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Abstract 

Titel: Human importance. A study of the interplay between the organization and 
man. 
 
Authors: Johanna Edvardsson and Emmy Svensson 

 

The purpose of the study is to increase understanding of how political decisions 

are implemented in public organizations. The focus of the study is on the impact of 

human action on organizational structures. The empirical material consists of 

interviews with politicians and civil servants working in the public organization. 

The material is analyzed primarily using Ahrne's theory of organizational 

centenaries. The theories of disconnection and inertia are also used in the analysis. 

The study's findings show that the human action is important in an 

implementation process. Crucial interpretations, based on human actions, are 

made at politicians and civil servants level. This results in people's own interests 

having a decisive role in the implementation process. The political structure gives 

the officials space to interpret political decisions, which leads to an interest-driven 

way of working. With sociological knowledge, it can be shown that man has a need 

for human interpretation because we are social beings. The present study shows 

that we can´t ignore the human action of organizations when the organization is 

made up of people. 
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1 Inledning 

Vi står alla i någon form av beroendeställning till den offentliga organisationen 

genom att vi lämnar barnen på dagis eller får våra soptunnor tömda en gång i 

veckan. Då den offentliga organisationen ska ligga inom samma räckhåll för alla 

samhällsmedborgare, oavsett socioekonomiska förutsättningar, finns ett 

sociologiskt intresse i att söka förståelse för systemet. Alla samhällsmedborgare är 

inte nöjda med vad politikerna åstadkommer och då är det lätt att organisationen 

hängs ut och beskylls och förstås som en enskild aktör. Som utomstående 

medborgare är det lätt att tro att ett politiskt fattat beslut verkställs i några få 

enkla steg. Men mellan beslutet och den slutgiltiga förändringen finns en 

organisation fylld av tjänstemän. 

 

“När genomförs tagna beslut”, löd rubriceringen i Västerbottens-Kuriren den 19 

april 2017 och följs av en debattartikel där undertecknade söker svar av Umeå 

kommun varför inte beslutet, som fattades för tolv år sedan, ännu inte blivit 

verklighet. Redan vid millennieskiftet inleddes diskussionerna om hur Umeå 

kommun skulle hantera det ökade antalet barn i förskoleverksamhet. För- och 

grundskolenämnden fattade då beslut om att till år 2009 ha minskat antalet barn 

per avdelning till 15 barn. Författarna tillsammans med pedagoger, psykologer och 

facket slår nu på olika sätt larm då situationen i förskolorna är ohållbar.  

 

Varför blir det inte som politikerna har bestämt?  Den svenska demokratin grundar 

sig på att samhällsmedborgarna representeras av de förtroendevalda politikerna 

och det pratas ofta om att det finns en tydlig skiljelinje mellan politik och 

tjänstemän. Organisationen sammanföra olika kompetenser för att verkställa de 

fattade besluten. De offentliga organisationerna är uppbyggda på ett hierarkiskt 

sätt för att rationellt genomföra besluten som politikerna har bestämt. Tack vare 

sin kompetens blir då tjänstemän inflytelserika och viktiga grundstenar i en 

organisation. Det får dock inte glömmas att det bakom varje tjänsteman finns en 

människa vilket leder till att denna arbetsfördelningen en svår norm att leva upp 

till. Sett ur sociologiskt perspektiv torde det inte vara möjligt för en tjänsteman att 

göra neutrala bedömningar som endast baseras på kompetensen, då 

tjänstemannen inte helt kan lämna sin person hemma när han går till jobbet 
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(Ahrne 1993). Tjänstemän måste kontinuerligt beakta och försöka balansera 

många olika mål och värden i konkreta situationer, där sakkunskap förvisso är 

viktigt men inte tillräckligt. Vi får alltså inte glömma bort att när vi beklagar oss 

över att våra sopor inte har blivit tömda, så är det system organiserade av 

människor vilket kan resultera i att målet inte alltid blir som det var tänkt.  

1.1 Syfte 

En organisation byggd på hierarkisk ordning uppfattas som grunden för rationellt 

handlande. Enligt exemplet i inledningen syns skillnad på vad folkvalda politiker 

beslutat ska ske i relation till vad som faktiskt har skett. Syftet med föreliggande 

studie är att bidra till förståelsen för hur det kan vara möjligt att ett politiskt fattat 

beslut inte alltid når sitt tänkta mål, eller förändras under 

implementeringsprocessen, trots den hierarkiska ordningen. Detta föranleder 

följande frågeställningar: 

 

• Hur går det till när ett politiskt fattat beslutet implementeras i offentliga 

organisationer?  

• Hur medger organisationen att individuella kompetenser och preferenser 

får inflytande över implementeringen, trots att organisationen är formad 

för att undvika just detta? 
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2 Tidigare forskning 

För att bidra till förståelsen av hur politiska beslut implementeras i offentliga 

organisationer, har vi sökt tidigare forskning som på olika vis hjälper oss att 

förklara och förstå studiens syfte. Följande artiklar upplyser oss om olika 

förklaringsmodeller som tillsammans hjälper oss att förstå varför organisationers 

utrymme att handla rationellt ibland störs. Störningar som inte alltid behöver ses 

som något negativt utan istället som en del i arbetssättet. Artiklarna nedan hjälper 

oss även att förstå samspelet mellan människan och organisationen. 

2.1 Den offentliga organisationen som organisation 

Det finns flera olikheter mellan privata och offentliga organisationer, men den 

största skillnaden som är av betydelse i föreliggande studie är det politiska styret 

som den offentliga organisationen lyder under. Enligt Bozeman (1987) ställs det 

olika krav på organisationer beroende på hur ägandeformen ser ut. I föreliggande 

uppsats studeras den offentliga organisationen och eftersom staten står som ägare 

finns det dels ett politiskt intresse men även ett allmänintresse att ta hänsyn till. 

Den politiska balansen i samhället går i vågor och den politiska styrningen måste 

då agera och anpassa den offentliga organisationen utifrån förändringen. Det är 

viktigt att ha förståelse för det politiska styret när vi studerar offentliga 

organisationer eftersom det är grundstenen i organisationen.  

 

Ofta förknippas offentliga organisationer med många byråkratiska processer och 

långsamma beslutsgångar. Boyne (2002) menar att anledningen till byråkratin är 

kontroll och ägandeskap. Om det uppstår något fel måste det gå enkelt att hitta. 

Samtidigt är en hård formalisering och kontroll ett kvitto för 

samhällsmedborgarna på att saker och ting går rätt till (Rainey, Backoff & Levine, 

1976). Ahrne argumenterar för att en byråkrati kan ses som en idealtyp av 

rationellt handlande. I föreliggande studie är vi intresserade av hur tjänstemännen 

kan handla utifrån sina egna intresseområden, sin kompetens och erfarenhet, trots 

rationaliteten och den byråkratiska ordningen. Vad är det som gör att ett beslut 

kan komma att förändras under implementeringsprocessen även fast det utåt sätt 

ser ut som organisationen har en hierarkisk ordning att följa. 
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2.2 Omgivningen och organisationens mål 

Offentliga organisationer behöver mer sällan utstå trycket från konkurrenter. 

