur experters (policyprofessionellas) inflytande kan se ut. Dessa 

tre idealtyper lägger sig olika nära den roll som Robert Dahl anser att policyprofessionella bör 

ha i en ideal demokrati, där den meritokratiska policyprofessionella är minst förenlig med 

Dahls ideal.  

3.2. Den meritokratiska policyprofessionella  

Denna idealtyp baserar sig på det resonemang som Dahl för gällande experters roll i 

meritokratin. Meritokratin skiljer sig i grunden från både polyarkin och demokratin då den har 

en egen uppfattning kring vad som utgör politisk kompetens. Det som både Platon och Dahl är 

överens om är de tre kriterier som utgör politisk kompetens, nämligen: moralisk kunnande, 

dygd och instrumentellt kunnande. Moralisk kompetens innebär att man har en vetskap om 

vilka de rätta målen är för styret, och vad det är som ska uppnås. Dygd i detta sammanhang 

innebär att man måste ha en vetskap kring hur dessa rätta mål ska kunna omsättas i praktiken. 

Instrumentellt kunnande är det som sedan beskriver vilka medel som är bäst lämpliga för att nå 

målen på ett effektivt och passande sätt (Dahl, 1999:68-69).  

 

Meritokraterna  menar däremot till skillnad från Platon och Dahl att det inte nödvändigtvis 

behövs alla tre kriterier för att inneha en politisk kompetens. De argumenterar istället för att 

det i huvudsak behövs det sistnämnda, instrumentellt kunnande, alltså vetenskap. Denna 

vetenskap behöver inte endast innebära vetenskap i naturvetenskaplig bemärkelse utan innebär 

även specialistkunskaper som exempelvis kan bestå av, experter på offentlig förvaltning och 

erfarna tjänstemän (Ibid:79). På så vis kan det tolkas att policyprofessionella som aktör, satt i 

relation till resonemanget kring meritokratin kan komma att fungera som en styrande minoritet, 

då dessa själva upplever sig styra politiken, samt besitter en högre akademisk kompetens och 

en generellt hög erfarenhet kring policyprocessen och beslutsfattande (Gartsen, Rothstein, 

Svallfors, 2015:32-33).  

 

Att den meritokratiska policyprofessionella skulle få ett betydelsefullt inflytande över 

beslutsfattandet ges dessutom av den idé som det ideala styrelseskicket grundar sig på. 

Nämligen tanken om att människor inte är kompetenta nog att styra sig själva och att styrande 

rollen överlåts till en minoritet av människor som besitter en särskild kvalificerad förmåga och 
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en överlägsen kunskap gällande hur en stat ska styras. Medborgarna i sin tur kommer att förstå 

att dessa experter med deras kvalifikationer kring hur en stat ska styras, är kompetenta nog för 

att fatta ett beslut för alla bästa och kommer  därför vara lojala till sin stat och de styrande 

experterna (Dahl, 1999:63-65). På så vis kan den idealtypiska meritokratiska 

policyprofessionella styra som en minoritet genom sin expertkunskap. På så vis vinner de även 

meborgarnas (som representeras av de förtroendevalda) lojalitet, då de inte är kompetenta nog 

att styra sig själva.  

3.3. Den polyarkiska policyprofessionella  

Denna idealtyp baserar sig på Dahl utifrån hans resonemang kring experters roll i en polyarki.  

Inga regimer lever idag upp till de kriterier som Dahl valt till den demokratiska processen. I 

samband med att moderna demokratier utvecklats har det politiska systemet växt och 

medborgare är inte längre direkt aktiva i beslutsprocessen utan deras intressen tillgodoses 

genom valda representanter (Ibid:237). Polyarki kan därför beskrivas som en politisk ordning, 

som lägger sig nära det som Dahl kallar för demokrati. Polyarkin baserar sig på två principer: 

det finns ett medborgarskap som berör en stor andel av den vuxna befolkningen samt att 

medborgarna ska ha rätten till att kunna bilda opposition och kunna rösta bort befattningshavare 

på den högsta nivån. Dessa två principer preciseras sedan av sju olika institutioner som måste 

finnas för att ett styre ska kunna klassificeras som en polyarki (Ibid:245-246). Det 

representativa styret är således utmärkande för polyarkier där medborgarnas intressen blir 

representerade av valda befattningshavare som väljs på premissen, allmän rösträtt i fria och 

opartiska val. Medborgarna väljer således vilka intressen som representanterna ska genomdriva 

och besluta om (Ibid:246).  

 

Det första kriteriet som utgör polyarkin är nämligen, kriteriet om valda befattningshavare. 

Medborgarna har således med sina valda befattningshavare som representanter det slutgiltiga 

avgörandet för vilka mål som ska sättas i praktiken, samt hur dessa ska uppnås (Ibid: 246-247). 

Representativitet är därmed det som är utmärkande för den ideala polyarkiska 

policyprofessionella, och därmed måste allas intressen belysas för att tillgodose samtliga 

minoriteter som utgör medborgarna (Ibid:244-245). Sett till representativitet som det 

grundläggande för polyarkin tillsammans med den traditionella syn som Dahl och andra 

forskare delar angående vad som ska utgöra skillnaden på vilken roll experter respektive 

politiker ska ha, kan följande påstående göras. En ideal polyarkisk policyprofessionell bör stå 
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för att presentera instrumentellt kunnande som den förtroendevalda värderar genom moraliskt 

kunnande där de båda dock bör eftersträva representativitet för samtliga minoriteter. Så länge 

som de förtroendevalda fattar besluten som det första kriteriet om valda befattningshavare 

preciserar ska medborgarna även ha rätt till att bli representerade av olika intressegrupper givet 

det sista kriteriet för polyarki om organisationsfrihet. Organisationsfriheten introducerar på ett 

sätt pluralismen och utgör det kriterium som garanterar att medborgarna en rätt till att bilda 

församlingar i form av olika grupper som representerar särskilda intressen (Ibid:246).  

3.4. Den demokratiska policyprofessionella 

Denna idealtyp baserar sig på Dahl resonemang kring experters roll i hans egna ideal som han 

definierar som demokrati. Dahl hävdar att demokrati endast kan motiveras om man utgår från 

att människor är kvalificerade och kompetenta nog att styra sig själva, vilket definieras av den 

starka jämlikhetsprincipen (Ibid:110-112). Principen grundar sig på ytterligare två kriterier; 

principen om lika hänsyn samt principen om personlig autonomi. Den förstnämnda innebär att 

var medborgares preferenser behöver inkluderas i beslutsfattandet, den andra innebär att varje 

enskild medborgare är kompetent nog, till att bäst veta vilka intressen som gynnar denna själv. 

