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ABSTRACT 
 
Möjligheten till politiskt ansvarsutkrävande är något som är centralt för legitimiteten för den 
representativa demokratin. Inom den svenska statsvetenskapliga forskningen har på senare tid allt mer 
uppmärksamhet riktats mot en grupp aktörer med politisk makt som är anställda snarare än valda för att 
bedriva politik, de politiska tjänstemännen. Väljares bristande möjligheter till ansvarsutkrävande mot 
dessa har i tidigare forskning ansetts utgöra ett hot mot legitimiteten för den representativa demokratin. 
Genom att undersöka politiska tjänstemäns inflytande inom politiken i Sveriges kommuner, samt hur 
ansvarsutkrävandet mot dessa förhåller sig till ansvarsutkrävandet mot politiker strävar denna uppsats 
efter att besvara frågan om huruvida politiska tjänstemäns politiska inflytande på kommunal nivå 
verkligen utgör ett demokratiskt problem. Detta har undersökts genom en kvantitativ analys av 
Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen 2012. Studien visar att politiska tjänstemän i 
relation till politiker har litet inflytande inom den kommunala politiken. Vidare visar studien att den 
enda faktor som är unik för ansvarsutkrävandet mot politiker i förhållande till politiska tjänstemän, 
direkt ansvarsutkrävande genom personröster, även är en av de faktorer som är av minst avgörande för 
vilken politiker som blir vald. Ansvarsutkrävandet sker därmed i realiteten indirekt genom partiet för 
både politiker och politiska tjänstemän. Då problemet snarare ligger i bristande möjligheter till direkt 
ansvarsutkrävande mot politiker anses politiska tjänstemäns inflytande i den kommunala politiken i sig 
inte utgöra något demokratiskt problem. 
 
Nyckelord: Politiska tjänstemän, ansvarsutkrävande, politiskt inflytande, kommunpolitik, representativ 
demokrati 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 
I regeringsformens första kapitel framgår att all offentlig makt i Sverige utgår från 
folket, vilket bygger på en allmän och lika rösträtt där riksdagen är folkets främsta 
företrädare. Detta folkstyre förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt 
statsskick samt genom kommunalt självstyre. I stort sett samtliga demokratiska 
styrelseskick är representativa och bygger på idén om valdemokrati där medborgare i 
regelbundna val ges möjlighet att påverka politikens utformning genom att rösta på 
konkurrerande representanter i form av partier och politiker (Gilljam & Hermansson, 
2003:15f). Dessa valda representanter förväntas agera i det allmännas intresse och 
fatta politiska beslut som medborgarna är åtagna att följa (Manin, Przeworski & 
Stokes, 1999: 1f).  

Den representativa demokratin innefattar dock inte bara medborgarnas möjlighet 
att välja sina representanter, utan även att de har möjlighet att kräva ansvar av de 
folkvalda genom att kunna avsätta dem (Petersson, Demokratirådet & 
Studieförbundet Näringsliv och samhälle, 2002:9). Ansvarsutkrävande i efterhand är 
följaktligen en av de viktigaste principerna inom valdemokratin som legitimerar ett 
representativt folkstyre, och handlar om att väljare i efterhand tillåts belöna eller 
bestraffa de valda representanterna för det politiska innehåll de levererat (Gilljam & 
Hermansson, 2003:15ff).  

På senare tid har en grupp politiska aktörer fått mer uppmärksamhet inom den 
statsvetenskapliga forskningen. Dessa är de politiska tjänstemän som är anställda för 
att tillsammans med de folkvalda politikerna verka inom den politiska sfären. De 
ingår i de politiska staberna kring de ledande politikerna på både riks- och 
kommunnivå och är nyckelpersoner i genomförandet av politiska beslut och påverkar 
på så vis det sätt på vilket den politiska styrningen är utformad (Ivarsson Westerberg 
& Nilsson, 2009: 324).  

De politiska tjänstemännen kan därmed ha en stor inverkan på den förda politiken 
men de är till stor del osynliga för allmänheten och deras ställning inom politiken 
finns inte reglerad i grundlagarna. Detta innebär att de ur demokratisk synpunkt är 
intressanta att studera. På kommunnivå är politisk sekreterare den vanliga yrkestiteln 
för dessa politiska tjänstemän, men även andra titlar förkommer som exempelvis 
politiskt sakkunnig och pressekreterare (Garsten, Rothstein & Svallfors, 2015). 

Ansvarsutkrävandet mot politiska tjänstemän fungerar idag indirekt genom de 
folkvalda. Det finns de som menar att det ökade inflytandet för politiska tjänstemän å 
ena sidan kan ses på som ett demokratiskt problem eftersom att det alltså inte finns 
någon möjlighet till direkt ansvarsutkrävande mot dem. Men å andra sidan att deras 
ökade inflytande även kan ses som ett sätt att värna om demokratin i det fall deras 
arbete innebär ökade möjligheter för de förtroendevalda att få igenom sina politiska 
idéer, detta förutsatt att medborgarna har möjlighet till ansvarsutkrävande mot de 
förtroendevalda (Ivarsson Westerberg & Nilsson, 2009: 342).  
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Inom en representativ demokrati är det svårt för väljare att direkt kunna belöna 
eller bestraffa de som sitter vid makten. Ansvarsutkrävande mot politiker handlar 
därför till stor del om att indirekt, genom val, påverka de sittande folkvalda (Laver & 
Shepsle1999:279). Den möjlighet som emellertid finns för väljare att i Sverige 
utkräva direkt ansvar av enskilda politiker är genom personval. Sedan 1998 kan 
väljare rösta på specifika politiker och inte längre enbart vara bundna till partiers egna 
förutbestämda listor.  Detta har därför i teorin givit väljare en ökad möjlighet till 
direkt ansvarsutkrävande mot förtroendevalda politiker (Folke, Persson & Rickne, 
2014).   

Att undersöka ansvarsutkrävandet mot politiska tjänstemän inom politiken är 
intressant inom ramen för den representativa demokratin. Är det så att dessa har 
inflytande i politiska frågor och utkrävandet av ansvar mot dem är bristfälligt kan det 
nämligen inverka på legitimiteten för denna form av demokrati	  (Garsten, Rothstein & 
Svallfors, 2015).  

1.2 Syfte och frågeställning 
Möjligheten att kunna välja och välja bort sina politiska företrädare är det 
huvudsakliga sättet på vilket medborgare kan utöva ansvarsutkrävande inom den 
representativa demokratin. Då politiska tjänstemän fått en större roll i dagens politiska 
sfär spelar de tillsammans med de folkvalda politikerna en viktig roll inom politiken 
på såväl statlig som kommunal nivå.  

Syftet är därför att undersöka dessa politiska aktörers inflytande inom svensk 
kommunalpolitik och hur ansvarsutkrävandet mot dem i förhållande till politiker kan 
anses fungera. För att uppnå detta syfte har studien i avseende att besvara 
frågeställningen: Utgör det politiska inflytandet för politiska tjänstemän på kommunal 
nivå ett demokratiskt problem? 

Med hjälp av en kvantitativ analys av Kommun- och 
landstingsfullmäktigeundersökningen 2012 är målet att söka svar på frågeställningen 
genom att undersöka detta på två sätt. Först genom att undersöka hur stort inflytande 
politiker i landets kommuner själva upplever att politiska tjänstemän har. Därefter 
genom att undersöka i vilken utsträckning personröster har betydelse för huruvida 
politiker placeras på partiers valsedlar.  

Vilken påverkan personröster har för att placera politiker på valbar plats är 
relevant för att söka jämföra ansvarsutkrävandet mot politiker och politiska 
tjänstemän. Den faktor som skiljer väljares möjlighet till ansvarsutkrävande mellan 
dessa aktörer är chansen till direkt ansvarsutkrävande mot enskilda politiker genom 
personval. Vilken betydelse personvalsröstningen har för val av politiker är därmed 
det som kan redogöra för hur eller om ansvarsutkrävandet mot politiker och politiska 
tjänstemän skiljer sig åt. Skulle fallet vara att möjligheterna till ansvarsvarsutkrävande 
i verkligheten inte skiljer sig åt i någon högre utsträckning mellan politiker och 
politiska tjänstemän kan de senares roll inom politiken eventuellt tolkas som ett 
tämligen litet demokratiskt problem eftersom att det då sker på samma grunder som 
för politiker. 
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2. BAKGRUND 
 
I detta kapitel presenteras en bakgrund till varför det kan anses intressant att studera 
förtroendevalda och politiska tjänstemän inom den kommunala politiken samt 
medborgares möjlighet att kräva ansvar mot dessa. Inledningsvis presenteras 
grunderna för den representativa demokratin i Sverige (2.1), därefter redogörs för 
politiska tjänstemäns roll inom politiken (2.2). 