Boyne (2002) menar att de inte behöver slåss för sin överlevnad på samma sätt 

som privata organisationer, vilket kan påverka organisationens effektivitet 

negativt. Istället för konkurrens har offentliga organisationer betydligt högre krav 

på insyn, transparens och kontroll av information och resurser gentemot privata 

organisationer (Metcalfe 1993). Utöver det måste de strängt följa regelverk vilket 

också kan vara en bidragande faktor till varför offentliga organisationer ibland 

upplevs som tröga (Bozeman 1987). Boyne (2002) menar att det ofta talas det om 

att de offentliga organisationerna har svårare att arbeta mot sina uppsatta mål då 

de hela tiden måste anpassa sig efter samhällsförändringar samt andra 

organisationer som har egna och kanske motstridiga mål.  

 

Det finns studier som har visat att offentliga organisationer har fler och framförallt 

mer tvetydliga mål. En anledning till detta är att det inte är organisationen själv 

som sätter upp målen, de är istället påtvingade från utomstående intressen. 

Dannefjord (2009) beskriver, genom begreppet organisationspraktik, att 

organisationen tvingas välja, på vilket sätt den vill bemöta de olika faktorer som, 

givet samhällsutvecklingen, påverkar organisationen i sin strävan mot sina 

uppsatta mål. Dannefjords exempel om att Socialdemokraterna tvingades förändra 

sin politik för att anpassa organisationen kan också visa hur olika gruppers 

intressen kan skifta över tid. Den offentliga organisationen måste ta hänsyn till 

politiska intentioner, övergripande lagar och lyssna till medborgarnas vilja (Stritch 

2015). Detta genererar en växelverkan mellan organisationen och dess kontext 

(Zimmerman 2014) samt skapar en komplex miljö som kännetecknas av olika 

intressen, tvetydiga och motstridiga mål samt hög grad av yttre kontroll och 

politisk påverkan (Van der Voet m.fl 2016) (Amenta 2016). Ytterligare en 

anledning är att offentliga organisationer väldigt sällan har ett vinstdrivande syfte. 

De offentliga organisationerna finns istället till för att tjäna allmänheten genom att 

tillgodose dess behov. Målen som de offentliga organisationerna sätter upp 

används för att guida verksamheterna så att målen uppfylls. Målen kan vara att få 

godkända betyg till alla elever, minska arbetslösheten eller öka jämställdheten. 
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Målen kan verka tvetydiga då de är svåra att mäta, men det är ändå en riktning för 

organisationerna och dess olika verksamheter (Boyne, 2002).  

 

För att förstå hur den offentliga organisationen kan ha tvetydiga mål att sträva 

efter presenterar Dannefjord (2009) en förklaringsmodell, där han gör 

distinktionen delmål kontra huvudmål. Att det politiskt fattade beslutet blir 

implementerat och verkställt ses av politiken, organisationen och samhället från 

början som huvudmål. Delmålen kan då vara att varje verksamhetsområde som 

involveras i implementeringsprocessen uppfyller sin del av arbetet. Eftersom det 

inte, på förhand, går att förutsäga precis vilka kompetenser som kommer 

involveras så går det inte heller att från början veta alla delmål. Utan dessa 

kommer tillkomma under implementeringsprocessen vilket bidrar till tröghet i 

organisationen samt risk för att organisationsmedlemmarna tappar fokus på 

huvudmålet. 

2.3 Människan i organisationen  

Sveriges invånare står alla i beroendeställning till den offentliga organisationen på 

lika och olika sätt. För att beakta det tar vi hjälp av Ahrne, Roman och Franzén 

(2008) som menar att organisationen betraktas olika beroende på var i det sociala 

landskapet betraktaren befinner sig. För att förstå förändringsprocesser i en 

organisation finns det anledning att beakta organisationens inre. Det är 

organisationens medlemmar som påverkar och spelar en aktiv och betydelsefull 

roll i själva processen. Det är medlemmarna som översätter och tolkar de idéer, 

planer eller visioner som politiken bestämmer (Haslebo & Nielsen 1998). Bara för 

att det finns ett beslut, formulerat av ett fåtal människor, betyder inte det att det 

sker något reell förändring (ibid). Löwstedt (1995) menar att det inte alltid är lätt 

att se vilka samband det finns mellan organisationens struktur och människans 

handling. Löwstedt menar att när människor uppfattar förändringar som negativa 

hämtar de ofta förklaringar utanför den egna organisationen. Likaså överdriver 

människor sin egen betydelse vid positiva förändringar. 
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2.4 Därför behövs vår studie 

Enligt Creswell (2014) finns det fyra typer av litteraturgenomgångar som vi som 

författare kan sätta vår forskning i relation till. Den förstår innebär att författaren 

integrerar med vad annan forskning sagt och den andra innebär att författaren 

ställer sig kritisk till tidigare vetenskapliga arbeten. Vidare menar att han 

författaren kan bygga broar mellan närliggande ämnen och den fjärde identifierar 

viktiga frågor på forskningsfältet.  

 

I föreliggande studie har vi valt att följa Creswells (2014) första typ. Vi anser att 

vår forskning integrerar med annan forskning som finns på fältet. Tidigare 

forskning belyser organisationers strukturer, mål, processer och människans 

handlande i organisationer. Vi tar hjälp av den tidigare forskningen för att förstå 

och vidare förklara studiens syfte. Därmed kan vår studie ses som en förlängning 

av ovanstående tidigare forskning då vårt sociologiska intresse säger att mänsklig 

handling kan ha en avgörande roll för verkställandet av beslut.   
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Som Ahrne och Svensson (2011:184) skriver så hjälper teorier oss att se något som 

något. Vi har samlat in empiri och vår uppgift blir att tolka det utifrån vår 

problemställning, våra förkunskaper samt våra teoretiska utgångspunkter. När vi 

tolkar empirin ger vi det en mening. Vi vill förstå hur politiska beslut 

implementeras i offentliga organisationer och vi ämnar därför att plocka ihop 

teoretiska verktyg och lägga i vår uppsatsverktygslåda. De verktygen, som 

presenteras nedan, kommer vi sedan använda för att förstå och hålla isär vi empiri.  

3.1 Begrepp 

Syftet med studien är att förstå vad mänsklig handling har för betydelse när ett 

politiskt beslut ska implementeras. För att undvika missförstånd ämnar vi att 

definiera mänskligt handlande som en individs sätt att handla utifrån sina 

intresseområden, sin kompetens och erfarenhet. 

 

En offentlig organisation är en politiskt styrd verksamhet som bygger på ett 

demokratiskt välfärdssystem. Då vårt studieobjekt är offentliga organisationer är 

det en sådan vi menar när vi skriver i termer av organisationer. 

 

I uppsatsen ämnar vi diskutera den byråkratiska organisationens rationalitet. När 

vi diskuterar rationalitet grundar vi det i den föreställning om effektiv hierarkisk 

ordning som organisationen framställer sig själv utifrån sin organisationskarta. 

 

Då studiens syfte är att förstå hur ett politiskt beslut implementeras är det av 

betydelse att definiera begreppet. Ett politiskt fattat beslut har föregåtts av en rad 

bedömningar som har skapat en intention. Denna intention utgör sedermera ett 

val mellan olika alternativ. Den intention som av den politiska majoriteten väljs, 

beläggs med en förpliktelse om att verkställas. 