Dessa två kriterier leder vidare till tanken om kollektivt beslutsfattande. Om samtliga 

medborgare är kompetenta nog att de själva bäst vet vilka intressen som gynnar dem, samt att 

alla medborgarnas intressen inkluderas i beslutsfattande kan alla vara med i sammanslutningen 

av att fatta bindande kollektiva beslut. Dessa två principer som demokratin grundar sig på, 

bildar på så vis en direkt motpol till meritokratin (Ibid:110-114). Det som skiljer demokratin 

från polyarkin, är genom en gradskillnad, då de delar som går att finna i polyarkin även 

existerar i demokratin, men på en mer grundad detaljnivå där flera aspekter tas i beaktning. 

Demokratin skiljer sig även från polyarkin då representativitet inte är lika centralt i termer om 

att representera med hjälp av valda befattningshavare. Den demokratiska idealtypen grundar 

sig snarare på en deliberativ idé (Ibid:124-126).  

  

Dahl redogör sedan i sin beskrivning av den demokratiska processen för olika kriterier för en 

ideal-demokrati med syftet att förverkliga grundtanken om den starka jämlikhetsprincipen. Av 

de olika kriterierna kan framför allt två av dessa anses vara relevanta med hänsyn till denna 

studie, då de preciserar medborgarens roll i en demokrati. Det första är kriteriet om Lika rösträtt 

vid det slutgiltiga avgörandet, som grundar sig på de två principerna, om jämlikhet och om 

personlig autonomi. Kriteriet ger samtliga medborgare en likvärdig röst under beslutsfattandet 
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samt förtydligar att det är medborgarnas intressen som ska styra beslutsfattandet. Likaså blir 

kriteriet om Upplyst förståelse betydelsefull i avseendet att förtydliga medborgarnas förståelse 

för vilka mål och medel som  är relevanta i ett belsutsfattade. Med målet om att tillgodose 

medborgarnas deltagande och förståelse för sina intressen (Ibid:126-127).  

 

I den ideala demokratin ligger alltså ett stort fokus på att involvera medborgarna, på ett direkt 

och tydligt sätt. Experternas roll ska således i denna idealtyp vara liksom den traditionella 

synen: att enbart förmedla instrumentellt kunnande, som medborgarna och politikerna ska 

värdera med moraliskt kunnande (Ibid:79-81).  

4. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för mitt val av metod, där jag beskriver 

tillvägagångssättet gällande mina intervjuer samt presenterar de urval som gjorts i förhållande 

till kravet om teoretisk mättnad. Slutligen återfinns min operationalisering och analysschema.  

  

4.1. Kvalitativ metod 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av den kvalitativa metoden, samtalsintervju för 

att besvara frågeställningen. Kvalitativ metod, är lämpligt med tanke på den frågeställning som 

valts för uppsatsen, som är av beskrivande karaktär. Det som ytterligare utmärker kvalitativa 

metoder av beskrivande karaktär är kravet på ett tydligt analysverktyg vilket oftast utgörs av 

valet kring en klassindelad analys eller en idealtypsanalys (Esaiasson et al. 2017:135-137). 

Vidare så tar det empiriska materialet för denna studie sin utgångspunkt i att jämföra 

förtroendevaldas uppfattning kring vilket inflytande policyprofessionella har för att kunna 

beskriva och dra en slutsats kring hur inflytandet förhåller sig till de idealtyper som tagits fram.  

I min studie kommer således idealtypsanalys att användas, och det empiriska materialet som 

framgår av intervjuerna kommer att kategoriseras och analyseras utifrån det analysschema som 

presenteras senare i detta avsnitt.  

4.2. Samtalsintervju 

För att undersöka vilket inflytande policyprofessionella har över förtroendevalda politiker i 

Uppsala kommun har jag valt att använda mig av samtalsintervju som metod. I 

samtalsintervjuer finns det vanligen en uppsättning av frågor som är bestämda på förhand men 

till skillnad från frågeundersökningar ges ett utrymme för intervjuaren att situationsanpassa 
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intervjun beroende på vilket samspel som uppstår mellan intervjuaren och respondenten 

(Esaiasson et al. 2017:236).  Jag ville med hjälp av mina intervjuer förstå hur förtroendevalda 

politiker upplevde policyprofessionellas inflytande, vilket jag med fördel kunde göra genom 

möjligheten till att ställa följdfrågor samt att ibland kunna be respondenten att utveckla ett visst 

resonemang. Vidare går två olika typer av samtalsintervjuer att finna; informantundersökningar 

och respondentundersökningar. Mina samtalsintervjuer definieras till det senare där 

respondenterna själva och deras egna tankar utgör studieobjektet, till skillnad från 

informantundersökningar där respondenterna syftar till att bidra med information som speglar 

hur verkligheten ser ut gällande ett visst område. Min studie vill istället undersöka de 

förtroendevaldas tankar och uppfattning av policyprofessionellas inflytande, därför lämpar sig 

respondentundersökning som samtalsintervju bäst (Ibid:235).   

4.3. Urval och utförande 

Tidigare forskningen har presenterat policyprofessionella som en Stockholmscentrerad aktör 

där de flesta har en examen från Uppsala eller Stockholms universitet. Dessutom har forskning 

visat på att desto större ett politiskt system är desto större blir även behovet av fler anställda i 

politiken. Således valde jag att intervjua förtroendevalda politiker i Uppsala kommun, då 

kommunen är nära belägen Stockholm, samt att den räknas till den fjärde största kommunen i 

landet med en folkmängd på 230 767 invånare (SCB, 2019). I processen i att forma mitt urval 

krävdes det även att jag beslutade om vilka kriterier som jag önskade att mina respondenter 

skulle ha. Det som var viktigt för studien var att respondenterna skulle vara förtroendevalda 

politiker och därmed representera medborgarnas intressen, samt att de förtroendevalda skulle 

ha en uppfattning eller åtminstone kunna föra ett visst resonemang kring hur de uppfattade 

policyprofessionellas inflytande i politiken.  

  

Min första idé kring urvalet var att policyprofessionellas inflytande bör vara särskilt starkt 

gällande de partier som är i regeringsposition, då aktörens drivkraft om att inneha makt bör 

vara extra stort där dessa har möjlighet till att få genomslag i politiken. Däremot så framgår det 

av tidigare forskning att det resonemanget inte får stöd, och att det inte går att utläsa något visst 

mönster kring vilka partier som har särskild kontakt med policyprofessionella (Möller, 2009:7). 

Därför skickades en intervjuförfrågan ut via mejl till förtroendevalda politiker i samtliga partier 

i kommunfullmäktige i Uppsala. . De förtroendevalda som kom att utgöra det empiriska 

materialet för denna studie presenteras i (Bilaga B). I mejlet gav jag en övergripande 
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beskrivning av studien och presenterade att jag var intresserade av deras resonemang kring de 

aktörer som går under beteckningen policyprofessionella. Dessutom så förtydligade jag att 

samtliga som valde att medverka skulle presenteras anonymt i min studie. Framför allt för att 

kunna uppnå en öppenhet och ärlighet under intervjuerna, då ämnet kan upplevas som känsligt. 