2.1 Representativ demokrati i Sverige 
I Sverige tillämpas valdemokrati, vilket tar sig uttryck i form av allmänna och fria val 
för att utse ledamöter till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Enligt 
grunderna för det representativa styrelseskicket redogör politiker för sina 
partiprogram inför medborgarna, vilka sedan röstar på de politiker vars program 
överensstämmer bäst med deras egna ståndpunkter. De valda politikernas uppdrag är 
därefter att verka i enlighet med det mandat väljarna givit dem (Petersson, 
Demokratirådet & Studieförbundet Näringsliv och samhälle, 2002:17). På detta vis 
tillsätts folkets representanter i riksdagen på riksnivå och i kommunfullmäktige på 
lokal nivå (Starcke, 2013:9). Riksdagen utser en statsminister vilken utser en regering 
och regeringen är därefter ansvarig inför riksdagen. I landets kommuner fungerar det 
på liknande vis, kommunfullmäktige tillsätts av medborgarna genom val och de utser 
sedan nämndpolitiker vilka är ansvariga för att förverkliga de politiskt fattade 
besluten (Ibid.). Kommunfullmäktige är således det högsta beslutande organet i 
kommunen och ansvarar för att besluta om mål och riktlinjer samt för att fastställa de 
ekonomiska ramarna för kommunen (Petersson, 2013:76f). Hur många ledamöter som 
sitter i kommunfullmäktige varierar beroende på kommunens storlek. Exempelvis har 
landets största kommun, Stockholm, 101 ledamöter i sin kommunfullmäktige medan 
landets minsta kommun, Bjurholm, har 31 ledamöter (Stockholms stad, 
2015;Bjurholms kommun, 2015). Hur politikers arbete inom sina partier ska gå till 
finns inte mer utförligt reglerat, varken på riksnivå (Riksdagen, 2015) eller 
kommunnivå. I regeringsformen och kommunallagen framgår endast hur val till 
riksdagen respektive kommunfullmäktige fungerar.  

Sverige är uppdelat i 290 kommuner som är relativt självbestämmande, vilket 
grundar sig på det kommunala självstyret. Detta ger uttryck för beslutsfattande på 
lokal nivå nära medborgarna, där medborgarna genom val av representanter till 
kommunfullmäktige ges möjlighet till inflytande på den lokala politiken 
(Statskontoret, 2011:15). Principen om det kommunala självstyret i Sverige framhålls 
i regeringsformen. Det anförs i 14 kap. 2 § att lokala och regionala angelägenheter 
som är av intresse sköts av kommunerna själva. Kommunerna är relativt förskonade 
från regeringens inblandning vad gäller regleringar. Om kommunerna ska regleras så 
är det i stället genom lag och det görs främst genom kommunallagen (Statskontoret, 
2011:19ff). 

Svenska kommuner har ägnats stor uppmärksamhet inom statsvetenskaplig 
forskning. Detta för att de i hög grad fungerar som egna politiska system innehållande 
medborgare, folkvalda representanter och förvaltning (Karlsson, 2013:1).  
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2.2 Tjänstemän i politiken  
Enligt Kommunallagen 4 kap. 30 § får kommunfullmäktige anställa politiska 
sekreterare till att biträda dem i det politiska arbetet. Att partier anställer politiska 
sekreterare är vanligast förekommande i landets större kommuner samt i kommuner 
närmare större städer. Idag är det enligt Statistiska centralbyrån 33 av landets 
kommuner som har anställda politiska sekreterare (SCB statistikdatabasen, 2015).	  

Som medhjälpare till de valda politikerna är dessa politiska tjänstemän ofta 
viktiga aktörer inom det politiska arbetet, bland annat i form av att vara en del i 
politikutvecklingen genom att generera idéer och sätta agendan i politiska debatter. 
Garsten, Rothstein och Svallfors (2015) har studerat dessa aktörer, som inom svensk 
politik inte är folkvalda utan istället anställda för att bedriva politik. Liknande aktörer 
återfinns, utöver i den partipolitiska sfären, i PR-byråer, intresseorganisationer, 
fackförbund och tankesmedjor. Det är dock enbart det förstnämnda området som 
denna studie berör.  

Studier om politiska tjänstemän i Sverige, om vilken funktion de har inom det 
demokratiska styrelseskicket, har historiskt sett inte varit något stort område inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen. Men dessa aktörer är en ständigt växande och 
viktig grupp inom den politiska sfären, därför menar Garsten, Rothstein och Svallfors 
att det är både intressant och viktigt att studera vilka dessa politiska tjänstemän är, 
vilka uppgifter de har och vilken roll de har inom den representativa demokratin 
(2015:7ff).  

Vilken roll dessa har inom den politiska sfären mer exakt råder det ingen enighet 
kring bland de politiska tjänstemännen själva. Vissa ser sig själva som politiker och 
anser att de själva har lika mycket ansvar som de folkvalda i bedrivandet av politiken, 
medan andra inte alls har den synen på sig själva utan ser sig själva enbart som 
tjänstemän som arbetar åt politiker. Många politiska tjänstemän är dock enligt 
Garsten, Rothstein och Svallfors deltagare i kampen om vilken bild av samhället som 
ska dominera den politiska agendan (2015:256f). De förstår hur det politiska spelet 
fungerar och därmed på vilket sätt politiska frågor ska drivas för att få genomslag. Ett 
av de främsta argumenten som de politiska tjänstemännen som ser sig själva som 
politiker anger för att de inte istället engagerar sig politiskt på traditionellt sätt är att 
vägen till makten inom ett parti anses vara alltför lång. Som politisk tjänsteman, anför 
de, kan man komma till den politiska makten på ett snabbare vis (Ibid.:86ff). Oavsett 
hur de ser på sig själva och sin roll kan det i studien konstateras att dessa aktörer har 
ett inflytande i sitt partis politiska utveckling, vilket av författarna anses vara en form 
av direkt makt (Ibid.:185). 
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3. TEORI 
	  
I det här kapitlet redogörs för tidigare forskning inom det område som studeras och 
som anses vara relevant för denna studie. Det som legitimerar en representativ 
demokrati är medborgares möjlighet till ansvarsutkrävande genom att kunna välja och 
välja bort sina representanter. Därför presenteras här en teoretisk ansats kring 
grunderna i det demokratiska ansvarsutkrävandet (3.1), hur förtroendevalda och 
politiska tjänstemän blir tillsatta till sina ämbeten (3.2), samt medborgares möjlighet 
att avsätta dessa (3.3).  

3.1 Det demokratiska ansvarsutkrävandets grunder   
Grundtanken om ansvarsutkrävande är enkel, två kriterier behöver uppfyllas för att 
person A ska kunna ställas till ansvar inför person B. Det första kriteriet är att person 
A i vissa avseenden agerar å person B:s vägnar, det andra kriteriet är att person B ges 
möjlighet att belöna eller bestraffa person A för dennes agerande. Detta är det 
grundläggande sättet på vilket relationen principal-agent fungerar, där agenten fattar 
beslut å principalens vägnar. I den politiska kontexten, där väljare agerar principaler 
och politiska partier agenter, uppstår dock problem i och med att principalerna i den 
kontexten inte består utav en person utan en hel väljarkår. Att klargöra vad 
principalernas politiska åsikter är kan därmed vara svårt. Den traditionella synen på 
hur väljarkårens samlade åsikter ska uttryckas är dock genom fria och regelbundna 
val (Fearon, 1999:55ff).  

För att uppnå demokratiska val anförs ofta två olika teorier vilka väljare bör agera 
efter, dessa är mandatteorin och sanktionsteorin. Enligt mandatteorin uppnås politisk 
representation genom att väljare röstar på det parti som de anser ha 
överensstämmande åsikter med dem själva och de ger då detta parti mandat att verka i 
enlighet med dessa intressen. Enligt den andra teorin, sanktionsteorin, är det efter 
valet upp till väljarna att bevaka huruvida partierna verkligen agerat i enlighet med 
deras mandat, för att sedan rösta på andra partier i det fall det styrande partiet inte 
ansetts ha hållit sina löften (Petersson, Demokratirådet & Studieförbundet Näringsliv 
och samhälle, 2002:17f).  

Mandatteorin är den modell som kan anses leda till bäst representation inom den 
representativa demokratin då den fokuserar på relationen mellan väljarna och de 
politiska partierna. Modellen har dock brister genom att den i verkligheten ställer 
stora krav på väljare. Väljare förväntas vara väl politiskt insatta för att kunna avgöra 
vilket parti som bäst stämmer överens med deras åsikter, vilket i realiteten kan vara 
mycket att begära (Naurin, 2003). 

Mandatteorin är även den teori som, enligt 2002 års rapport från demokratirådet, 
det fokuseras mest på inom både forskning och inom den politiska debatten. 
Sanktionsteorin tycks därmed vara mindre viktig. Detta anser dock författarna till 
rapporten vara problematiskt då de menar att de båda teorierna är viktiga i 
upprätthållandet av en demokrati (Petersson, Demokratirådet & Studieförbundet 
Näringsliv och samhälle, 2002:26). Som nämnt i inledningen är det sedan 1998 
möjligt för svenska väljare att utöva dessa två teorier genom direkt ansvarsutkrävande 
mot enskilda politiker istället för mot enbart partier. Att direkt kunna välja och 



	   	   	  9 

sanktionera enskilda politiker har därmed ökat väljares möjlighet till 
ansvarsutkrävande (Folke, Persson & Rickne, 2014). 