3.2 Organisatoriska kentaurer   

Att betrakta den offentliga organisationen som att “det är organisationen som 

handlar” vore att se den som en enskild aktör och är, enligt Ahrne (1993), direkt 

felaktigt. Ahrne menar att en handling kan vara organisatorisk men då den är helt 
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beroende av att utföras av en mänsklig individ och beskriver han handlingen i sig 

som en social hybrid. En blandning av organisationens mål med handlingen och 

individens personlighet, intresse, kunskap och erfarenhet resulterar i denna 

hybrid. I föreliggande studie ser vi ett fullt rationellt handlande som en 

föreställning som ses vara det enda rätta handlandet. Men med hjälp av Ahrnes 

teori om organisatoriska kentaurer kan vi visa och förstå att den mänskliga 

handlingen inte går förbi obemärkt även om den är organisatorisk. Ahrne menar 

att vi är delvis människa och delvis organisation vilket hjälper oss att förstå varför 

ett politiskt fattat beslut inte alltid når sitt tänkta mål trots den hierarkiska 

ordningen som vilar på ett rationellt handlande (ibid). Vårt syfte med uppsatsen 

och användningen av Ahrnes teori om organisatoriska kentaurer handlar inte om 

att hitta faktorer som pekar på att den mänskliga handlingen har en negativ 

betydelse. Snarare vill vi belysa vikten av den mänskliga handlingen i en offentlig 

styrd organisation, även fast det i vissa fall genererar i en tröghet.  

3.3 Losskoppling - formell och informell struktur 

Meyer och Rowan (1977) skriver om organisationers formella struktur som myter 

och ceremonier. I organisationens strävan efter legitimitet från sin omgivning 

skapas en formell struktur. Denna formella struktur är byggd på en hierarkisk 

ordning. Denna ordning kan visa sig i en organisationskarta eller genom formalia 

som beskriver exempelvis en implementeringsprocess. Denna formella struktur är 

uppbyggd i enlighet med kulturellt betingade föreställningar om vad som är det 

“rätta” sättet att organisera organisationen. Vidare menar Meyer och Rowan att det 

som anses vara “rätt” inte alltid behöver vara kopplat till organisationens formella 

mål, detta menar de är rationaliserade myter. Då de effekter som myterna 

frambringar, tas för givna av både organisationer och andra aktörer, 

institutionaliseras de rationaliserade myterna. Vilket sin tur leder till att de ingår i 

människans föreställning om organisationens utseende och funktion. 

 

Meyer och Rowan (1977) argumenterar vidare för att det finns en losskoppling 

mellan en organisations formella struktur och deras praktiska handlingar. Det vill 

säga det organisationsmedlemmarna gör är inte det som organisationen säger att 

de ska göra. Den formella strukturen utgår från att organisationsmedlemmarna 
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handlar rationellt utifrån en hierarkisk ordning, men istället skapas en informell 

struktur för att fylla de nödvändiga luckor som bildas av den formella strukturer. 

En sådan lucka kan i föreliggande uppsats ses som att flera personer måste titta 

igenom ett beslut innan det kan verkställas, inte bara en tjänsteman. Ur våra 

sociologiska ögon ser vi inte det möjligt att helt och hållet följa en hierarkisk 

ordning då varje beslut är unikt och måste anpassas efter verksamheten. Det finns 

alltså en viss nödvändighet i att informella strukturer skapas. Meyer och Rowan 

menar att de informella strukturerna kan vara minst lika starka som de formella 

och skillnaden mellan strukturerna kan upplevas som hårfin (ibid).  

3.4 Organisationers tröghet 

Det är vida känt inom organisationssociologi att organisationer tenderar att vara 

tröga när det kommer till förändring. Eftersom våra studieobjekt är stora 

organisationer, med fler än 3000 anställda, är tröghetens mekanismer en 

nödvändig teori att ta hänsyn till. Ahrne och Papakostas (2002) argumenterar för 

att det kan finnas en inneboende ovilja till förändring. Vad vi som samhällsforskare 

betraktar som organisatorisk ovilja förklaras på individ-, gruppnivå med att det 

finns olika kulturella och ideologiska värderingar inom organisationen, som vid en 

förändring skapar tröghet. Då våra studieobjekt är politiskt styrda, innebär det 

olika steg för beslutet att vandra och teorin om organisationer tröghet blir relevant 

att ta i beaktande.  

 

Men om ett samhälle ska vara demokratiskt måste plats ges för olika människor att 

utifrån sina perspektiv bemöta det politiska beslutet. Trögheten kan då ses vara en 

del av den demokratiska implementeringsprocessen. Vi ämnar alltså använda 

teorin om tröghet för att förstå vad som händer när tjänsteorganisationen ge 

utrymme för tolkning. För att knyta ihop säcken hjälper de ovanstående teorierna 

oss med att förstå att tolkningsutrymmet är ett utfall en informell struktur som 

resulterar i en upplevd tröghet. Men tolkningsutrymmet går inte att bortse ifrån 

eftersom tjänsteorganisationen ska bestämma hur det politiska beslutet ska 

verkställas.  
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4 Tillvägagångssätt 

I följande kapitel presenteras de metodval som gjorts för att få svar och förstå 

studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet inleds med en bakgrund till hur 

studien växte fram för att sedan förklara på ett mer ingående sätt vad som har 

gjorts. Vi berättar om våra informanter, hur intervjuerna genomfördes för att 

sedan förklara hur empirin bearbetades och slutligen en etikdiskussion. 

 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur politiskt fattade beslut 

implementeras i offentliga organisationer. När studiens uppsatsämne hade 

formulerats gjorde vi en litteratursökning för att finna såväl aktuell teori som 

annan relevant forskning. Det finns rikt med tidigare forskning om offentliga 

organisationer och samspelet mellan människan och organisationen. Vårt 

sociologiska intresse säger att den mänskliga handlingen har betydelse vid 

implementeringsprocessen vilket motiverar studiens syfte. Vi fick, med hjälp av 

den tidigare forskningen, mer kunskap om vårt valda uppsatsämne vilket 

föranledde våra frågeställningar;   

 

• Hur går det till när ett politiskt fattat beslutet implementeras i offentliga 

organisationer?  

• Hur medger organisationen att individuella kompetenser och preferenser 

får inflytande över implementeringen, trots att organisationen är formad 

för att undvika just detta? 

 

Frågeställningarna fann vi mest lämpliga att besvara genom att gå ut på fältet och 

fråga de aktörer vars arbete kretsar kring implementering av beslut (Becker 

2008). Precis som Dannefjord (2005:16) skriver så menar vi att metoden står för 

hur vi löser vår problemställning, inte hur vi samlar in vår data. Då vi, utifrån vår 

problemställning, söker förståelse för en process kunde vi dock göra valet att anta 

ett kvalitativt angreppssätt. Ur vårt perspektiv är det inte möjligt att mäta, hur 

politiska beslut implementeras, med siffror (Rennstam & Wästerfors 2015:13). 