Dessutom är inte respondenternas identitet av intresse eller utgör en relevans för vad denna 

studien vill undersöka.   

  

Vad som påpekas som centralt för samtalsintervjuer är målet om att uppnå en teoretisk mättnad. 

Detta innebär att man har lyckats kartlägga olika uppfattningar gällande ett visst område, 

genom ytterligare intervjuer, så att mer generella slutsatser kan dras från urvalet till 

populationen (Esaiasson et al. 2017:237). Åtta stycken av de 121 förtroendevalda i 

kommunfullmäktige i Uppsala tackade ja till att delta i studien. Inom ramen för denna 

uppsatsen försvåras möjligheterna till att göra ytterligare intervjuer och kartlägga tillräckligt 

många olika uppfattningar, främst på grund av tidsbrist, vilket hade varit önskvärt i en större 

studie. 

  

Under intervjuerna ställdes samma frågor till samtliga respondenter utifrån min på förhand 

konstruerade intervjuguide (Bilaga A). Intervjuguiden formulerades utifrån grundregeln att 

samtliga frågor ska vara korta, lätta att förstå och med målet om att ställa korta frågor och få 

långa reflekterande svar. Konstruerandet av intervjuguiden gjordes även utifrån de varierande 

typer av frågor som denna vanligen bör innehålla, som exempelvis uppvärmningsfrågor och 

tematiska frågor. Uppvärmningsfrågorna ställdes i början med målet om att skapa en god 

kontakt med respondenten, för att sedan ställa tematiska frågor som knöt an till de idealtyper 

som på förhand var valda utifrån teorin. Vissa följdfrågor samt tolkningsfrågor ställdes ibland 

för att kontrollera att respondents svar stämde överens med den tolkning som jag som 

intervjuare gjorde (Ibid:274-275). Samtliga respondenter tillät även att intervjun spelades in, 

vilket resulterade i att transkribering kunde göras i efterhand.  

4.4. Teoretisk mättnad 

Liksom nämnt i avsnittet ovan är teoretisk mättnad och målet om generalisering centralt 

gällande samtliga vetenskapliga studier. I min studie genomfördes endast åtta intervjuer av de 

121 förtroendevalda som sitter i kommunfullmäktige i Uppsala. Resonemanget bakom 

teoretisk mättnad i samtalsintervjuer syftar till att tillräckligt många intervjuer ska ha gjorts för 
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att upprepningar i resultatet ska kunna definieras, och på så vis ska forskaren kunna 

generalisera tankar och motiv från det gjorda urvalet till hela populationen (Ibid:284). Studien 

uppnår därför inte tillräckligt med spridda motiveringar, tankar och resonemang för att en 

teoretisk mättnad ska kunna uppnås, vilket hade varit önskvärt om fler intervjuer hade kunnat 

genomföras. Men med det sagt kan studien fortfarande motiveras som relevant då de 

medverkande respondenterna redogör för olika resonemang kring policyprofessionellas 

inflytande, vilket är av betydelse för denna studie, men även som ett bidrag till forskningen.  

4.5. Idealtypsanalys 

Som tidigare nämnt kommer jag att använda mig av idealtypsanalys för att tolka det material 

som framkommer ur mina samtalsintervjuer. Idealtypsanalys är passande när man intresserar 

sig för olika gradskillnader gällande ett visst fenomen och därmed urskiljer vissa egenskaper 

hos denna. Genom att jämföra det fenomen som man i verkligheten är intresserade av med en 

abstrakt idealtyp, framkommer det av analysmetoden hur väl verkligheten kan uppge sig 

stämma överens med de valda idealtyperna (Ibid:140). De tre idealtyper som i denna studie har 

konstruerats utifrån Dahls resonemang kring experters roll i politiska system, utgör därmed tre 

olika ideal för hur policyprofessionellas roll kan se ut i en demokrati. De svaren som 

framkommer av intervjuerna kommer därför att sätta i relation till de olika idealtyperna. Det 

som däremot är avgörande gällande att konstruera idealtyper som är användbara till det 

empiriska materialet blir kravet om att idealtyperna måste innehålla element som är jämförbara 

med verkligheten (Ibid:144). Detta görs i kommande del när mina idealtyper ges egenskaper 

och indikatorer som går att återfinna i verkligheten och det empiriska materialet.  

  

4.6. Operationalisering 

De tre idealtyperna som jag har tagit fram baserat på Dahls teori, visar på hur 

policyprofessionellas inflytande kan se ut i en demokrati. För att dessa idealtyper ska kunna 

användas i analysen krävs det en operationalisering, vilket innebär att de teoretiska 

definitionerna ska få operationella indikationer. För att mina idealtyper ska vara relevanta för 

denna studie och för att kunna användas på mitt empiriska material, krävs det att dessa 

operationella indikationer i så stor utsträckning som möjligt överensstämmer med verkligheten 

(Ibid:56-57). 
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Det som är av stor betydelse vid användandet av idealtyper är att det centrala och utmärkande 

för varje idealtyp ska presenteras tydligt, samtidigt som var idealtyp ska särskiljas från de andra 

som presenteras; varje idealtyp ska vara unik och precis. Dessutom så behöver idealtyperna 

vara representativa för materialet. Gällande denna uppsats måste således det upplevda 

inflytandet som förtroendevalda upplever att de policyprofessionella har går att placera hos en 

eller flera av de tre idealtyper som tagits fram (Ibid:282-283). Nedan presenteras mitt 

analysschema där varje idealtyp preciseras med vilka de utmärkande egenskaperna är. Detta 

kommer att användas för att tolka mitt empiriska material. 

 

 

  

Idealtyper 

Vilket underlag 

presenterar den 

policy- 

professionella? 

Hur värderar den 

förtroendevalda det 

underlag som 

presenterats? 

Vad styr den 

förtroendevaldas 

beslutsfattande? 

 

Den meritokratiska 

policyprofessionella 

  

Svårförståeligt 

material baserat på 

expertkunskap med en 

dold agenda 

Förlitar sig på att det 

underlaget som tagits 

fram är korrekt  

Det underlag som den 

policyprofessionella 

tagit fram 

 

Den polyarkiska 

policyprofessionella 

  

Sakkunnigt material, 

som kan innehålla en 

tydlig agenda 

  

Värderar  att alla för 

sakfrågan relevanta 

intressen finns med 

Att besluten ska vara 

representativa för 

medborgarna  

 

Den demokratiska 

policyprofessionella 

Lättförståeligt material 

baserat renodlad fakta, 

t.ex. statistik och 

budget 

Godtar den objektiva 

information som tagits 

fram, och värderar att 

medborgarnas 

förståelse och 

deltagandet i 

processen säkras.  

Representera 

medborgarnas 

förståelse, deltagande 

och intressen.  