Politiska tjänstemäns position inom den representativa demokratin har på senare 
tid inom den svenska forskningen, bland annat av Garsten, Rothstein och Svallfors 
(2015), lyfts fram som ett eventuellt hot mot medborgares möjlighet till 
ansvarsutkrävande. Att varken mandat-eller sanktionsteorin är möjlig att utöva direkt 
mot dessa, som mot politiker, anses vara ett eventuellt demokratiskt problem. I linje 
med denna uppsats syfte presenteras nedan teori om på vilka grunder förtroendevalda 
och politiska tjänstemän blir tillsatta, för att vidare analysera hur medborgares 
möjlighet till ansvarsutkrävande mot de båda aktörerna i Sveriges kommuner kan 
tolkas.     

3.2 Val av politiska aktörer   
3.2.1 Politiker 
Sedan 1998 har alltså medborgare möjlighet att välja inte bara vilket parti man vill 
ska ha makten, utan vilken enskild politiker man anser bäst representerar ens egna 
åsikter (Folke, Persson & Rickne, 2014). Vid val till kommunfullmäktige kan 
medborgare därmed personrösta på den politiska kandidat inom partiet man helst vill 
ska styra i sin kommun, detta för att i så stor utsträckning som möjligt kunna påverka 
vilka som blir valda. De kandidater som når upp till ett folkligt stöd i kommunvalen i 
form av minst 50 personröster och minst 5 procent av partiets totala antal röster i en 
valkrets ges sedan prioritet när mandaten bland partiernas kandidater fördelas. När 
mandaten baserade på personröster fördelats följs sedan valsedelns rangordning. I 
verkligheten har detta dock kommit att innebära att de flesta representanter blir valda 
på grund av sin rangordning på valsedeln och inte på grund av personröster (Folke & 
Rickne, 2012:2). Andelen som faktiskt blir valda tack vare personröster är därmed 
relativt låg, ofta klarar inte kandidater personvalsspärren på 5 procent och blir därför 
istället erhållna sina mandat tack vare sina placeringar på valsedeln. Året då 
personröstsystemet infördes låg andelen som blivit invalda i kommunfullmäktige på 
basis av personröster på 21,7 procent, och andelen har sedan dess sjunkit. Det finns 
även möjlighet för väljare att lägga sin röst på kandidater som inte står på valsedeln, 
som alltså står på icke valbar plats. Politiker som på detta vis genom personröster blir 
invalda är mycket få och motsvarade år 2006 endast knappt en procent av de valda 
kommunfullmäktigeledamöterna i landet (SOU 2007:68). I kommunvalen har över 90 
procent av personrösterna dessutom gått till politiker som inte behövt dem eftersom 
att de redan var placerade tillräckligt högt upp på valsedeln. Detta har varit den 
huvudsakliga kritiken mot personvalssystemet (Folke, Persson & Rickne, 2014). Det 
faktum att det är en relativt liten andel som faktiskt väljer att personrösta är också 
något som bör påpekas. År 1998 var personvalsdeltagandet till kommunfullmäktige 
35,2 procent (SOU 2008:125). Även den andelen, liksom andelen politiker som blivit 
valda tack vare personröster, har sjunkit. Andelen personvalsdeltagare i kommunvalen 
2014 var endast 29 procent (Berg & Oscarsson, 2015:24). 

Vilka kandidater som placeras på valsedlarna, och som därmed är valbara i 
personvalet är det partierna själva som bestämmer (Valmyndigheten, 2015). Det 
faktum att majoriteten av de invalda politikerna inte blivit valda på grund av 
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personröster, samt att de flesta av de som faktiskt blivit invalda på grund av 
personröster ändå inte behövt dem, innebär att det är partiernas egna rangordningar på 
valsedlarna som är avgörande för vilka som blir valda. Det går att se på detta som en 
bekräftelse av partiernas kandidatrangordning från väljarna, att väljarna litar på 
partiernas egna rangordningar av kandidater är de bästa. När väljare väljer att lägga 
sina röster på fritt valda kandidater bortom valsedlar kan man dock tala om en viss 
direkt effekt av personvalet, eftersom att personrösten går till en kandidat som den 
tycker är den bästa oavsett partiets rangordning av kandidaten. Att politiker, placerade 
på icke valbar plats, blir valda på detta vis är dock som tidigare nämnt ovanligt 
(SOU2007:68).  

Trots ovanstående kritik har personröster i kommunvalen visat sig ha en stor 
betydelse för hur makten inom partigrupperna fördelas. Personrösterna har visserligen 
främst gått till dem som redan sitter säkert, vilket innebär att få politiker har fått nytt 
mandat på grund av personrösterna. Men personröstsystemet har bringat väljare större 
inflytande över partiers toppositioner. Att få flest personröster i kommunvalet ökar 
bland annat sannolikheten att i nästa val bli placerad högst upp på valsedeln. Att vara 
den politiker som får flest röster i den styrande majoritetens största partigrupp ökar 
dessutom ens chanser att bli vald till ordförande för kommunstyrelsen. Personvalet 
har därmed inneburit att väljare ges möjlighet att påverka vilka som innehar makten 
inom partierna, och därmed anses fått större möjlighet till demokratiskt 
ansvarsutkrävande mot förtroendevalda, dock på ett annat sätt än det som i början var 
avsett (Folke, Persson & Rickne, 2014).   

Det finns dock andra studier vars slutsatser är mindre optimistiska när det gäller 
demokratin i samhället. Någon som ger exempel på detta är Mair (2014) som menar 
att partier idag blivit bortkopplade från samhället i stort. Deras tävlan mot varandra 
har förlorat värde i och med att de blivit alltmer lika varandra och i allt högre 
utsträckning använder standardiserade partiprogram för att kommunicera med sina 
väljare på. Mair menar att det lett till att demokratin börjar förlora i värde eftersom att 
den försvagat sitt band till väljarna genom partierna. Detta innebär dock inte att 
väljarna tappar förtroende till partierna och politikerna, utan snarare att de tappar 
intresset för den förda politiken.  

  
3.2.2 Politiska tjänstemän 
Vad gäller rekrytering av tjänstemän brukar man säga att det finns i huvudsak två 
olika system för hur detta går till. Enligt det första systemet har politiker fri rätt att 
anställa och avskeda de som arbetar inom förvaltningen. Detta system brukar på 
engelska kallas ”patronage”, tjänstemän anställs då ofta på politiska eller personliga 
grunder (Johnson och Libecap, 1994). Enligt det andra systemet anställs tjänstemän 
baserat på meriter. I Sverige tillämpas denna form av meritbaserade rekrytering i hög 
grad inom förvaltningen i jämförelse med andra länder (Pierre, 2004:41ff). I Sverige 
finns nämligen tydliga regelverk för att säkerställa en meritbaserad rekrytering. 
Anställningar inom den kommunala förvaltningen är decentraliserad, vilket innebär 
att det enligt Kommunallagen är kommunstyrelsen som har arbetsgivaransvar för den 
kommunala förvaltningens personal. Bestämmelser om vilken anställningstrygghet 
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som följer med den finns det även tydliga regelverk kring (Dahlström, Folke & 
Rickne, 2014:238).  

För de politiska tjänstemännen ser anställningsprocessen dock annorlunda ut. De 
politiska tjänstemännen tillsätts i en sluten process och är partipolitiska i och med att 
de är kopplade till ett specifikt parti (Ivarsson Westerberg & Nilsson, 2009: 324). 
Anställningar i form av politiska sekreterare sker dessutom enligt Kommunallagen 
inte med samma anställningsskydd som för opolitiska tjänstemän och de får inte 
anställas för längre tid än till utgången av det år då nästa val till fullmäktige förrättas 
(4 kap. 31 §).  

Enligt Garsten, Rothstein och Svallfors (2015:43ff) har majoriteten, 84 procent, 
av anställda politiska sekreterare på kommunal nivå universitetsutbildning. Vanligen i 
form av statsvetenskap eller ekonomi, varav 32 procent dessutom har 
universitetsutbildning på avancerad nivå. Det kan ställas i relation till 
kommunpolitiker, där 50 procent har utbildning på eftergymnasial nivå. Gällande hela 
svenska befolkningen har 34 procent eftergymnasial utbildning (SCB, 2012:31). 
Garsten, Rothstein & Svallfors pekar på att det angående politiska tjänstemän rör sig 
om en social grupp människor som utbildningsmässigt inte kan anses vara 
representativa för väljarkåren. De menar att det kan ses som ett problem i och med att 
dessa bildar som ett följe runt de förtroendevalda och biträder dem i bedrivandet av 
politiken, vilket innebär att det kan vara svårt för allmänheten att förstå och kunna 
granska deras arbete (Garsten, Rothstein & Svallfors, 2015: 263).  

Det faktum att politiska sekreterare är personligt rekryterade av de politiska 
partierna i kommunfullmäktige innebär enligt Garsten, Rothstein & Svallfors att de 
förtroendevalda kommer att anställa dessa sekreterare på basis av att de delar samma 
politiska åsikter som dem själva. Detta kan gå stick i stäv med principen om 
meritrekrytering, vilket i kombination med att de inte heller är demokratiskt valda 
enligt författarna kan betraktas som problematiskt (2015:263).  