 

I föreliggande studie har vi valt att inte följa något konkret politiskt beslut i de 

respektive organisationerna. Vi har istället valt att låta informanterna prata fritt 
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kring några implementeringsprocesser i syfte att få en mer övergripande förståelse 

över hur det går till när ett politiskt beslut verkställs. För att läsaren, på ett enkelt 

sätt, ska följa med i analysen har vi valt att föra en metadiskussion. 

4.1 Informanterna 

Vi har valt att studera två organisationer av praktiska skäl och för att få en bredd i 

empirin. Vi har valt att undersöka en kommun och en region. De två 

organisationerna har studerats övergripande, dvs vi har inte riktat in oss på någon 

särskild förvaltning eller liknande då vårt mål var att få en helhetssyn över 

strukturen. De två organisationerna är belagda i två mellanstora städer i södra 

Sverige. Urvalet av informanter har vi gjort i olika steg och inom ramen för 

”grundad teori” (Dalen 2007:51). Vårt mål var att sätta samman ett urval som 

återspeglar en maximal variation i vårt studieobjekt, offentlig organisation. Då vi 

sedan tidigare hade god insikt i respektive organisation, kunde vi peka ut 

informanter som tillsammans speglade olika dimensioner i organisationen. Vi ville 

förstå implementeringsprocessen från politiker till tjänstemän och valde därför ut 

politiker som satt i fullmäktige/styrelsen samt en tjänsteman i varje ”led”, 

hierarkiskt sett. Sammanlagt har vi gjort tolv intervjuer, varav fyra med politiker 

och resterande med tjänstemän. 

 

Efter att ha kartlagt vilka positioner inom organisationerna vi behövde för att 

uppnå den variation vi eftersträvade, kontaktade vi informanterna på respektive 

position via e-post. I denna första kontakt presenterade vi oss och vårt syfte. 

Majoriteten av de tillfrågade tackade ja till medverkan. Vi fick svar från majoriteten 

av de vi skickade mail till. I de fall där vi inte fick svar gjorde vi ett nytt urval som 

grundade sig på våra tidigare erfarenheter. Vår förhoppning var att genom det 

urvalet kunna få förståelse för hur det går till när ett beslut fattas tills att det 

verkställs i organisationen. Vi har även samlat in data genom offentliga protokoll 

som vi har använt som diskussionsunderlag i våra intervjuer.  

4.2 Intervjuprocessen 

Vi valde att göra intervjuer eftersom vi ansåg det vara bästa sättet att samla in 

relevant empiri i relation till uppsatsen syfte (Ahrne & Svensson 2011). Innan 
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intervjuerna författade vi en intervjuguide. Dalen (2007:31) menar att skapandet 

av en intervjuguide handlar om att överföra uppsatsens frågeställningar till teman 

med tillhörande frågor. Vi författade vår intervjuguide utifrån vårt syfte och 

frågeställning. Vi valde att författa två olikartade intervjuguider, en mot politiker 

och en mot tjänstemän (se bilaga 1&2). Då politiker är folkvalda och tjänstemän är 

anställda handlar informanterna utifrån olika förutsättningar. Ambitionen med 

våra intervjuer var att få informanternas egna berättelser och valde att ha öppna 

frågor för att inte riskera att leda informanterna åt något håll. När vi författat våra 

intervjuguider gjorde vi en testintervju för att se om det var något vi saknade. Efter 

testintervjun reviderades intervjuguiden något för att täcka de frågor vi ville ha 

svar på. 

Vi delade upp och gjorde intervjuerna enskilt. Dels av praktiska skäl, dels för att 

informanten inte skulle känna sig underlägsen. Vi valde även att utföra 

intervjuerna på informanternas respektive arbetsplats för att de skulle känna sig 

trygga i situationen. Ahrne och Svensson (2011) argumenterar dock för att man 

ska vara medveten om att en intervju på arbetsplatsen kan innebära att 

informanten vill framstå på sitt bästa sätt vilket kan vara ett dilemma. Detta var 

något vi tog ställning till men valde ändå att utföra intervjuerna på informanternas 

respektive arbetsplats då skälen till detta var fler än att utföra intervjun på neutral 

plats. Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på våra 

telefoner. Vi gjorde endast några små notiser under intervjuerna då vi inte ville 

riskera att missa något relevant under intervjusituationen. Precis som Ahrne och 

Eriksson-Zetterqvist (2011) rekommenderar så inledde vi varje intervju med att 

återigen berätta vårt syfte med uppsatsen och vi fick ett godkännande av 

informanten att spela in. Vid varje intervju hade vi med oss ett dokument där vi 

hade författat informantens rättigheter enligt Vetenskapsrådets riktlinjer. 

Dokumentet fick informanten ta del av innan intervjun startade för att ta del av 

sina rättigheter (se bilaga 3). När intervjusituationen var slut tackade vi för deras 

medverkade och fick ett godkännande att återkomma om vi behövde komplettera 

vår empiri. 
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4.3 Bearbetning av empirin 

Samtliga intervjuer transkriberades nära inpå intervjutillfället för att bevara de 

känslor samtalet framkallade (Dalen 2007). När samtliga intervjuer var 

transkriberade lästes de igenom då vi ville “lära känna” vårt material (Rennstam & 

Wästerfors 2015). Sedan sorterade vi vårt material genom en tematisk analys 

utifrån våra intervjuguider. Detta för att rensa i vår empiri då vi hade data som inte 

var relevant givet studiens frågeställning. Därefter gjorde vi en andra sortering 

utefter våra teoretiska utgångspunkter i syfte att söka efter eventuella samband 

mellan teori och empiri. Under sorteringsprocessen reducerades materialet och vi 

fann vilka resultat som var relevanta givet studiens syfte. Därefter skrevs en analys 

av de viktigaste resultaten. 

4.4 Etiska överväganden 

För att bemöta de fyra etiska principer framtagna av Vetenskapsrådet informerade 

vi våra informanter vid första träffen om deras rättigheter. Våra informanter blev 

upplysta om deras medverkan i uppsatsen samt att deras deltagande är frivilligt, 

vilket bemöter informationskravet. Våra informanter blev även underrättade om 

att de lever upp till samtyckeskravet om de godkände sin medverkan. Hur vi 

använder och behandlar det insamlande materialet, nyttjandekravet, redogjorde vi 

för de berörda. Konfidentialitetskravet, som handlar om att bevara informanternas 

anonymitet, fick våra berörda också ta del av vid första mötet. Som nämnts ovan 

fick våra informanter ett dokument där vi hade författat deras rättigheter enligt 

Vetenskapsrådet. 

 

Vi har utfört intervjuer med politiker vilket kan vara ett dilemma gällande 

anonymitet, då deras politiska tillhörighet samt position kan vara avslöjande. Vi 

har därför valt att inte skriva ut vilka politiker det är vi har intervjuat för att 

skydda deras anonymitet. Likaså med tjänstemännen. I uppsatsen har vi endast 

benämnt våra informanter som politiker eller tjänstemän samt med pronomen 

“han” för att få en könsneutralitet. Vi har valt att särskilja tjänstemännen i två 

kategorier genom att kalla den högste tjänstemannen för “tjänstemannen närmast 

politiken” och de övriga benämner vi endast som tjänstemän (se tabell på 



 

 17 

nästkommande sida). När vi skriver i termer av tjänstemän menar vi de personer 

som innehar en chefsposition.   
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5 Empiri och analys 

I följande avsnitt presenteras och analyseras studiens viktigaste resultat för att 

besvara studiens frågeställningar. I första delen förklarar vi hur det går till när ett 

politiskt beslut implementeras i offentliga organisationer för att sedan avsluta med 

den andra delen som förklarar hur organisationerna ger plats för 

tolkningsutrymme. De två delarna hjälper oss att förstå och förklara den mänskliga 

handlingens betydelse i den offentliga organisationen.  