5. Analys av samtalsintervjuer  

I detta avsnitt kommer min analys att presenteras. Jag kommer att presentera mitt empiriska 

material som framgått av samtalsintervjuerna och diskutera hur materialet förhåller sig till det 

teoretiska ramverk som valts för studien. Det empiriska materialet kommer således sättas i 

relation till de tre idealtyperna, den meritokratiska, den polyarkiska och den demokratiska 
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policyprofessionella. Med syftet att se hur de förtroendevalda politikerna upplever ett 

inflytande av policyprofessionella och hur det inflytandet förhåller sig till den roll som Robert 

Dahl anser att aktören bör ges i en ideal demokrati. För att uppnå kriteriet om att idealtyperna 

ska vara täckande för det empiriska materialet kommer respondenterna i analysen att benämnas 

som: R1,R2,R3 etc. för att kontrollera att de åtta respondenternas svar kan placeras i åtminstone 

en idealtyp. R står för respondent och numret som anges efter skiljer de olika respondenterna 

åt. 

 

5.1. Den meritokratiska policyprofessionella  

Den meritokratiska policyprofessionella i idealtypen är den som är minst förenlig med Dahls 

demokratiideal. Den meritokratiska policyprofessionella besitter en så pass hög expertkunskap 

i jämförande med den förtroendevalda att denna kan presentera svårförståeligt material, som 

den förtroendevalda har tillit till och accepterar. Det underlag som tas fram är oftast på den 

kompetensnivån att den förtroendevalda godtar det som den policyprofessionella tar fram då 

den i idealtypen inte är kompetent nog att värdera materialet självständigt från den 

policyprofessionella. Vidare kan frågan ställas rörande vilka av de resonemang som de 

förtroendevalda förde som kan knytas an till idealtypen den meritokratiska 

policyprofessionella? Av de åtta intervjuade förtroendevalda kunde endast ett fåtal resonemang 

härledas till denna idealtyp, och det gällde då främst den första egenskapen som presenteras i 

analysschemat: att de policyprofessionella presenterar svårförståeligt material baserat på 

expertkunskap med en dold agenda. En av frågorna som ställdes handlade om vilken 

information de policyprofessionella kunde ta fram som inte de förtroendevalda kunde ta fram 

på egen hand, där följande svar framkom:  

  

Alltså jag är ju ingen jurist, så ofta behöver jag hjälp att tolka kommunallagen, när jag 

ska fatta vissa beslut. Det är ibland krångliga termer som presenteras i det underlaget 

som jag får tillbaka och som jag kanske inte alltid riktigt förstår, men det viktiga för mig 

är att jag ändå i det stora hela förstår om något är möjligt att genomföra eller inte, samt 

hur det kan presenteras eller genomföras. (R3) 

  

Det finns ju policyprofessionella, främst kanske tjänstemän, som har specialkunskaper 

inom miljö, dessa har jag mycket kontakt med. Det är verkligen expertkunskaper som 
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de besitter, de presenterar liksom vetenskap för mig som jag inte riktigt kan ta fram 

själv. Jag tar då hjälp av dessa när jag behöver expertis. (R4) 

  

Citaten ovan visar att det finns vissa områden där de policyprofessionella kan inneha ett stort 

inflytande som förklaras av den expertkunskap som de besitter. Dessutom framgår det att de 

förtroendevalda inte upplever sig kompetenta nog inom vissa områden för att själva kunna 

värdera det material som tagits fram. I ett försök att ytterligare förstå deras resonemang kring 

den information som den policyprofessionella presenterar ställs frågan kring om de 

förtroendevalda upplever att de policyprofessionella driver en egen agenda:  

  

Ja kanske, eller snarare att de är beroende av ett styre i sig, eller de har ju sina faktorer 

att förhålla sig till menar jag. Men samtidigt är det svårt för mig att veta om det finns en 

viss agenda, det är ju områden som är deras expertis och inte min, det är ju därför som 

jag behöver beredning i form av underlag från vissa tjänstemän som är kunniga på sitt 

ämne. (R3) 

  

I några fall kan jag tycka att de policyprofessionella legat väldigt nära gränsen för det 

som egentligen bör vara deras mandat/uppdrag. Men samtidigt är det svårt att avgöra 

när det gäller t.ex. kemiska substanser, ibland får jag ju just sånt vetenskapligt 

presenterat för mig i nämnden och sånt har ju inte jag någon koll på. Däremot tycker jag 

att man kan förstå när de ibland väver in ett tyckande och det är ju det som vi ska göra. 

(R4) 

  

Genom att tolka de båda citaten kan deras svar sättas i relation till det som utgör idealtypens 

andra egenskap, vilken behandlar hur de förtroendevalda värderar det material som den 

policyprofessionella presenterar. Det som faller sig gemensamt för båda respondenternas svar 

är att när det gäller beredning som grundar sig i expertkunskap som de själva inte besitter, 

upplever de det som svårt att förstå huruvida det kan finnas en agenda eller inte. Det senare 

citatet klargör däremot att trots en eventuell agenda i en beredning så är det ändå de 

förtroendevaldas uppgift att värdera materialet, inte de policyprofessionellas. Vilket leder 

vidare till det sista kriteriet i modellen för idealtypen, vad som styr den förtroendevalda i 

beslutsfattande. Där visar det sig att de båda förtroendevalda som tidigare delvis kunnat 

hänföras till idealtypen, nu skiljer sig markant från den: 
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Jag skulle vilja vara tydlig med att styret alltså vi tar ställning och inte tjänstemännen. 

Som förtroendevald är det min uppgift att försöka komma fram med de förslag som vi 

är invalda på, och fatta beslut därefter. Det som tjänstemännen kan göra är snarare att 

se huruvida det är genomförbart. (R3) 

  

Jag har en uppfattning kring att när jag deltar i nämnd-sammanhang, då är det nämnden 

och jag som fattar beslut och som gör bedömningar vilka beslut som ska fattas. Därför 

är det oerhört viktigt att vi är fristående, vi representerar ju folket. (R4) 

  

Givet de två sista citaten går det att tolka att de två respondenternas resonemang inte 

fullständigt går att hänföra till den idealtypiska meritokratiska policyprofessionella. Trots att 

det finns områden som de förtroendevalda inte har kompetens till att förstå och därmed litar på 

policyprofessionellas omdöme så är det båda överens gällande att det bör finnas en tydlig 

uppdelning och att de själva har det slutgiltiga beslutsavgörandet, som representanter för folket. 

5.2. Den polyarkiska policyprofessionella  

Den polyarkiska policyprofessionella i idealtypen, grundar sitt resonemang på representativitet, 

och hamnar ett steg närmare Dahls demokratiideal. Beslutsfattandet som ska styra bör i 

idealtypen vara enligt tanken att alla medborgare ska få sin röst hörd. Då idealtypen utmärker 

sig för representativitet resulterar det i att även minoriteter får sin röst hörd, vilket möjliggör 

för att en tydlig agenda presenteras av de policyprofessionella. Bortsett från den eventuellt 

tydliga agendan som kan presenteras är den ideala polyarkiska policyprofessionellas uppgift 

att stå för det instrumentella kunnandet, alltså att presentera kunskap i form av sakkunnighet. 