3.3 Sanktion mot politiska aktörer 
3.3.1 Politiker 
När det gäller ansvarsutkrävande i verkligheten tenderar väljare, enligt Fearon, att 
främst se på val som ett sätt belöna de politiker som är ”bra”, och inte i lika stor 
utsträckning bestraffa de som inte gjort bra ifrån sig. En av anledningarna som anförs 
till detta är väljares generellt sett låga intresse för föregående mandatperiods effekter. 
Att genom val välja den kandidat som anses vara bäst prioriteras alltså ofta före att 
bestraffa den kandidat som under föregående mandatperiod ansetts vara mindre bra 
(1999:82f). 

I demokratirådets rapport från 2002, skriven av Petersson, Demokratirådet & 
Studieförbundet Näringsliv och samhälle studeras ansvarsutkrävandet inom den 
svenska kontexten på statlig nivå. Denna studie bekräftar delvis Fearons resultat då de 
menar att det sätt som svenska väljare röstar på ger mer stöd åt mandatteorin än 
sanktionsteorin. Detta eftersom väljare själva menar att de i högre grad lägger sin röst 
på det parti vars sakfrågor de sympatiserar med, och i något lägre grad baserat på 
partiers och dess ledares kompetens. Väljare tenderar alltså, enligt dem själva, basera 
sitt röstande på partiets åsikter snarare än på huruvida partiet gjort bra eller dåligt 
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ifrån sig föregående mandatperiod. Författarna menar dock att de båda teorierna i 
praktiken fungerar på väljarnivå och skulle inte instämma i att väljare inte har något 
intresse av föregående mandatperiods effekter. Tvärtom menar de att väljare i 
efterhand bedömer vad den sittande regeringen åstadkommit och tar hänsyn till det 
när de röstar. Väljare som byter parti hänvisar nämligen oftast till kompetens- och 
trovärdighetsfrågor hos partiets politiker när de förklarar sitt röstande. Att välja vilket 
parti som ska vara det regerande är dock något som blir allt svårare för väljare. Det 
förklaras bland annat av att antal partier som väljare har att välja mellan har ökat, 
samt att det av väljarna uppfattas som att viktiga skillnader mellan partier har minskat 
(2002:52ff). Detta i kombination med Sveriges proportionella valsystem, där flera 
partier är med och delar på makten, gör det dessutom svårare för väljare att kräva 
ansvar mot de styrande politikerna. Problemet ligger dock inte enbart i att det blir allt 
svårare för väljare att utöva ansvarsutkrävande, utan de politiska partierna är enligt 
Petersson, Demokratirådet & Studieförbundet Näringsliv och samhälle (2002) inte 
tillräckligt lyhörda för väljares sanktioner när de bildar regering. Även om ett parti 
tappar mycket röster i ett val är det inte ovanligt att partiet fortsätter i regeringen, 
vilket enligt författarna alltså är ett tecken på att väljarnas dom i efterhand inte får 
tillräckligt stora konsekvenser. De talar om detta som en brist i hur parlamentarismen 
fungerar i verkligheten och möjligheten till ansvarsutkrävande i efterhand.  
 
3.3.2 Politiska tjänstemän 
När det gäller ansvarsutkrävandet mot politiska sekreterare, går detta idag genom de 
partierna. Eftersom att politiska sekreterare enligt kommunallagen endast får anställas 
fram till utgången av det år då nästa val till fullmäktige förrättas, innebär det att om 
denne inte utfört sitt arbete på eftersträvansvärt sätt kan de styrande förtroendevalda 
avsätta sekreteraren när nästa mandatperiod tar vid.  

Keating (2003:92) ser dock sättet att ställa politiska tjänstemän till svars för sitt 
arbete på detta sätt som något problematiskt. Keating menar att det inom den politiska 
styrningen kan uppstå ett ansvarsvakuum när politiska tjänstemän står ansvariga inför 
de förtroendevalda. Detta kan uppstå i de fall politiska tjänstemän misslyckats att 
underrätta politiker med rätt information, eftersom att politiker då kan undkomma att 
ställas till ansvar eftersom att de inte blivit korrekt informerade. Kan inget 
medborgerligt ansvar krävas mot den folkvalde kan inte heller ansvar krävas mot den 
politiske tjänstemannen. Även Edwards (2002) instämmer i att det idag kan uppstå ett 
slags ansvarsvakuum i det fall där politiska tjänstemän agerar som självständiga 
aktörer och fattar beslut, exempelvis rörande vilken information som ges till den 
förtroendevalda, vilket kan få påverkan för den förda politiken men som den politiske 
tjänstemannen inte kan ställas till svar för.  

Garsten, Rothstein och Svallfors konstaterar liksom Keating och Edwards att 
politiska tjänstemän kan ha påverkan för den förda politiken i och med att de har ett 
inflytande i sitt partis politiska utveckling, vilket av författarna kan anses vara en 
form av direkt makt (2015:185). De politiska tjänstemännens ställning finns dock inte 
reglerad i grundlagarna och inte heller i de statsrättsliga uttolkningarna av 
grundlagarna. Garsten, Rothstein och Svallfors konstaterar därmed att det finns en 
stor grupp aktörer i det svenska politiska systemet som anses utöva offentlig makt 
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men att det inte finns något som reglerar hur ansvarsutkrävandet mot dessa ska ske, 
utöver att ansvarsutkrävandet sker indirekt genom de förtroendevalda. Detta anser 
författarna vara problematiskt och kallar förfarandet för en ”vit fläck” i den svenska 
statsrätten (Ibid.:198f). 

Ullström (2011:310f) presenterar å andra sidan en annan bild av de politiska 
tjänstemännens roll inom politiken än den som framförs ovan. Ullström menar i sin 
avhandling rörande de politiska staberna i Regeringskansliet att de arbetsuppgifter 
som politiska tjänstemän har förvisso är sådana att de verkar som deltagande aktörer i 
den politiska styrningen och samordningen, men att de inte bör ses som självständiga 
aktörer inom den politiska arean. Det är nämligen svårt för politiska tjänstemän att 
driva någon egen politisk agenda skild från den de folkvalda som de arbetar för 
driver. Deras åsikter betraktas nämligen endast som legitima så länge som de 
överensstämmer med de förtroendevaldas idéer. Ullström menar därför att politiska 
tjänstemän snarare bör ses som regelföljare som verkar i enlighet med de 
bestämmelser som finns gällande deras arbete.  

Utanför det svenska fältet skriver Eichbaum och Shaw (2007) om ökningen av 
politiska tjänstemän i den politiska sfären i Nya Zeeland. Forskning om det politiska 
arbetet i Nya Zeeland kan vara av intresse för studier i Sverige då landet precis som 
Sverige har ett proportionellt valsystem. Det är nämligen enligt Eichbaum och Shaw 
(2007:636ff) i sådana valsystem som politiska tjänstemän fyller en extra viktig 
funktion, i form av vara en sorts medlare mellan den exekutiva makten och 
administrationen i landet. Med ett proportionellt valsystem blir bedrivandet av politik 
mer krävande eftersom att det finns fler politiska åsikter att sammanställa, och där 
tjänar alltså de politiska tjänstemännen en viktig roll i att vara till hjälp för de 
folkvalda. De menar att det bör accepteras att de politiska tjänstemännen utgör en del 
av hur den politiska styrningen ser ut idag och att utmaningar ligger i att klargöra 
tydligt vilka roller och ansvarsområden dessa politiska tjänstemän har samt 
möjligheter för att ställa dessa till ansvar istället för att se deras politiska arbete som 
ett problem i sig. 

I en rapport av OECD (2011) om politiska tjänstemäns roller och inflytande 
framförs att dessa aktörer på senare tid har ökat i både antal och betydelse på grund av 
att den politiska arenan idag har utvecklats till ett mycket komplext område. I 
samband med den ökade användningen av informations- och 
kommunikationsteknologi har även förväntningarna på politiken och politikers 
beslutsfattande ökat, samhället vill att politiska beslut ska fattas snabbare. För att 
kunna upprätthålla detta krävs politisk assistans i form av att bistå politiker med 
samordning och information för att välgrundade beslut ska kunna fattas inom den 
tidsram som samhället förväntar sig. Det krävs dock enligt rapporten, i enlighet med 
Eichbaum och Shaw, en förtydligad reglering för politiska tjänstemäns roller för att 
göra deras arbete mer transparent för medborgare. De menar att det helt enkelt krävs 
ett regelverk för att kunna säkerställa tydligare beskrivningar och begränsningar av 
deras arbete, bland annat för att de inte ska kunna låta sina personliga åsikter påverka 
utfallet i deras arbete. Att detta inte finns reglerat är det som Garsten, Rothstein och 
Svallfors (2015) kallar för en ”vit fläck” i den svenska statsrätten.  
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Ullström (2011:319ff) ställer sig dock kritisk till detta resonemang då hon menar 
att en ökad reglering av hur politiska tjänstemän ska kunna krävas på ansvar för sina 
handlingar skulle kunna leda till att dessa i högre utsträckning börjar ses som 
självständiga aktörer frikopplade från de förtroendevalda de arbetar för. Det skulle 
kunna försvaga den regel de arbetar efter idag om att de ska arbeta för att hjälpa de 
förtroendevalda att föra deras politik, och alltså inte verka som en självständig aktör 
med egna politiska agendor. Ullström menar att det genom en ökad reglering av 
enskilda politiskt anställdas ansvar finns en risk att dessa inte i samma grad kommer 
arbeta i linje med de folkvaldas vilja, vilket skulle kunna leda till en försvagad 
parlamentarisk styrningskedja. 