5.1 Den hierarkiska ordningen i organisationerna  

I följande stycke beskrivs på vilket sätt ett politiskt beslut implementeras i 

offentliga organisationer, enligt den formella strukturen. I nästkommande stycke 

beskrivs sedan hur det egentligen går till vid implementeringsprocessen. 

 

 

 

 

De båda offentliga organisationerna som ingår i vår studie vilar runt samma 

hierarkiska system där politiken i alla lägen har den beslutande positionen. Vidare 

förmedlas direkt till ytterst ansvarig tjänsteman (2) som i sin tur avgör vilket 

verksamhetsområde (3) som berörs av vad politiken delgivit, samt att han bereder 

för den väg han ser som rationell inför att implementera det politiska beslutet.  
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En politiker berättar:  

 

”Det som är en intressant diskussion som vi har löpande är att vi har tagit en princip 

om VAD och HUR. Alltså uppdelningen mellan tjänstemän och politiker. Vi politiker 

ska syssla med VAD frågor och HUR ska tjänstemännen och verksamheten syssla 

med.”  

     (Politiker)  

 

Vidare berättar en tjänsteman: 

 

“För att säga det enkelt så är egentligen mitt jobb att göra verkstad av politiskt 

fattade beslut, det är ett av mina grunduppdrag. Vi är ju en politiskt styrd 

organisation, det innebär ju ett politiskt arbetssätt, tex att det är politikens budget 

som de fastställer varje år, är styrande för de aktiviteter som vi jobbar med. Och vi 

har ju numera en treårsplan i vår budget där politiken pekar ut olika styrtal, 

målvärden och vart de vill att vi ska vara om 1, 2 eller 3 år. Vad vi har att göra då är 

att mäta detta med aktiviteter och handlingsplaner för att föra det i hamn” 

(Tjänsteman närmast politiken) 

 

I beredning av den rationella vägen ställs krav på ansvarig tjänsteman att kontakta 

nästa ansvarsposition (4 och 5), för att inför och tillsammans med denne fortsätta 

beredningen av vilken väg det politiska beslutet ska ta. 

 

“Jag har ju ett antal chefer underställda, **** ledningsgrupp och tre förvaltningar 

under mig… Så mycket handlar ju om att genomföra den politiska viljan och 

ambitionen” 

 (Tjänsteman närmast politiken) 

 

På varje ansvarsposition finns kompetens för sitt område genom att den personen 

har god kännedom om såväl sitt ansvarsområde som sina medarbetares 

kompetens, erfarenhet och kunskap. En tjänsteman berättar: 
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“Jag har ju verksamhetschefer under mig… Men nu är vi inte så jättemånga utan jag 

vet vilka de är, så ofta går jag direkt till den som jobbar med just den frågan […]” 

(Tjänsteman 3) 

 

Slutligen nås det aktuella verksamhetsområdet genom att tjänsteorganisationen 

meddelar vad, hur och när verksamheten ska göra verklighet av det beredda 

beslutet som fattats av folkvalda politiker.  

 

Ovan beskrivna hierarkiska ordning ser vi som en, vad Meyer och Rowan (1977) 

kallar, formell struktur. De menar dock att denna uppbyggda struktur inte alltid 

behöver vara det “rätta” sättet att organisera. Istället ser de den formella 

strukturen som ceremonier, en struktur som måste finnas för att visa en ”fin 

framsida”. Nedan presenteras empiri som visar att det sker en losskoppling och 

istället skapas en informell struktur (ibid). Trots att en hård formalisering och 

kontroll är ett kvitto för samhällsmedborgarna på att saker och ting går rätt till 

(Rainey, Backoff & Levine, 1976), ser vi en informell struktur som en nödvändig 

komplettering, därför att varje beslut är unikt organisationen måste anpassa 

beslutet efter verksamheterna.  

5.1.1 Den verkliga vägen vid implementering   

I följande stycke beskrivs den verkliga implementeringsprocessen, dvs empiri som 

visar att den hierarkiska ordningen, som presenteras ovan, inte alltid är den rätta. 

Empirin visar att organisationen, från politiken till tjänstemän, skapar en informell 

struktur då politiken ger tjänstemännen utrymme att bestämma hur ett politiskt 

beslut ska verkställas.  

 

När politikerna har fattat ett beslut lämnar de över ansvaret till 

tjänsteorganisationen vars uppgift är att verkställa beslutet. Hur beslutet 

verkställs är alltså upp till tjänstemännen. Organisationen har organisatoriska mål 

de vill uppnå och genom de politiska besluten finns en ambition om att målen ska 

uppnås på ett rationellt sätt. Med rationellt menar vi, att organisationen arbetar 

effektivt för att nå ett verkställande genom att följa den hierarkiska ordningen. 

Med vår empiri kan vi visa att det inte är två enkla steg från beslut till 
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verkställande, dvs ett enkelt steg mellan vad som ska beslutas och hur det ska 

verkställas. Tjänstemännen ges ett utrymme att verkställa besluten och den 

formella strukturen gå då inte längre att följa eftersom besluten måste anpassas 

efter verksamheterna.  

 

”Så beslutet hamnar på mitt bord jag utser någon som har mitt mandat att sköta 

utredningen och kommer fram till ett svar. Så i teorin är det kommundirektören som 

svara men jag tar med mig Annelie. Men jag är inte mycket för att sola mig i ansiktet, 

jag hade inte suttit där jag sitter om jag inte hade varit duktig på det jag gör.” 

(Tjänsteman närmast politiken)  

 

Citatet visar att det inte är två enkla steg från ett beslut till verkställande. 

Tjänstemannen närmast politiken kan inte själv verkställa alla beslut utan måste 

delegera vidare dem till andra tjänstemän. Den tjänstemannen samlar i sin tur ihop 

en arbetsgrupp som får i uppdrag att verkställa beslutet. En tjänsteman berättar 

att han får i uppdrag att sätta ihop arbetsgrupper för att uppnå de politiska 

intentionerna. 

 

”Nu pratar vi ju den lokala nivån, då hade de exempelvis bestämt att vi ska arbeta 

med lärlingsutbildning, innan jag började. Vi tillsatte en lärlings-utvecklare, eller två. 

De skulle även utveckla arbetsplatsförlagt lärande som en del utav 

lärlingsutbildningen. Allt som sker ute i arbetslivet ska vara kopplat till ett 

kursinnehåll. Vi har fått en del pengar för att utveckla detta och vi tillsatte då 

personer som skulle utveckla det. Men de får inget gehör. Fortfarande har vi inga 

lärlingar i någon större utsträckning. Utveckla APL, har vi bildat ett APL-råd som ska 

ansvara för utvecklingen, men det händer väldigt lite. Man förhåller sig ganska iskall 

till nämndens beslut.” 