  

Vidare ställs frågan om vilka av de resonemang som de förtroendevalda för som kan knytas an 

till idealtypen, den polyarkiska policyprofessionella. Gällande den första egenskapen som 

utmärker idealtypen, om att de policyprofessionella ska presentera sakkunnigt material, och 

som i vissa fall kan innehålla en tydlig agenda kan tre av de förtroendevaldas svar härledas till 

idealtypen. När frågan ställs huruvida de förtroendevalda upplever att de policyprofessionella 

driver en egen agenda, ges följande svar som kan härledas till idealtypen:  

  

Jag kan själv ibland söka upp vissa intresseorganisationer och så, de driver ju absolut 

en egen agenda, det kan man ju se i det material som man får men det vet ju vi. (R5) 
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Är man en intresseorganisation eller en tankesmedja har man såklart en egen agenda. 

Det är delvis därför vi träffas. Olika organisationer har ju ha olika intressen och mål. 

(R6) 

  

Fackförbund har ju en egen agenda. Vi har en bra samverkan med LO till exempel. Den 

kontakten går åt båda hållen så att säga. Jag tycker det är viktigt, att få fackets underlag. 

(R8) 

  

Givet av citaten ovan är framför allt intresseorganisationer, tankesmedjor och fackförbund 

viktiga och önskvärda gällande egenskapen om att policyprofessionella ska presentera 

sakkunnigt material med en tydlig agenda. Det som däremot framkom under flera intervjuer 

var att när tjänstemän presenterade material baserat på sakkunnighet och med en tydlig agenda 

var det materialet inte längre lika önskvärt:  

  

Båda i små och stora frågor, så har tjänstemän i kommuner en egen agenda ibland, men 

då kan det kommenteras av oss politiker. Deras åsikter bör inte finnas i det materialet.  

(R1) 

  

Ibland upplever jag att tjänstemän driver en tydlig agenda. Jag skulle önska att de var 

mer neutral och siktade på sin kompetens i det underlag som jag får, där är dom ju är 

jäkligt duktiga. (R7) 

  

Ibland upplever jag att man är nära en sammanblandning av funktionerna. Det har jag 

påtalat och jag tycker det är viktigt att hålla isär funktionerna. Ibland lyser det igenom 

att tjänstemännen har en uppfattning som de vill få igenom i det material som jag får, 

men de åsikterna är ju inte intressanta för mig. (R4) 

  

Samtliga av de citat som har presenterats ovan går att härleda till idealtypen den polyarkiska 

policyprofessionella angående den första egenskapen; framför allt rörande huruvida de 

policyprofessionella driver en tydlig agenda. Det som dock tydliggörs av de förtroendevalda 

själva är att den tydliga agenda som de policyprofessionella presenterar är mer eller mindre 

önskvärd beroende på vilka av de aktörer som går under beteckningen policyprofessionella 

som presenterar agendan. Vidare kan därför frågan ställas hur de förtroendevalda värderar det 
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material som de policyprofessionella presenterar och undersöka vilka resonemang som går att 

härleda till den andra egenskapen som utgör idealtypen: att de förtroendevalda ska värdera det 

material som de policyprofessionella tagit fram genom att säkerställa att alla de intressen som 

är viktiga i förhållande till sakfrågan har presenterats. När frågorna ställs vad det är som styr 

att de förtroendevalda väljer att lyssna på de policyprofessionella, och vilken typ av information 

som de policyprofessionella kan ta fram, framkommer följande resonemang i svaren som kan 

knytas an till idealtypen:  

  

Säg att vi vill lägga fram någon motion om skola, ja men då hör vi av oss till 

förvaltningen som har hand om utbildning. Men handlar det mer om arbetsordning i 

fullmäktige, eller huruvida vi kan göra eller inte göra något, då brukar vi kontakta 

nämndsekreterare. Så att det beror på vad vi är ute efter, eller vilket område vi behöver 

hjälp med.(R3) 

  

Den svarande respondenten förklarar att beroende på vad frågan handlar om tas olika typer av 

material i beaktning. Alltså så går det att tyda att materialet värderas utifrån vilka intressen som 

är viktiga beroende av vilken sakfråga som står i centrum.  

  

En annan av respondenterna för ett längre resonemang kring hur denna värderar det material 

som den policyprofessionella tar fram inför ett beslut som ska tas. När frågan ställs vilken typ 

av information den policyprofessionella kan ta fram svarar respondenten följande: 

  

Det kan ju hända att man vill träffa olika folk. Inte bara de som håller på med våra 

frågor. Utan detta är ju en stor kommun, det är ju rätt uppdelat och pratar vi om stads-

och miljöfrågor då är det inte bara byggnämnden utan även miljö och hälsa; det är så 

många som är inblandade, som man bör ta hänsyn till. Då kan man behöva ha en 

gemensam diskussion när nått handlar om många ämnesområden, vad har vi sagt på det 

området? Och på det? osv. Och det kan vi inte hålla på med. Nej, så då har politiska 

sekreterare och tjänstemännen en jätteviktig roll i att supporta med underlag och boka 

möten. (R5) 

  

Den förtroendevalda förklarar i citatet hur viktigt det är att lyssna in olika folk, samt att ta del 

av olika underlag som de policyprofessionella presenterar beroende på vilken fråga som 
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diskuteras. När frågan sedan ställs om vad det är som styr och är avgörande för att den 

förtroendevalda ska lyssna på den policyprofessionella svarar respondenten: 

  

Ja, om man bara kunde så hade man ju gått på allt och läst allt, men det kan man ju inte. 

Men policyprofessionella är viktiga i vissa områden där det saknas kunskap. Jag 

försöker att lyssna in de allra flesta, och gå på det som jag blir inbjuden till, men jag kan 

ju aldrig hinna med allt. Utan det som styr är snarare, hur relevant är detta för mig. 

Tidsbristen blir avgörande men också vilka intressen som bör ses över. (R5) 

  

Respondentens resonemang går således att hänföra till den andra egenskapen i idealtypen då 

det underlag och material som den förtroendevalda kan presentera värderas och sätts i relation 

till vad det är som är det viktiga för sakfrågan. Det som också förstås genom resonemanget är 

att den förtroendevalda genom att lyssna på så många av de policyprofessionella som möjligt 

bildar sig en egen uppfattning av vilka intressen som är relevanta för sakfrågan. 