4. METOD 

4.1 Metodologisk ansats 
Uppsatsens syfte är att redogöra för politiska tjänstemäns inflytande inom 
kommunpolitiken samt hur väljares möjlighet till politiskt ansvarsutkrävande förhåller 
sig mellan dessa och politiker i Sveriges kommuner. Studien har genomförts utifrån 
en kvantitativ ansats där resultatet baseras på en dataanalys av Kommun- och 
landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2012, analyserat utifrån tidigare 
forskning och teori. Att helt särskilja den kvantitativa och kvalitativa metoden är 
dock, enligt Teorell och Svensson (2007:264), sällan fruktbart. Även i denna studie 
finns kvalitativa ansatser i form av att söka förståelse för hur ansvarsutkrävandet mot 
de två aktörerna fungerar och skiljer sig åt.  

Uppsatsen har en epistemologisk ståndpunkt i form av att inga slutsatser kan dras 
utifrån enbart dataanalysen, utan studiens resultat är beroende av den tolkning som 
görs av teorin om ansvarsutkrävande som ligger till grund för den. Studien har 
därmed en speciell syn på hur kunskap uppnås (Bryman, 2002:399).  

4.2 Material och bearbetning av data 
För att studera möjligheterna till direkt ansvarsutkrävande mot politiker i Sveriges 
kommuner har alltså en dataanalys av Kommun- och 
landstingsfullmäktigeundersökningen 2012 genomförts. Det är en enkätundersökning 
som genomförs av Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och som 
vänder sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 290 kommuner och 20 
landsting. Ansvariga forskare för undersökningen är Mikael Gilljam och David 
Karlsson från statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.  

I linje med denna uppsats syfte har endast svaren från landets 
kommunfullmäktigeledamöter analyserats. De två frågor från undersökningen vars 
svars har analyserats redovisas nedan i Tabell 1. Respondenterna har sedan fått 
rangordna de grupper respektive egenskaper som frågan rör på en skala 1-5. Analysen 
av materialet redovisas med hjälp av deskriptiv statistik i form av tabeller, 
stapeldiagram och histogram. Materialet har bearbetats i programmet SPSS. 
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Tabell 1. De frågor vars svar använts vid dataanalys 
När du utformar ett politiskt 
förslag, i vilken utsträckning 
rådgör du med följande grupper? 

Enligt din uppfattning, i vilken utsträckning 
avgör följande egenskaper om en politiker i ditt 
parti placeras på valbar plats inför 
kommunvalet i din kommun? 

• Politiker från ditt parti • Kompetens 
• Politiker från andra partier • Politiska åsikter 
• Politiska tjänstemän • Lojalitet mot partiet 
• Opolitiska tjänstemän • Personliga kontakter 
• Företagare i din kommun • Personröster i föregående val 
• Medborgare • Representation av specifika väljargrupper 
• Nära vänner och familj  

Källa: KOLFU 2012 
 
Vissa analyser av olika gruppers inflytande redovisar enbart statistik från de 
kommuner som har politiska sekreterare anställda. Detta för att visa vilket inflytande 
politiska tjänstemän upplevs ha i stort och om det skiljer sig åt i de kommuner med 
politiska sekreterare. Information om vilka dessa kommuner är har hämtats från 
Statistiska centralbyråns statistikdatabas, enligt denna är det 33 av landets kommuner 
som har politiskasekreterare. För 36 av Sveriges kommuner saknas dock information 
kring detta, vilket givetvis kan ha påverkan på resultatet. Samtliga av de största 
kommunerna uppges enligt Statistiska centralbyrån ha politiska sekreterare, förutom 
Malmö. Vid sökning på Malmö stads (2015) hemsida kunde dock konstateras att även 
Malmö har politiska sekreterare. Därmed inkluderades även denna stad i dataanalysen 
då det möjligen kan ge missvisande resultat om en stor kommun som denna 
exkluderades.  
 
4.2.1 Bortfall 
Vid enkätundersökningar finns alltid någon form av bortfall och därmed en risk för 
skevhet i resultatet eftersom att det kan vara svårt att bevisa att de som inte svarat på 
enkäten inte skiljer sig från dem som gjort det (Bryman, 2002:148). Totalt är 
svarsfrekvensen för enkätundersökningen, för både kommun- och 
landstingfullmäktigeledamöter, cirka 78 procent (Karlsson & Gilljam, 2014:15). Den 
interna svarsfrekvensen för kommunfullmäktigeledamöterna för de två undersökta 
frågorna i denna uppsats är 93 respektive 92 procent, vilket motsvarar 8603 respektive 
8503 svar. Svarsfrekvensen för dem där enbart svaren från ledamöter från kommuner 
med politiska sekreterare analyseras är 92 procent, vilket motsvarar 1396 svar. 

Huruvida det finns någon systematik bland de som till och börja med inte valt att 
besvara enkäten är svårt att uttala sig om då inga analyser kring detta har gjorts. Men 
då antalet respondenter är så pass stort och svarsfrekvensen dessutom så pass god 
borde risken för att resultatet i stort är skevt i någon riktning dock vara låg. 
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4.2.2 Operationalisering 
För att undersöka väljares möjlighet till direkt ansvarsutkrävande av politiker 
analyseras resultatet av i vilken utsträckning kommunfullmäktigeledamöter uppfattar 
att olika egenskaper påverkar huruvida en politiker placeras på valbar plats i 
kommunvalet. Enligt teorin som uppsatsen grundar sig på är det, för att 
ansvarsutkrävande ska fungera, avgörande att väljare genom val har möjlighet att 
tillsätta och avsätta sina politiska representanter. Då personvalsreformen givit väljare 
möjlighet att välja vilken enskild politiker de helst vill se vid makten uppfattas 
huruvida väljare verkligen har möjlighet att välja sina representanter som ett bra mått 
på direkt ansvarsutkrävande. För att undersöka det direkta ansvarsutkrävandet 
operationaliseras därför begreppet på det vis att i det fall ledamöterna anser att 
väljares personröster har stor relativ påverkan för vilka som placeras på valbar plats, 
är det direkta ansvarsutkrävandet bra. Har väljare däremot enligt ledamöterna relativt 
små möjligheter att påverka vilka som placeras på valbar plats, kan det direkta 
ansvarsutkrävandet anses vara sämre.  

4.3 Reliabilitet och validitet 
Då det är svårt att uttala sig om respondenterna skulle ange samma svar i det fall de 
skulle besvara enkäten igen, är det även svårt att uttala sig om undersökningens 
reliabilitet. Då det heller inte går att säkerställa att respondenterna svarar i enlighet 
med hur de egentligen upplever företeelserna i de ställda frågorna, kan validiteten i 
resultatet ur den synpunkten också diskuteras. Respondenternas uppfattning av i hur 
stor utsträckning olika grupper rådgörs med i utformandet av förslag samt i hur stor 
utsträckning olika egenskaper är avgörande för att hamna på valbar plats, kan variera 
från person till person. Vad en person tycker är ”i hög utsträckning” kan för en annan 
uppfattas som ”låg utsträckning”, detta menar Bryman (2002:95) kan inge den 
kvantitativa analysen en artificiell känsla av riktighet. Det stora antalet svar i 
enkätundersökningen bör dock väga upp för dessa risker för osystematiska mätfel, 
och därmed ge en bra bild av vad respondenternas sammantagna upplevelse av de 
båda företeelserna.  

Studien handlar, förutom vilket inflytande politiska tjänstemän har i politiken, om 
att undersöka hur möjligheterna till ansvarsutkrävande skiljer sig mellan politiker och 
politiska tjänstemän i Sveriges kommuner. Detta undersöks genom en analys av i 
vilken utsträckning politiker själva anser att väljare genom personval kan påverka 
vilka som hamnar på valbar plats i kommunvalet. Då tidigare forskning visat att 
rangordningen på valsedeln är av stort avgörande för vilka som blir invalda till 
kommunfullmäktige (Folke, Persson & Rickne, 2014), anses i vilken utsträckning 
väljare kan avgöra vilka som hamnar på valsedlar som sagt som ett bra mått på deras 
möjlighet till direkt ansvarsutkrävande mot enskilda politiker. Den direkta formen av 
ansvarsutkrävande genom personröster är det som skiljer väljares möjlighet att 
utkräva ansvar mot politiker från politiska tjänstemän.    

Genom analys av i vilken utsträckning väljare kan utkräva ansvar med hjälp av 
personröster, bedöms därför att uppsatsen undersöker det den har för avsikt att 
undersöka. Vilket ur denna synpunkt är synonymt med bra validitet. Att analysen 
baseras på hur politiker själva upplever hur mycket politiska tjänstemän rådgörs med 
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respektive hur mycket de genom att personrösta kan påverka vilka som placeras på 
valbar plats, kan däremot kritiseras ur validitetssynpunkt. Vilken uppfattning politiker 
har gällande detta behöver inte nödvändigtvis stämma överens med hur det ser ut i 
verkligheten vilket kan innebära att det som avses att undersökas inte till fullo görs 
det, detta kan anses försämra validiteten.  