     (Tjänsteman 4) 

 

Genom att beslutet inte går “den enkla vägen” och helt och hållet följer den 

hierarkiska ordningen, så skapas en informell struktur. I likhet med den tidigare 

forskning visar exemplet ovan att bara för att ett beslut att formulerat av ett fåtal 

politiker, så görs egna tolkningar och egna värderingar läggs in på vägen. 

Tjänstemannen närmast politiken har även daglig kontakt med politikerna jämfört 
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med de övriga tjänstemännen vilket resulterar i att han ofta har samma tolkning av 

ett beslut som politikerna. 

 

”Då vet jag det sen länge. I och med att jag sitter med i den politiska processen, inte 

som beslutande, men jag sitter med. Jag är med i KSAU, KS och fullmäktige. Jag är 

ofta med i de informella diskussionerna som förs innan så då vet jag det.”  

(Tjänsteman närmast politiken) 

 

Den kontakten har inte tjänstemännen längre ner i hierarkin i samma utsträckning 

vilket resulterar i att tolkningen av beslut ofta ser annorlunda ut ju längre ifrån 

politiken beslutet hamnar. Vi frågade en tjänsteman om han tänkte på 

organisationens mål i sitt arbete: 

 

”Ja det gör jag. Det är ju lite hierarkiskt konstruerat för det är ju fullmäktige som tar 

sina mål sen ska varje nämnd bryta ner de målen till sina verksamheter och sedan 

tittar vi på tex vad grundskolan behöver fokusera på. När det är gjort ska varje 

rektor ha en plan för sin skola och det ska då bygga på de målen. Det är inte så 

knepigt egentligen för de övergripande målen är så vitt hållna så de ställer ofta inte 

till några bekymmer. ”Barn och unga ska lyckas” är inte så knepigt. Utan det vi gör är 

ett kvalitetsarbete ute på enheterna och då kan de se vad de brister.” 

     (Tjänsteman 3) 

 

Vidare säger han att han tycker det är bra att målen är öppna för “då kan vi lägga in 

det vi vill”. Citatet visar att målen anpassas till verksamheterna vilket den tidigare 

forskningen förklarar med att offentliga organisationer tjänar allmänheten. Målen 

kan vara tvetydiga och svårare att mäta och därför ses de mer som riktlinjer för 

verksamheterna snarare är vinstdrivande (Boyne 2002).  

5.1.2 Arbetssätt 

I följande stycke har vi valt att beskriva den informella strukturen som ett 

arbetssätt. Vi menar inte att denna informella struktur är felaktig, utan istället ett 

arbetssätt som måste skapas för att på bästa sätt implementera ett politiskt fattat 

beslut.  
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Istället för att se det som en informell struktur går det att säga att det är ett 

arbetssätt organisationen har, eller vad Ahrne och Papakostas (2002) kallar för 

organisationers tröghet. Då varje beslut är unikt är det svårt, nästintill omöjligt, att 

ha en formell struktur baserad på en övergripande hierarkisk 

implementeringsprocess. Organisationen har istället ett outtalat arbetssätt, som 

skiljer sig från fall till fall, för att på bästa sätt uppnå målet. Detta arbetssätt skapar 

också en tröghet då beslutet hamnar i händerna på många olika tjänstemän i 

organisationen. Den offentliga organisationen beskylls ofta för att vara en trög 

organisation. Precis som en politiker sa: 

 

”Det vi i politiken ofta skylls för att det tar tid. Från det att man får en idé till att det 

verkställs. Men det är en del i demokratiska processen. Har jag ett företag kan jag 

peka med hela handen och säga att imorgon gör vi så, det kan man inte göra i en 

demokratiskt styrd organisation. Det är jobbigt att förklara för människor som tex 

söker ett beslut. Jag får ofta höra att ”politiska kvarnar maler sakta”. Det kan man 

tycka som politiker också, som människa också.” 

(Politiker) 

 

Samtidigt som organisationen beskylls för att arbeta sakta, från beslut till 

verkställande, så ges också organisationen alla förutsättningar för att arbeta just 

sakta. Då organisationen skiljer på vad och hur uppstår ett tolkningsutrymme hos 

tjänsteorganisationen som skapar tröghet. Ett politiskt beslut är taget men det 

finns inga direkta direktiv på hur det ska verkställas. Alltså börjar en ny process 

när beslutet lämnar politiken och läggs i händerna på tjänstemännen.  

 

”Det kan vara jag… i det här fallet var det bara jag. I en annan gång lägger jag det 

direkt på en tjänsteman och ber snällt; kan du titta på detta, jag har ingen aning om 

hur vi ska göra? Och sen får jag tillbaka det med ett färdigt förslag, det är en väg där 

jag knappt är inblandad alls.” 

(Tjänsteman 2) 

 

”De som sätter åtgärderna är ju oftast såna som jobbar med de här frågorna och 

verkligen vet vad som behöver göras. Men i åtgärderna gäller det ju att involvera 
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människor så att chansen ökar till verkligt genomförande. Chansen ökar om det finns 

en bred uppslutning kring “huret” [...].” 

(Tjänsteman 4) 

 

Citaten visar att det skapas olika processer när ett beslut ska verkställas. Dessa 

steg skapar en tröghet vilket också kan ses vara nödvändigt, då organisationen är 

offentlig och slutprodukten är något som ska gynna oss samhällsmedborgare. 

Precis som den tidigare forskningen visar så är det viktigt att de berörda 

människorna ges plats att medverka de olika processerna när ett beslut ska 

verkställas eftersom det är de som arbetar närmast verksamheten som vet vad 

som är bäst (Döös m.fl  2014). Människor som står utanför och i beroendeställning 

till den offentliga organisationen ser den formella strukturen som något verkligt. 

Det är då lätt att skylla organisationen för att vara en bromskloss när 

förverkligandet av ett politiskt beslut inte sker på det rationella sätt som 

strukturen visar. Men det är inte organisationen som enskild enhet som är trög, 

utan det mänskliga handlandet i organisationen som bidrar till trögheten.  

 

Att trögheten existerar kan av omgivningen upplevas som negativt och 

frustrerande. Dock kan vi, genom att ställa organisationen i relation till ett 

maskinellt utfört arbete visa att tolkningsutrymmet är bra för människan och 

nödvändigt för organisationen. Om inte människan får utlopp för sina egna 

tolkningar riskerar hon att bli vad Marx (Ritzer 2009) beskriver som alienerade. 

Marx menar att vi behöver ett tolkningsutrymme för att överleva. Vidare menar vi 

att ett maskinellt arbete inte heller är möjligt för en organisation vars målgrupp är 

människor. Varje beslut är unikt om då måste verksamheten anpassa beslutet så 

att det på bästa sätt gynnar samhällsmedborgarna. 