  

En av de respondenter som uttryckte att tjänstemän drev en egen agenda och uttryckte att det 

inte hörde till deras uppgift förklarar senare under intervjun hur den värderar det material som 

de policyprofessionella tagit fram. När frågan ställs vad det är som styr och avgör att den ska 

lyssna på den policyprofessionella ges följande resonemang: 

  

Om vi pratar badhus eller en specifik grej och tjänstemännen inte lägger en värdering i 

det. Utan mer säger så här; den här läktaren skulle kosta så här mycket och inte lägger 

till: “det här tror jag skulle behövas” så är det väldigt användbart inför ett beslut. Det är 

en jätteskillnad på: Så här skulle det kunna se ut om du behöver 7000 i publik till att 

lägga en värdering i det, för det är vår uppgift. (R7) 

  

Citatet förklarar att när det kommer till tjänstemän så vill den förtroendevalda att materialet 

som läggs fram ska vara objektivt för att det ska vara värt att värdera, och menar att först då är 

det ett viktigt underlag. Respondenten tillägger senare i svaret det som särskilt kan kopplas till 

egenskapen om att värdera materialet utifrån att olika intressen ska bli representerade. 

Respondenten benämner tanken kring skattemedel, som kan tolkas till att det underlag som 

presenteras måste vara representativt för medborgarnas intressen, och menar att det är viktigt 

att lyssna in olika grupper:    
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Men jag tror att man hela tiden ska vara nyfiken. Vad pågår här? Det är ändå 

skattemedel. Är syftet rätt? Är målet rätt? Sen får man ibland också tänka, tänker jag 

fel? För så kan det ju vara. (R7) 

  

Vad som ytterligare kan härleda olika resonemang till idealtypen den polyarkiska 

policyprofessionella är de resonemang som utgör den tredje egenskapen för idealtypen: att de 

förtroendevaldas beslutsfattande styrs av att representera medborgarnas intressen. Detta motiv 

verkar vara relevant för de flesta av respondenterna men de hamnar olika nära idealet givet det 

resonemang som de för. När de förtroendevalda i intervjuerna ombads att resonera kring vad 

som styr deras beslutsfattande hamnade tre av respondenterna nära det motivet som utgör 

idealtypen:  

  

Det där är nog en kombination men till synes mest partiet. Det viktiga är ju att företräda 

uppsalaborna, men också partiet. Ja men en blandning, man representerar alltså både 

Uppsala och partiet. (R8)  

  

Det är väl mina åsikter, och framför allt det som mitt parti står för. Alla har ju en 

möjlighet att vara med och påverka. Jag företräder ju mina väljare, det är viktigt för mig. 

Jag måste ju förverkliga partiets politik, det är ju det väljarna röstat fram. (R4) 

  

Jag är ju med i ett väldigt litet parti, och därför driver vi ju vår politik, och vi skulle ju 

aldrig rösta för något som strider mot lagstiftning, men vi brukar också ta dessa med en 

nypa salt också. Så främst partiet egentligen skulle jag säga. (R3) 

  

Andra respondenter för ett liknande resonemang som går att härleda till idealtypen avsett den 

tredje egenskapen. Dessa hamnar dock lite längre ifrån idealet då de menar att det som styr 

beslutsfattandet utgörs av en kombination av i första hand representativitet och i andra hand 

rätt typ av underlag.  

  

Jag tror någonstans att alltid så kommer det ändå bottna i partiets värderingar såklart för 

det är ju det som medborgarna röstar på, men sen så tror jag ändå om det är mindre 

beslut eller om något ska beslutas om en idrottshall/skola eller det som handlar om 

ekonomi och budgetar så fattar man ju utifrån olika underlag. (R7)  
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Vi har ju en agenda, vi vill föra fram vår politik, så gott det går. Mycket är ju, ja eller 

vår vision är ju partiets bild. Samtidigt har vi partner vi måste ta hänsyn till. Inget parti 

i Uppsala kommun har resurserna till att fatta beslut själv. Jag har ju mina kompisar i 

andra partier som jag kan driva igenom politik med. (R2)  

  

Det som styr är ju vår politik och våra värderingar, sen färgas det ibland vad jag tycker 

själv. Vissa sakfrågor är ju inte heller ideologiska, och där kan ju policyprofessionellas 

roll spela in. (R6) 

  

5.3. Den demokratiska policyprofessionella  

Den demokratiska policyprofessionella i idealtypen, är den av de tre presenterade idealtyperna 

som är mest förenlig med Dahls demokratiideal. Idealtypen instämmer med den traditionella 

synen på hur relationen mellan experter och politiker bör se ut, då den menar att experter endast 

ska förse de förtroendevalda med instrumentellt kunnande, alltså objektiv kunskap som de 

förtroendevalda i sin tur ska värdera genom moraliskt kunnande. Vad som även utmärker 

idealtypen är de demokratikriterier som Dahl presenterar i sitt demokratiideal. Idealtypen 

strävar exempelvis efter att även inkludera medborgarnas förståelse och deltagande för 

processen och inte endast sträva efter representativitet vid beslutsfattande. Endast ett få av de 

resonemang som framgick under intervjuerna gick att koppla till denna idealtyp. Gällande den 

första egenskapen svarade följande respondenterna med ett resonemang som hamnar nära 

idealtypen då frågan ställdes vilket underlag de policyprofessionella kan ta fram och huruvida 

de driver en egen agenda.  

 

Statistik är alltid objektiv skulle jag säga. Och sen gällande de politiska sekreterarna 

deras politiska agenda är ju att få fram det socialdemokratiska budskapet, det är ju deras 

agenda. Men om den delen att bereda material är objektiv? Ja absolut, det tycker jag 

verkligen att den är. (R8) 

 

De opolitiska tjänstemännen ger ju oss underlag, vi är ju inga experter, utan tillsatta för 

att företräda folket. Vi måste ha fakta, statistik och underlag. Jag har inte heller hur 

mycket tid som helst att lägga på alla detaljer, jag har ju annat för mig också. Det är 
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väldigt viktigt med underlag för att få bra beslut. De påverkar ju beslutsfattandet, men 

det gör ju det utifrån en objektiv grupp: det här är kostnaderna, budget etc. det är ju 

jätteviktigt såklart. (R8) 

 

Jag upplever att jag får stöd och att de levererar underlag och så, men i slutändan så 

bestämmer ju jag. Jag tar hjälp av jurister tex. Det måste ju gå väldigt fort i politiken, 

det behövs en viss hjälp. Jag har sett till att man har organiserat beslutsstödet till mig, 

jag vet att juristerna så fort de olika grejerna kommer in, så går de igenom det först. Det 

är inte så att jag vill driva en politik med dem, utan jag vill ha hjälp att genomföra 

uppdragen. (R1) 

 

Mycket av det vi ska besluta om, måste det komma fakta upp på bordet. Där har de 

kommunala tjänstemännen ett väldigt stort ansvar i att presentera sakkunnigt material i 

underlaget. (R2) 

 

Samtliga av citaten ovan resonerar kring det underlag som de policyprofessionella presenterar 

och går att härleda till idealtypen. Deras uppfattning kring hur uppdelningen ser ut stämmer väl 

överens med den traditionella synen som innebär att det material som de policyprofessionella 

presenterar ska vara sakligt och baserat på kunskap. Respondenterna presenterar även att det 

är deras ansvar att värdera och att fatta det slutgiltiga beslutet. Inga av resonemangen hamnar 

tillräckligt nära den andra egenskapen i idealtypen. Däremot så framgår av följande citat att 

vissa resonemang kan påstås hamna nära de egenskaper som utmärker idealtypen rörande att 

de förtroendevalda vill säkra medborgarnas intresse och förståelse. 