Gällande analysen av frågan kring olika gruppers inflytande i politiken kan 
validiteten, ur samma synpunkt som ovan, diskuteras även där. Vilken uppfattning 
politiker själva har om politiska tjänstemäns inflytande behöver inte vara i enlighet 
med hur det är i verkligheten. Vidare kan det finnas flera kommuner som har politiska 
sekreterare, men som det enligt SCB saknas information kring om detta och som 
därför inte inkluderats i studiens analys. När det gäller hur inflytandet för politiska 
tjänstemän ser ut i de kommuner som har politiska sekreterare finns det därmed risk 
att analysen inte undersöker det som är av avsikt att undersöka, vilket därmed kan 
kritiseras ur validitetssynpunkt. 

5. ANALYS 
 
I det här kapitlet presenteras denna studies empiriska material, det vill säga dataanalys 
av Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen 2012, analyserat utifrån den 
teori vilken studien grundar sig på. Inledningsvis redogörs för vilket inflytande 
politiska tjänstemän upplevs ha i den kommunala politiken (5.1), därefter presenteras 
hur väljares möjligheter till ansvarsutkrävande ser ut för politiker och politiska 
tjänstemän i landets kommuner (5.2). 

5.1 Politiska tjänstemäns inflytande i politiken 
För att analysera politiska tjänstemäns roll inom den kommunala politiken är det, i 
linje med uppsatsens syfte, intressant att redogöra för vilket inflytande dessa aktörer 
har när det gäller bedrivandet av politik. För att söka redogöra för detta presenteras i 
Tabell 2 nedan i vilken utsträckning kommunfullmäktigeledamöter upplever att de 
rådgör med olika grupper i utformandet av politiska förslag. 

 
Tabell 2. Kommunfullmäktigeledamöters upplevelse av i hur stor utsträckning olika 
grupper rådgörs med i utformandet av politiska förslag (procent och medelvärde 1-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: Kommunfullmäktigeledamöterna svarade på frågan ”När du utformar ett politiskt 
förslag, i vilken utsträckning rådgör du med följande grupper?” på en femgradig skala från 1 
(I mycket liten utsträckning) till 5 (I mycket hög utsträckning) 
Källa: KOLFU 2012 (N=8603) 

                                             I mycket liten                     I mycket stor   Medel- 
                                             utsträckning                       utsträckning    värde 
 1 2 3 4 5  
Politiker från ditt parti 1,3 0,9 4,9 29,5 63,3 4,52 
Politiker från andra partier 21,1 26,6 32,5 15,8 2,1 2,45 
Politiska tjänstemän 31,4 19,6 25,7 15,1 4,1 2,29 
Opolitiska tjänstemän 20,1 22,1 33,0 18,7 3,5 2,55 
Företagare i din kommun 17,9 22,7 34,8 18,3 3,6 2,59 
Medborgare 3,3 10,1 33,7 37,9 13,4 3,43 
Nära vänner och familj 8,7 14,4 29,2 30,3 15,7 3,25 
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Genom att studera tabellen kan det konstateras att baserat på medelvärden är politiker 
från sitt eget parti (4,52) den grupp som politiker själva anser sig rådgöra mest med i 
utformandet av politiska förslag, följt av medborgare (3,43) samt nära vänner och 
familj (3,25). Den grupp som enligt tabellen är den som politiker själva anser sig 
rådgöra minst med är politiska tjänstemän (2,29). Vad medelvärdet 2,29 rent konkret 
säger om i hur stor utsträckning politiska tjänstemän rådgörs med i utformandet av 
politiska förslag är svårt att uttala sig om. Delvis på grund av att vi inte vet vad de 
respektive skalstegen (1-5) har för motsvarighet i verkligheten, och delvis för att det är 
svårt att veta ifall respondenterna i undersökningen uppfattar frågan och de respektive 
skalstegens innebörd på samma sätt.  

Vad gäller procentsatserna för hur stor andel av ledamöterna som angivit varje 
svarsalternativ (1-5) kan det utläsas att majoriteten av politikerna själva angett att de i 
mycket hög utsträckning upplever att de rådgör med politiker från sin eget parti 
(63,3%). När det gäller politiska tjänstemän är svaren mer jämnfördelade mellan de 
olika svarsalternativen men det kan ändå konstateras att det vanligaste svaret från 
ledamöterna är att de upplever att de rådgör med politiska tjänstemän i mycket liten 
utsträckning (31,4%). I Figur 1 visualiseras medelvärdena för i hur stor utsträckning 
ledamöterna upplever att de rådgör med de respektive grupperna.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
    Grupper som rådgörs med 

Figur 1. Stapeldiagram över kommunfullmäktigeledamöters upplevelse av i hur 
stor utsträckning olika grupper rådgörs med i utformandet av politiska förslag  
(medelvärde 1-5). Källa: KOLFU 2012 

 
Det blir där tydligt att politiker från det egna partiet är den grupp som ledamöterna 
upplever att de rådgör allra mest med. Även om medelvärdena för de fyra grupperna 
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politiker från andra partier, politiska tjänstemän, opolitiska tjänstemän och företagare 
från din kommun är relativt jämna, så går det att urskilja att politiska tjänstemän är den 
grupp som kommunfullmäktigeledamöterna upplever sig rådgöra minst med i 
utformandet av politiska förslag.  

Dessa siffror kan ställas i relation till Garsten, Rothstein och Svallfors (2015) 
forskning om de politiska tjänstemännens egna uppfattningar om deras politiska 
inflytande. Då deras forskning visar att politiska tjänstemän anses ha en form av direkt 
makt inom partier, visar denna statistik att politiska tjänstemän i förhållande till de 
andra grupperna anses ha relativt lite inflytande.  

För att visualisera spridningen i svaren presenteras nedan i Figur 2 ett histogram 
över hur stort antal av kommunerna som har medelvärdena (1-5). Det blir utifrån detta 
tydligt att de flesta kommuner har ett medelvärde strax över skalsteg 2.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
          Medelvärde 

Figur 2. Histogram över kommuners medelvärde av i hur stor utsträckning 
politiska tjänstemän upplevs rådgöras med i utformandet av politiska förslag 
(antal). Källa: KOLFU 2012 

 
Riktas återigen fokus mot resultaten i Tabell 2 kan det konstateras att det 
svarsalternativ som angivits i högst utsträckning efter skalsteg 1 är skalsteg 3. Detta 
skalsteg kan tolkas ungefär ”varken mycket eller lite” då det är placerat i mitten av 
skalan mellan ”i mycket liten utsträckning” och ”i mycket stor utsträckning”. Hur de 
olika kommunfullmäktigeledamöterna tolkar skalstegen är som sagt svårt att uttala sig 
om, men att skalsteg 3 på en skala 1-5 av de flest tolkas som någon form av medelväg 
antas dock vara troligt.  

Att de två vanligaste svaren på frågan är att man rådgör med politiska tjänstemän 
”i mycket liten utsträckning” och ”varken mycket eller lite” tyder på en relativt stor 
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spridning mellan kommunerna. Politiska tjänstemän verkar därmed upplevas ha olika 
mycket inflytande i olika typer av kommuner.  Detta kan eventuellt förklaras av det 
faktum att inte alla kommuner har politiska sekreterare, vilket som nämnt tidigare är 
den vanliga befattningen för politiska tjänstemän i kommuner. I Figur 3 gestaltas 
därför ett liknande histogram som det ovan men som enbart redogör för medelvärdena 
för de 34 analyserade kommuner politiska sekreterare. 

Politiska sekreterare innefattar dock inte alla former av politiska tjänstemän på 
kommunal nivå. Det finns som nämnt tidigare andra former av befattningar som dessa 
kan inneha, vilket gör att ovanstående statistik ändå är viktig. För att få en bild av 
politiska tjänstemäns inflytande i de kommuner där de med säkerhet finns är 
nedanstående statistik viktig.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Medelvärde 
Figur 3. Histogram över kommuners medelvärde av i hur stor utsträckning 
politiska tjänstemän upplevs rådgöras med i utformandet av politiska förslag. 
Enbart kommuner med politiska sekreterare (antal). Källa: KOLFU 2012 

 
Det kan här urskiljas att medelvärdena för dessa kommuner är högre och att de flesta 
kommuner har ett medelvärde på runt skalsteg 3. Att svarsalternativ 3 är så pass 
vanligt när man studerar tabellen över landets samtliga kommuner kan därmed antas 
påverkas av att det är det vanligaste medelvärdet för kommuner med anställda 
politiska sekreterare.  