5.2 Tolkningsutrymme  

I föregående avsnitt presenterades empiriska exempel som visar den verkliga 

struktur som skapas inom organisationen när ett beslut implementeras. I detta 

avsnitt presenterar vi empiriska exempel på vad som sker när dessa verkliga och 

informella strukturer bildas och hur organisationerna ger tjänstemännen utrymme 

att tolka och värdera de politiska besluten.  
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5.2.1 Politikers egenintresse 

Genom vår empiri kan vi visa att det inte bara är i tjänsteorganisationen som 

utrymme ges för den mänskliga handlingen. Redan i första steget, hos politiken, 

läggs personliga värderingar och åsikter in. Den svenska demokratin bygger på att 

samhällsmedborgarna ska känna trygghet i att det parti som har blivit framröstat 

strävar efter att nå partiets visioner och löften. Vår empiri visar är att det inte är 

bara de klassiska lovorden som styr ett parti, personliga erfarenheter och 

kunskaper hos enskilda politiker väger också tungt.  

 

En politisk informant beskriver ett exempel då han på TV såg ett inslag där ny 

forskning visar att ungdomar presterar bättre i skolan om de börjar en timme 

senare på morgonen. Ett förslag som nu är på väg att blir verklighet på lokal nivå. 

En tjänsteman berättar om det faktum att föräldrar med skolbarn ibland tvingas 

betala en summa pengar för aktiviteter som anordnas av skolan under skoltid. Han 

hävdar att detta går emot skollagen och att han, tack vare en reaktion från en 

förälder som samtidigt sitter på politisk post, fick i uppdrag att se över denna 

struktur. Ovan beskrivna exempel berörde politikerna som privatperson och hade 

kanske inte tagits upp på politisk nivå om inte egenintresset existerat. Med Ahrnes 

teori om organisatoriska kentaurer kan vi förstå hur skillnad mellan förslag på 

förändringar, görs utifrån enskilda politikers egenintresse.  

 

Eftersom de plikter som arbetet kräver, är helt beroende av mänskligt handlande 

och människan inte kan lämna “sitt jag” hemma under arbetstid så sker arbetet 

under inflytande av egenintresse. En politiker gav exempel på hur han kan drivas 

av något annat än att bara följa sina plikter. Han och hans parti valde att gå emot 

vad majoriteten av invånarna tyckte, därför att de trodde så starkt på sitt förslag.  

 

“Då tar man ett beslut som just då går emot befolkningen, men när man tar de 

besluten och är övertygad om att det kommer vara bra på lång sikt, ja då får man ju 

riska sitt uppdrag” 

(Politiker)  
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“Grunden är oftast egna upplevelser eller andras upplevelser. Det kan vara 

människor man träffar eller sånt som man läser om i tidningen […]”  

(Politiker) 

 

Empirin ovan visar, i likhet med Ahrne (1993), att en människa inte kan lämna sin 

personlighet hemma. Även om en politiker arbetar för partiets lovord, grundar sig 

många av deras idéer i deras egna intressen och ambitioner. Deras mänskliga 

handling är av betydelse vilket i sin tur resulterar i att hela organisationen blir 

berörd av ett beslut som en enskild politiker fattade. Likaså berättar en politiker 

att han själv avgör om han ska gå vidare med ett medborgarförslag. Det betyder att 

han sitter på en avgörande position där hans egna värderingar och åsikter väger in 

och bestämmer om förslaget är värt att gå vidare med eller inte.  

5.2.2 Tjänstemännens tolkningsutrymme 

Ovanstående stycke visar att det redan i första steget, dvs i politiken, görs 

tolkningar och bedömningar som grundar sig i den mänskliga handlingen. Enskilda 

politiker med olika bakgrunder lägger fram förslag, grundade i deras egenintresse, 

som sedermera kan resultera i ett politiskt fattat beslut som berör 

samhällsmedborgarna. Nedan presenteras empiri som visar att hur organisationen 

ger tjänstemännen ett tolkningsutrymme vid implementeringsprocessen. 

 

Vi har tidigare beskrivit hur det informella arbetssättet skapar tolkningsutrymme 

som genererar för en effektiv implementeringsprocess. En process som kickar 

igång när tjänstemannen närmast politiken, utifrån sin kunskap och erfarenhet om 

organisationen, översätter det politiskt fattade beslutet till ett huvudmål för 

organisationen att sträva mot (Dannefjord 2009). Det betyder inte att allt arbete 

som redan pågår i verksamheten stannar upp. Det skulle vara både onödigt och 

omöjligt. När ansvarig tjänsteman kartlägger vilka kompetenser han anser ska 

resurssätta implementeringsprocessen sätter han också, indirekt, upp delmål. Bara 

genom att samla de utvalda kompetenserna i ett första fysiskt möte kan ses som ett 

delmål. Som Boyne (2002) menar så talas det ofta om att de offentliga 

organisationerna har svårare att arbeta mot sina uppsatta mål då de hela tiden 

måste anpassa sig efter samhällsförändringar samt andra organisationer som har 
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egna och kanske motstridiga mål, vilket också har stor inverkan vid en 

implementeringsprocess.  

 

“Vi besitter ju en kompetens att veta vilka kompetenser som behövs men vi behöver ju 

sakkunniga. Det kan ju alltid bli jobbigare för att man måste involvera fler, det tycker 

jag, men det är ju för sin sakkunskap vi har dem anställda”. 

(Tjänsteman närmast politiken) 

 

Att dessa kompetenser får tillfälle att uttrycka sin tolkning kan innebära nya idéer 

om hur implementeringsprocessen kommer framskrida.  

 

“I en organisation så finns det ju de högsta cheferna som tar sina beslut. Sen finns det 

chefer under dem och så finns det chefer under dem och så finns det ytterligare 

någon linjechef och där silas det ganska mycket! För att få något att hända så måste 

det här spjället vara öppet, ända uppifrån och ner. Men det är ju inte helt ovanligt att 

här uppe tycker man ”att det här ska man genomföra” sen stoppas det av någon, det 

kan ju vara nån chef på nån nivå som inte jobbar med det här och då… kommer det 

inte längre och händer ingenting där ute” 

(Tjänsteman 4) 

 

Som Dannefjord (2009:303) säger: “vi hittar inte en formulerings innersta 

betydelsekärna, utan ett uttryck som förstås olika i olika relationer och vid olika 

tidpunkter”. Kanske ser någon av kompetenserna att ytterligare perspektiv 

behöver läggas på implementeringsprocessen för att beslutet ska leda till det 

tänkta resultatet?  

 

“Sen kan tjänstemännen tänka ”vi behöver kanske arbeta på ett annat sätt” och så 

får man komma med förslag på hur man kan jobba med det som kanske innebär att 

politiken måste fatta beslut igen” 

(Tjänsteman 4) 

 

Om så är fallet kan nästa delmål vara att “den nya” kompetensen blir insatt i det 

arbete som påbörjats. Oavsett hur många kompetenser som blir inblandade så 

måste dessa ges möjlighet att etablera ett samarbete. I vårt sammanhang kan det 
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förstås som att ju fler kompetenser som ska ges möjlighet att uttrycka sin tolkning, 

desto längre tid kommer det att ta. Alla inblandade kompetenser vet att ett visst 

antal delmål måste uppfyllas för att nå primärmålet. Det är alltså inte det vi vill 

som avgör det vi gör, det är det vi gör som avgör det vi vill. Det föreligger alltså här 

en risk för att delmålen tar primärmålets plats och primärmålet flyttas framåt i 

tiden vilket i sin tur bidrar till organisationens tröghet. 