 

Vi är så många förtroendevalda, så att min kontakt är kanske framför allt med 

medborgarna. Påtryckningsgrupper, kan förekomma inför val. Men mycket är att jag 

själv får söka upp grupperna och knyta mina kontakter, och samtala med medborgarna. 

(R2)  

 

Man har väldigt mycket kontakt med enskilda personer som det kommer mycket 

synpunkter ifrån, och det kommer väl vanligtvis via mejl, typ, Hur kan ni göra såhär? 

Eller, Har ni tänkt på? Eller vi förstår inte varför man gör så här? Detta gäller väl små 

och stora frågor, och då kommer de ett ökat flöde och debatter i media och folk mejlar 
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och skriver. Även så ringer ju folk. Sen kan ju jag ta kontakt, om jag känner för det. 

(R5) 

 

Det visar sig med citaten ovan att de förtroendevalda på olika sätt tar till sig medborgarnas 

intresse på ytterligare ett djupare plan, och för en mer direkt kontakt via mejl och telefon för 

att besvara frågor, men även för att lyssna in inför beslut, vilket gör att respondenterna kan 

motiveras angränsa till den tredje idealtypen. Slutligen ger en förtroendevald en annan bild av 

hur kontakten ser ut med medborgarna, efter att ha redogjort för att den har viss kontakt med 

medborgare via mejl och telefon tillägger den.  

 

Men ibland sker det på annat sätt. Så att i eftermiddag ska jag träffa några bönder ute 

på landsbygden här i Uppsala. Och de är inte organisationer på något sätt men det är ju 

medborgare som driver egna företag och  därför påverkas av de beslut som vi fattar i 

kommunen, de är otroligt viktiga att lyssna in. (R6) 

 

Citatet visar att den förtroendevalda värderar den direkta kontakten den har med medborgarna. 

Den relation som ett direkt möte innebär kan härledas till idealtypen då, den förtroendevaldas 

är mån om att inkludera  medborgarnas intresse och deltagande inför ett beslutsfattande. 

6. Diskussion 

Det empiriska materialet som utgörs av de åtta genomförda intervjuerna har presenterats med 

hjälp av det analysverktyg som beskriver de tre idealtyperna. Denna avslutande del kommer att 

redogöra för de resonemang och svar som presenterats i analysen genom att sätta dessa i 

relation till varandra. Dessutom kommer det empiriska materialet att knytas an till tidigare 

forskning för att resonera kring hur analysen bidrar till forskningsfrågan.  

6.1. Diskussion utifrån idealtyper  

De idealtyper som presenterats i mitt analysschema, redogör för de olika egenskaper som 

respektive idealtyp kan knytas an till. De tre idealtyperna redogör även för hur 

policyprofessionellas inflytande kan se ut, och genom att härleda respondenternas svar går det 

att urskilja hur inflytandet förhåller sig till den roll som Robert Dahl anser att aktören ska ha i 

sitt demokratiideal. Av analysen framgår det att respondenternas svar i olika grad har kunnat 

knytas an till de olika idealtyperna, där de flesta går att härleda till den polyarkiska 
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policyprofessionella, och en del till den demokratiska policyprofessionella. Till den 

meritokratiska kunde endast ett få av svaren härledas till.  

 

Av analysen framgår det att de förtroendevalda främst har en kontakt med tjänstemän på den 

kommunala nivå. Viss kontakt existerar även med fackförbund och intresseorganisationer men 

den dagliga kontakten utgörs av tjänstemännen. Detta visar sig gå i linje med det som 

uppmärksammades i Makt utan mandat, där de resultat som presenterades angående de 

policyprofessionella på kommunal nivå främst var tjänstemän (Garsten, Rothstein, Svallfors, 

2015:106). Vidare visar resultatet att det i få fall går att tolka att de policyprofessionella styr 

och har ett inflytande över de förtroendevalda och därmed kan driva en dold agenda.  Detta 

framgår när respondenterna menar att det finns områden som bereds där det efterfrågas en 

expertkunskap och en kompetensnivå som de förtroendevalda själva inte besitter. På så vis 

överensstämmer det men den bild som framgått av tidigare forskning, då de 

policyprofessionella beskriver sig själva som en drivande faktor i beslutsfattandet och kan 

påverka och styra de förtroendevalda utifrån sin expertkunskap (Ibid).  

 

Det uppfattning som samtliga respondenter däremot verka dela är den roll som de själva har i 

ett beslutsfattande. Oavsett hur stor hänsyn de tar till var enskild medborgare när 

beslutsfattandet sker är alla överens om att det är de förtroendevalda som fattar besluten och 

därmed representerar medborgarna, och inte de policyprofessionella. Därmed delar samtliga 

respondenter den bild som Dahl och andra forskare påpekat som den traditionella synen på 

relationen mellan experter och politiker.  

 

Vidare så visar det sig att det inflytande som de förtroendevalda upplever framför allt 

överensstämmer med den polyarkiska policyprofessionella. Tidigare forskning visar att det 

särskilt är i beredningsfasen som de policyprofessionella kan påverka, och att det kan tendera 

att vara problematiskt för demokratin då medborgarna inte ges en lik och jämn rätt att påverka 

(Baekgaard, Mortensen, Bech Seeberg, 2018:244-250). De förtroendevalda uppger i linje med 

tidigare forskning att de policyprofessionella har en betydelsefull roll i att bereda och att 

presentera material som är sakkunnigt men visar sig även vara uppmärksamma kring att 

materialet ibland kan innehålla en tydlig agenda. Det som framgår i analysen är nämligen att 

de förtroendevalda i regel uppfattar när en tydlig agenda förs av de policyprofessionella och 

beroende på vilka av aktörerna som går under beteckning policyprofessionella som för agendan 

så anpassar de förtroendevalda sin värdering av materialet. Gällande tjänstemän så förhåller 
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sig de flesta förtroendevalda kritiska till när en agenda presenteras i materialet.  Gällande 

intresseorganisationer och fackförbund framgår det däremot att agendan välkomnas. Hur de 

förtroendevalda väljer att förhålla sig till det material som de policyprofessionella presenterar 

beroende på vilken av aktörerna som materialet kommer ifrån, förklaras då de förtroendevalda 

menar att det hör ihop med vilka ens uppgifter är. Tjänstemännens uppgift är utifrån analysen 

att endast bereda material och därmed bör det inte innehålla en agenda, däremot så menar de 

förtroendevalda att det är uppenbart att både intresseorganisationer och fackförbund driver 

egna agendor och på så vis representerar vissa grupper som är viktiga att ta hänsyn till. Det 

senare resonemanget som de förtroendevalda gör angående intresseorganisationer och 

fackförbund kan motiveras gå i linje med Tommy Möllers undersökning som presenterats 

under tidigare forskning. Möllers studie fick ett liknande resultat då den påtryckning och det 

inflytande som intresseorganisationer och fackförbund har  över de förtroendevalda politikerna 

inte tenderar att utgöra ett hot mot demokratin utan snarare visar sig berika den. Detta motiveras 

eftersom de olika gruppernas inflytande i sin tur representerar olika minoriteter samt mindre 

gruppers intressen som är viktiga att ha med inför ett beslutsfattande (Möller, 2009:17).  