De kommuner med politiska sekreterare utgör dock bara cirka 12 procent av 
samtliga kommuner (34 av 290). Baserat på antal ledamöter utgör dessa emellertid 16 
procent av samtliga ledamöter (1396 av 8603). Deras svar kan därmed ha en större 
påverkan på fördelningen bland svaren för samtliga kommunfullmäktigeledamöter än 
vad som kan antas vid första anblick. 
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I Tabell 3 presenteras i hur stor utsträckning politiska tjänstemän upplevs rådgöras 
med i relation till andra aktörer i de kommuner som har politiska sekreterare. Det 
vanligaste svarsalternativet för i hur stor utsträckning politiska tjänstemän upplevs 
rådgöras med är skalsteg 4 (25,8%) tätt följt av skalsteg 3 (24,4%).  

I förhållande till Tabell 2, där svar från samtliga kommunfullmäktigeledamöter 
redovisas, upplevs politiska tjänstemän enligt Tabell 3 rådgöras med i högre 
utsträckning i relation till de andra aktörerna. Tidigare var medelvärdet för politiska 
tjänstemän det lägsta (2,29), nu är medelvärdet (2.95) i stället det fjärde högsta. 
Noterbart är även att drygt var tionde (10,4%) av dessa ledamöter upplever att de 
rådgör med politiska tjänstemän i mycket hög utsträckning, vilket kan jämföras med 
motsvarande andel (4,1%) bland samtliga kommunfullmäktigeledamöter.   

 
Tabell 3. Kommunfullmäktigeledamöters upplevelse av i hur stor utsträckning olika 
grupper rådgörs med i utformandet av politiska förslag. Enbart i kommuner med 
politiska sekreterare (procent och medelvärde 1-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: Kommunfullmäktigeledamöterna svarade på frågan ”När du utformar ett politiskt 
förslag, i vilken utsträckning rådgör du med följande grupper?” på en femgradig skala från 1 
(I mycket liten utsträckning) till 5 (I mycket hög utsträckning) 
Källa: KOLFU 2012 (N=1396) 
 
Politiker från samma parti är dock fortfarande den grupp som upplevs rådgöras mest 
med, med medelvärdet 4,52, även enbart bland ledamöter från kommuner med 
politiska sekreterare. Därefter kommer medborgare (3,34), nära vänner och familj 
(3,07) följt av politiska tjänstemän (2,95). Den grupp som dessa ledamöter upplever 
sig rådgöra minst med är företagare från sin kommun (2,49).  

I Figur 4 nedan framställs medelvärdena från Tabell 2. Politiska tjänstemän 
upplevs således i kommuner med politiska sekreterare ha större inflytande i politiken i 
jämförelse med vad de upplevs ha i samtliga kommuner i stort. Deras inflytande är 
dock fortfarande relativt litet i relation till det inflytande politiker från samma parti 
har. Deras roll inom politiken bör möjligen därför inte ses som vidare problematiskt. 
Att de i kommuner med politiska sekreterare har mer inflytande än politiker från andra 
partier, opolitiska tjänstemän och företagare kan eventuellt till och med försvaras ur 
demokratisk synpunkt. Deras uppgifter är, som tidigare forskning anfört, att verka i 
enlighet med de förtroendevalda för att hjälpa dem bedriva sin politik (Ullström, 2011; 
OECD, 2011; Eichbaum & Shaw, 2007). Att de har mer inflytande än dessa aktörer 
kan därmed anses vara i linje med deras arbetsuppgifter, att hjälpa de valda politikerna 
genomföra den politik som väljarna förväntar sig.  

                                             I mycket liten                     I mycket stor   Medel- 
                                             utsträckning                       utsträckning    värde 
 1 2 3 4 5  
Politiker från ditt parti 1,2 1,1 3,8 27,6 58,4 4,52 
Politiker från andra partier 19,3 22,4 29,5 17,6 2,2 2,54 
Politiska tjänstemän 15,5 14,0 24,4 25,8 10,4 2,95 
Opolitiska tjänstemän 16,4 19,1 30,3 20,5 4,2 2,69 
Företagare i din kommun 19,6 22,1 30,3 15,3 2,8 2,49 
Medborgare 3,9 11,6 31,8 33,4 10,2 3,34 
Nära vänner och familj 11,2 16,1 26,3 25,8 11,6 3,07 
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            Grupper som rådgörs med 
Figur 4. Stapeldiagram över kommunfullmäktigeledamöters upplevelse av i hur 
stor utsträckning olika grupper rådgörs med i utformandet av politiska förslag. 
Enbart i kommuner med politiska sekreterare (medelvärde 1-5)  
Källa: KOLFU 2012 

 
Att politiska tjänstemän skulle utgöra någon form av demokratiskt problem är därmed 
utifrån den hittills presenterade statistiken inte troligt. Det kan inte heller utifrån detta 
uttolkas att de skulle ha en stor inverkan på den förda politiken, något som Garsten, 
Rothstein & Svallfors (2015) menar att de har. Problematiken som anförs av dessa 
författare om att politiska tjänstemän utbildningsmässigt inte är representativa för 
väljarkåren blir därmed också mindre. Enligt detta resonemang kan dock politikers 
utbildningsnivå ses som än problematisk, eftersom att denna enligt SCB (2012:31) inte 
heller kan anses vara representativ för väljarkåren. Anledningen till att resultaten 
skiljer sig åt kan möjligen förklaras av att Garsten, Rothstein & Svallfors forskning 
baseras på hur politiska tjänstemän själva upplever sitt inflytande, medan denna studie 
utgår från politikers uppfattningar.  

Oavsett anledning kan det konstateras att resultaten från denna undersökning 
emellertid snarare går i linje med Ullströms (2011) bild av politiska tjänstemän om att 
deras roll inte bör ses som något demokratiskt problem, utan istället som aktörer 
beroende av de folkvaldas politiska agendor.  

5.2 Möjligheter till ansvarsutkrävande 
För att analysera ansvarsutkrävandet i landets kommuner och hur detta skiljer sig åt 
gällande politiker och politiska tjänstemän redovisas här i vilken utsträckning väljare 
kan utkräva den form av ansvarsutkrävande som är unik för politiker i jämförelse med 
den för politiska tjänstemän, nämligen möjligheten till direkt ansvarsutkrävande. Alla 
andra former av politiskt ansvar som väljare kan kräva är som sagt liknande för både 
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politiker och politiska tjänstemän, eftersom att ansvarsutkrävandet mot de båda går 
genom de politiska partierna. Möjligheten till direkt ansvarsutkrävande mot enskilda 
politiker är därmed den enda formen som skiljer ansvarsutkrävandet mot dessa 
grupper åt. För att försöka redogöra för väljares möjligheter till direkt ansvar 
presenteras i Tabell 4 nedan i vilken utsträckning kommunfullmäktigeledamöter 
upplever att olika egenskaper påverkar huruvida en politiker hamnar på valbar plats i 
kommunval. 
 
Tabell 4. Kommunfullmäktigeledamöters upplevelse av i hur stor utsträckning olika 
egenskaper avgör om en politiker placeras på valbar plats i kommunalvalet (procent 
och medelvärde 1-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: Kommunfullmäktigeledamöterna svarade på frågan ”Enligt din uppfattning, i 
vilken utsträckning avgör följande egenskaper om en politiker i ditt parti placeras på valbar 
plats inför kommunalvalet i din kommun?” på en femgradig skala från 1 (I mycket liten 
utsträckning) till 5 (I mycket hög utsträckning) 
Källa: KOLFU 2012 (N=8503) 
 
Genom att studera tabellen kan det vad gäller medelvärdena för de respektive 
egenskaperna konstateras att politiska åsikter tycks vara det som i högst utsträckning 
påverkar (4,04). Därefter kommer kompetens (3,94), lojalitet mot partiet (3,74), 
personliga kontakter (3,36), följt av personröster i tidigare val (3,04) och slutligen 
representation av specifika väljargrupper (2,99). Personröster i föregående val har 
alltså och det näst lägsta medelvärdet och därmed anses både politiska åsikter, 
kompetens, lojalitet mot partiet och personliga kontakter vara egenskaper som är mer 
avgörande för om en politiker hamnar på valbar plats. Intressant är även att drygt en 
tiondel (11,2%) av kommunfullmäktigeledamöterna upplever att personröster i 
föregående val i mycket liten utsträckning är avgörande. Detta resultat kan knytas an 
till den forskning, av Folke, Persson & Rickne (2014), som visar att personröster 
förvisso är viktiga för maktfördelningen bland partiers toppkandidater, men att de inte 
behöver ha någon betydelse för vilka som faktiskt blir valda. 

I Figur 5. gestaltas de respektive egenskapernas angivna medelvärden genom ett 
stapeldiagram. Det blir där tydligare hur politiska åsikter och kompetens är de två 
egenskaper som kommunfullmäktigeledamöter upplever har störst avgörande för att 
hamna på valbar plats, samt hur personröster i tidigare val och representation av 
specifika väljargrupper upplevs ha lägst avgörande.  

Då placeringen av kandidater på partiers valsedlar, enligt tidigare studier (Folke, 
Persson & Rickne, 2014), är av stor vikt när det gäller vilka politiker som blir valda är 

                                             I mycket liten                       I mycket stor    Medel- 
                                           utsträckning                         utsträckning     värde 
 1 2 3 4 5  
Kompetens 3,4 5,9 17,9 37,1 35,4 3,94 
Politiska åsikter 1,6 3,6 16,6 42,7 24,8 4,04 
Lojalitet mot partiet 1,7 6,3 27,3 40,2 23,3 3,74 
Personliga kontakter 6,0 13,4 30,3 32,3 16,6 3,36 
Personröster i föregående val 11,2 18,2 30,7 27,9 10,5 3,04 
Representation av 
specifika väljargrupper 

8,8 17,7 38,6 25,9 7,2 2,99 
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väljares möjligheter att genom personröster påverka vilka som hamnar på denna 
valsedel således viktiga för att tanken om mandat- och sanktionsteorin ska fungera. 
Ovanstående statistik visar dock på att personröster i föregående val har liten betydelse 
i jämförelse med andra egenskaper för om en politiker placeras på valbar plats. 
Väljares möjligheter att kunna belöna och bestraffa de sittande politikerna, och 
därigenom utöva direkt ansvarsutkrävande, är därmed begränsade. Då det är 
politikerna själva som bestämmer vilka som ska stå på valsedeln, och att det är 
rangordningen på denna som sedan avgör vilka som blir valda kan tolkas som att det 
därför snarare är politikerna själva som avgör vilka som faktiskt blir invalda. Utifrån 
det Demokratirådets rapport 2002 anför kan detta tyda på att politiker inte är 
tillräckligt lyhörda för väljares åsikter, och att valen därför brister i demokratisk 
synpunkt (Petersson, Demokratirådet & Studieförbundet Näringsliv och samhälle, 
2002). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Avgörande egenskaper 
Figur 5. Stapeldiagram över kommunfullmäktigeledamöters upplevelse av i hur 
stor utsträckning olika egenskaper avgör om politiker placeras på valbar plats i 
kommunalvalet (medelvärde 1-5). Källa: KOLFU 2012 

 
Som tillägg till ovanstående resonemang är det dock nödvändigt att påpeka att enbart 
en liten andel av väljarna överhuvudtaget väljer att personrösta (Berg & Oscarsson, 
2015:24). De som gör det bekräftar dessutom partiernas egna rangordningar genom 
att, i majoriteten av fallen, rösta på de kandidater som redan står högst på valsedeln 
(Folke, Persson & Rickne, 2014). Väljare kan alltså tolkas ha både små möjligheter att 
i verkligheten påverka vilka som blir valda och dessutom små ambitioner om att vilja 
göra det.  
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Att utöva den form av direkt ansvarsutkrävande som personvalssystemet ger 
möjlighet till är svårt för väljare. Det är möjligen, som Demokratirådets rapport 2002 
framför, svårt nog för väljare att bestämma vilket parti som bäst stämmer överens med 
ens politiska åsikter (Petersson, Demokratirådet & Studieförbundet Näringsliv och 
samhälle, 2002). Att dessutom kunna avgöra vilken enskild politiker som representerar 
en bäst ställer, som Naurin (2003) skriver, höga krav på väljare att vara väl politiskt 
insatta. Något som i verkligheten kan vara mycket att begära.   

Oavsett om detta är anledningen eller om väljare, som Mair (2014) anför, inte har 
tillräckligt stort intresse för den förda politiken så är personröstning i val något som 
varken väljare eller politiker är nog intresserade av för att det ska ha någon stor 
betydelse i realiteten. Den form av ansvarsutkrävande som väljare därmed kan antas ha 
är därför snarare indirekt genom val av parti snarare än direkt genom val av person. 
Möjligtvis är det så, som Demokratirådets rapport 2002 menar, att i de fall när väljare 
anser att de sittande politikerna har bristande kompetens eller trovärdighet röstar de 
snarare på ett annat parti än en annan person (Petersson, Demokratirådet & 
Studieförbundet Näringsliv och samhälle, 2002). Utifrån detta kan därför 
ansvarsutkrävandet mot politiker anses ske på liknande sätt som för politiska 
sekreterare, nämligen genom partiet. Den problematik som Garsten, Rothstein och 
Svallfors (2015) lyfter fram som en ”vit fläck” i den svenska statsrätten, att politiska 
tjänstemän har politiskt inflytande men att ingen utförlig reglering kring 
ansvarsutkrävandet mot dem finns, borde enligt resultaten i denna uppsats gälla även 
för politiker. Politiker från det egna partiet är enligt resultatet den grupp som av 
politiker själva anses ha mest inflytande i den kommunala politiken. Att det enda sätt 
att kräva direkt ansvar mot dessa, genom personval, är den faktor som enligt politiker 
är den som är av minst betydelse för bli placerad på valsedeln borde enligt Garsten, 
Rothstein och Svallfors argument ses som problematiskt ur demokratisk synpunkt.  

Möjligen är det på denna punkt som väljares chans ansvarsutkrävande snarare bör 
ses som ett demokratiskt problem än att deras möjlighet till att kräva ansvar mot 
politiska tjänstemän är bristande. Politiska tjänstemän har enligt tidigare nämnda 
resultat i denna studie litet inflytande i relation till andra grupper. Att reglera 
ansvarsutkrävandet mot dem ytterligare skulle eventuellt bara, enligt Ullström (2011), 
öka riskerna att de börjar verka som självständiga aktörer i högre utsträckning och få 
större inflytande än de har idag. Något som inte kan betraktas som önskvärt ur 
demokratisk synvinkel. Att genom ökade regleringar av ansvarsutkrävandet dessutom 
riskera att politiska tjänstemän blir ytterligare en politisk aktör som väljare måste ta 
ställning till kan utifrån Naurins (2003) resonemang tolkas vara mycket att begära av 
väljare. Problemet ligger alltså snarare i att den direkta formen av ansvarsutkrävande 
mot de som verkligen har politiskt inflytande, politikerna själva, idag är bristfällig i 
landets kommuner. 
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
	  
Det resultat som presenterats ovan antyder att politiska tjänstemän, framförallt i 
förhållande till politiker från det egna partiet, tycks ha litet inflytande över den förda 
politiken i landets kommuner. Det gäller även i de kommuner med anställda politiska 
sekreterare, vilket gör att deras roll inom politiken inte bör ses som något stort 
problem. Vidare kan det utifrån resultatet konstateras att väljares möjligheter till 
direkt ansvarsutkrävande mot enskilda politiker i landets diverse kommunfullmäktige 
är bristande. Den möjlighet som väljare har att direkt kräva ansvar är genom 
personval, enligt politiker själva är dock väljares chanser att tillsätta och avsätta 
enskilda politiker på detta sätt små. Den enda faktor som är unik för 
ansvarsutkrävandet mot politiker i förhållande till politiska tjänstemän är alltså enligt 
politiker själva emellertid en av de faktorer som är minst viktig angående vilka som 
blir valda.  

Väljare har även generellt sett enligt tidigare forskning inte heller något vidare 
intresse av att utkräva ansvar på detta sätt, vilket leder till ett antagande om att 
ansvarsutkrävandet snarare sker mot partier än mot enskilda politiker. Det politiska 
ansvarsutkrävande som väljare utövar mot förtroendevalda politiker kan därmed 
konstateras vara indirekt snarare än direkt. Det innebär att den indirekta formen av 
ansvarsutkrävande är den som av väljare är möjlig att tillämpa mot både politiker och 
politiska tjänstemän. Detta sätter tanken om politiska tjänstemäns roll inom politiken 
som ett möjligt demokratiskt problem i ett annat ljus. Att samma sorts ansvar som kan 
krävas mot dessa även är det som i verkligheten kan krävas mot politiker gör att deras 
roll möjligen inte bör betraktas som så problematisk ur demokratisk synpunkt som 
tidigare studier framhållit.  

Den här studien kan utifrån det analyserade resultatet följaktligen anses komma 
till två slutsatser; politiska tjänstemän har inte stort inflytande inom den kommunala 
politiken och om de hade haft det skulle det vara ett marginellt problem eftersom att 
ansvarsutkrävandet mot dessa, precis som för politiker, går genom partiet. 
Möjligheten att kräva ansvar fungerar därmed på samma sätt mot dessa som det gör 
för politiker, det vill säga indirekt genom de politiska partierna. Att ytterligare reglera 
ansvarsutkrävandet mot politiska tjänstemän kan dessutom betraktas som icke 
önskvärt ur demokratisk synpunkt. Något som möjligen kan betraktas som mer 
problematiskt är det faktum att möjligheten till direkt ansvarsutkrävande mot enskilda 
politiker, de aktörer som faktiskt har stort politiskt inflytande, idag inte fungerar bra i 
Sveriges kommuner. 

Denna uppsats har sammanfattningsvis givit en ny bild av de politiska 
tjänstemännens roll inom den kommunala politiken. Tidigare studier har främst 
fokuserat på vad politiska tjänstemän själva anser om deras position, medan denna 
studie presenterar politikers egna uppfattningar om politiska tjänstemän och deras 
inflytande. Att detta inflytande är litet kan i kombination med att skillnaden i 
möjligheten till ansvarsutkrävande är liten göra att politiska tjänstemäns arbete, enligt 
denna studie, kan betraktas vara i enlighet med den representativa demokratins 
grunder och alltså inget som riskerar att inverka på legitimiteten för den kommunala 
demokratin.  
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