6.2.  Diskussion utöver idealtyper   

Enligt de kriterier som presenterats angående idealtyper i  metoddelen bör det empiriska 

materialet kunna knytas an till en eller flera idealtyper för att på så vis anses vara täckande för 

materialet (Esaiasson et al. 2017:282-283). Vad som framkom under några intervjuer där i 

huvudsak en var utmärkande var den lagliga aspekten som enligt respondenten på många sätt 

definierar hur beslut ska fattas och vilken relation som förtroendevalda och 

policyprofessionella bör ha i en demokrati. Respondenten framhöll att vissa beslutsärenden 

kunde delegeras vidare till tjänstemannanivå samt att en del av det arbete som tjänstemannen 

ska utföra är reglerat via kommunallagen. Om studien hade replikerats hade det därför varit 

önskvärt att ha med ytterligare ett perspektiv: det lagligaa perspektiv. Detta hade kunnat göras 

genom att försöka utveckla ytterligare en idealtyp om hur relationen bör se ut enligt lag, och 

hur den i sin tur förhåller sig till Dahls demokratiiideal.  

7. Slutsats och vidare forskning  

Frågeställningen som uppsatsen syftar till att besvara är: Hur förhåller sig det inflytande som 

förtroendevalda politiker upplever att policyprofessionella har till den roll som Robert Dahl 

anser att aktören ska ha en ideal demokrati? 
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I min analys och diskussionsdel har de svar som framgått av intervjuerna i olika grad kunnat 

härledas till de tre idealtyper som tagits fram. Dessa idealtyper är: den meritokratiska 

policyprofessionella, den polyarkiska policyprofessionella och den demokratiska 

policyprofessionella. Dessa tre lägger sig olika nära den roll som Robert Dahl anser att 

policyprofessionella bör ha i en ideal demokrati, där den meritokratiska policyprofessionella 

är minst förenlig med Dahls ideal.  

 

Av analysen och diskussionen framgår det att de allra flesta av resonemangen som de 

förtroendevalda för, kan förklaras genom den polyarkiska policyprofessionella. Det visar sig 

att det material som den policyprofessionella presenterar, i huvudsak innebär sakkunnigt 

material som ibland kan innehålla en tydlig agenda. De förtroendevalda värderar det material 

som presenterats utifrån vilka intressen som är relevanta beroende av sakfrågan. Slutligen 

understryker samtliga respondenter det som går i linje med idealtypen, den polyarkiska 

policyprofessionella, nämligen att besluten fattas av de förtroendevalda utifrån det mandat som 

de besitter i förhållande till sina medborgare.  

 

Studien har även visat att ett fåtal av respondenternas resonemang kunnat härledas till den 

meritokratiska policyprofessionella, och påvisat att de policyprofessionella i vissa fall kan 

inneha en dold agenda och bereda material i områden som är långt ifrån de förtroendevaldas 

kompetensområden. Dessutom har ett antal resonemang gått att härleda till den demokratiska 

policyprofessionella, där de förtroendevalda visat att en mer direktkontakt ibland existerar med 

medborgarna för att säkra deras intressen, och förståelse för beslutsfattandet.  

 

Då denna studie undersökte hur förtroendevalda själva upplevde policyprofessionellas  

inflytande kom svaren att skilja sig en del från den tidigare forskning som presenterats på 

området. De förtroendevaldas upplevda inflytande av policyprofessionella i denna studie 

verkar inte vara särskilt problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv. I vidare studier hade det 

däremot varit intressant att i en och samma studie undersöka båda aktörernas syn på inflytande 

och se om ett liknande svar framgår.  Inflytande kan upplevas som ett känsligt ämne och kan 

tänkas vara svårt att mäta och uppnå en ärlighet kring. Därför hade det varit intressant att inom 

ramen för en studie undersöka  både policyprofessionellas och förtroendevaldas uppfattning 

om hur inflytandet ser ut på politiken.    
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9. Bilagor 

Bilaga A: Intervjuguide 

Öppningsfrågor kring arbetet som förtroendevald. 

- Hur länge har du suttit som förtroendevald? 

- Vad skulle du säga är den viktigaste uppgiften som förtroendevald? 

  

Relation till policyprofessionella 

- Kan du berätta lite om din relation till de som ingår i gruppen policyprofessionella? 

Vilka av dessa har du kontakt med? 

- Hur brukar det gå till när dessa personer kontaktar dig? 

- Vilken typ av information är det som dessa kan ge dig som du inte kan ta fram på egen 

hand, eller hitta internt? 

- Vad är det som styr att du väljer att lyssna på policyprofessionella? Vad är avgörande 

för att du ska boka in ett möte, eller ge tid åt att lyssna på vad dessa har att tillföra? 

- Vad får dig att tacka nej till ett möte? 

  

Påverkan och transparens 

- När du står inför ett svårt beslut, har det hänt att du har tagit stöd av policyprofessionella 

eller experter? Om ja, hur ofta? 

- I ett beslut, vad är det i huvudsak som styr dig? Att besluten går i linje, med dina 

personliga vallöften, partiets linje, eller policyprofessionellas bidrag? 

- Upplever du att interna/externa experter driver en egen agenda? 

  

Avslutande frågor: 

- Vad anser du om att icke folkvalda har betydande inflytande över politiken? 

- Har du något mer att tillägga? 
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Bilaga B: Intervjupersoner  

 

 

Respondent  

 

 

Partitillhörighet  

 

 

Respondent 1 (R1) 

 

 

Liberalerna 

 

 

Respondent 2 (R2) 

 

 

Centerpartiet  

 

 

Respondent 3 (R3) 

 

 
Feministiskt initiativ 

 

 

 

 

Respondent 4 (R4) 

 

 

Centerpartiet  

 

 

Respondent 5 (R5) 

 

 

Liberalerna 

 

 

Respondent 6 (R6) 

 

 
Kristdemokraterna 

 

 

Respondent 7 (R7) 

 

 
Moderaterna 

 

 

 

 

Respondent 8 (R8) 

 

 
Socialdemokraterna 
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