 

På frågan om det kan bli skillnad i hur besluten hanteras och arbetas med svarar 

en tjänsteman:  

 

Alltså det finns ju det man kallar portalparagrafer inom de olika lagarna, som är 

väldigt övergripande. Sen hur man lyder lagen kan tolkas jätteolika […] Man borde, 

emellanåt ställa sin verksamhet mot de här portalparagraferna och fundera på hur 

våra metoder stämmer in på det som står att vi ska uppnå? […] 

            (Tjänsteman 4) 

 

Som i alla system så beror det ju på. En demokrati kan fungera både väldigt bra och 

fruktansvärt dåligt. I där finns ex hur politiken intar och tolkar sina roller, att man 

har kommunikation mellan nivåerna och att medborgarna finns med. Så det här är 

ju som i allt mänskligt arbete så beror det på hur man hanterar uppdraget. Men 

väldigt mycket bygger på mellanmänskliga förutsättningar, att det finns en tillit […] 

Det är väldigt stor skillnad om politiken ger ett uppdrag att ”ni får 1 år på er att 

klara budgeten” eller ”ni får 3 år på er förbättra resultaten”. Det sätter i gång helt 

olika processer […]  

     (Tjänsteman 4) 

 

En annan tjänsteman berättar:  

 

“Den ansvarige för frågan sätter ihop ett förslag på funktioner. Sen utses de… ja 

alltså inte formellt utan man sätter ihop… [...] Man ser helt enkelt efter funktion och 

vem som har rätt att bestämma så man slipper gå och fråga” 

(Tjänsteman 3) 
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Ovanstående empiri visar att tjänsteorganisationen skapar en informell struktur 

då varje implementeringsprocess är unik. Denna struktur för med sig ett 

tolkningsutrymme som ger utrymme för den mänskliga handlingen. Vi 

argumenterar för att tolkningsutrymmet är ett resultat av skiljelinjen mellan 

politik och tjänstemän, dvs mellan vad och hur. Det visar att det är viktigt att 

beakta organisationens inre för att förstå förändringsprocesser. I likhet med den 

tidigare forskningen visar empirin att det är organisationsmedlemmarna som 

påverkar och spelar en aktiv och betydelsefull roll i själva processen. Det är 

tjänstemännen som översätter och tolkar de idéer, planer och vision som politiken 

bestämmer (Haslebo & Nielsen 1998).  Den formella strukturen frångås för att på 

bästa möjliga sätt verkställa ett politiskt fattat beslut. När “rätt” tjänsteman har fått 

beslutet på sitt bord är det hans uppgift att sätta till en arbetsgrupp som 

verkställer det. 

5.2.3 Engagemang  

Tolkningsutrymmet som tjänsteorganisationen ges, genom att de får möjlighet att 

bestämma hur ett politiskt beslut ska implementeras, för även med sig, vad vi valt 

att kalla positivt och negativt engagemang. En tjänsteman berättade hur han valde 

in sig själv i en arbetsgrupp eftersom arbetet inte fortskred som han förväntade 

sig. Samma informant sa: “[...] men nämnden tror, och det tror även jag [...]” vilket 

visar hans engagemang till beslutet. Samma engagemang ser vi hos en annan 

tjänsteman som drivs av att få så bra resultat som möjligt för skolelever genom att 

hantera de befintliga resurserna på bästa möjliga sätt. Vår empiri visar även att det 

finns tjänstemän som inte drivs av samma engagemang: 

 

“Jag avstod faktiskt när det var en remiss om ***. Jag tyckte att utifrån vårt 

perspektiv kan vi inte motivera överhuvudtaget att lägga en spänn på det. Snarare 

att vi borde motverka ***. Jag visste ju att politiken ville ha sin ***, så då meddelade 

jag avdelningen, att jag vill helst inte skriva svar på den här remissen. För det blir 

svårt, det kan någon annan göra. Men det var mest för min egen privata... 

Någonstans går liksom gränsen att vara tvetydig.” 

(Tjänsteman 3) 
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Ett annat exempel ser vi hos en tjänsteman som berättar att lärare på en skola inte 

vill utveckla elevernas praktikmöjligheter, då lärarnas undervisningstid skulle 

minska. Likaså berättar en tjänsteman att lärarna fortfarande tillåter att eleverna 

tar med sig frukt till skolan, trots att skolan inte ska innebära några ekonomiska 

kostnader. Det visar att det finns positivt och negativt engagemang även hos de 

yrkesverksamma organisationsmedlemmarna. Det finns alltså tjänstemän som är 

mer eller mindre engagerade i sitt arbete vilket en politisk informant uttrycker sig 

om: 

 

“Ja det kan vara att utredningen är ensidig, vill man som tjänsteman ha igenom 

någonting tar man kanske bara upp fördelar. Då återkopplar vi och berättar vad vi 

saknar. Det kan också var tvärtom, att den är ensidig och bara tar upp nackdelar.” 

(Politiker) 

 

Konklusionen av detta visar att engagemanget kan vara, vad vi benämner, som 

positivt eller negativt. Vid positivt engagemang effektiviseras verkställandet, 

medan ett negativt engagemang kan resultera i att beslutet hamnar underst i 

högen. Detta visar, i likhet med Ahrne (1993), att det inte går att bortse från 

organisationsmedlemmarnas egna värderingar, trots organisationstillhörigheten. 

Empirin visar att det görs avgörande tolkningar vilket styr beslutets väg. Dessa 

tolkningar görs av enskilda tjänstemän. Oavsett hur tydligt beslutet än är 

formulerat så ska det tolkas av en individ vars kompetens är fylld med en unik 

uppsättning kunskap och tidigare erfarenheter. Precis som Löwstedt (1995) menar 

så hämtar ofta människor förklaring utanför den egna organisationen när något 

uppfattas som negativt. Likaså överdriver människor sin egen betydelse vid 

positiva förändringar. 
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6 Slutsatser  

I detta kapitel sammanfattar vi studiens viktigaste resultat genom att återkoppla 

till dess syfte och frågeställningar. Syfte med föreliggande studie har varit att förstå 

hur ett politiskt fattat beslut implementeras i offentliga organisationer samt förstå 

hur organisationen skapar tolkningsutrymme som resulterar i ett mänskligt 

handlande?  

 

Genom resultaten och analysen kan vi se att den struktur som de offentliga 

organisationerna visar genom sin organisationskarta, inte är den struktur de följer 

i implementeringsprocessen. Istället skapar organisationerna egna strukturer eller 

vad vi valt kalla det – arbetssätt. Detta ser vi som ett naturligt utfall då alla beslut 

ser olika ut och de måste anpassas till verksamheterna för på bästa sätt gynna 

samhällsmedborgarna.  

 

Genom föreliggande studie kan vi även förklara att det inte går att bortse från den 

mänskliga handlingen i organisationer eftersom organisationen består av 

människor. Genom förfogandet över sin unika uppsättning kunskaper och 

erfarenheter är människor olika. Tjänstemäns individuella kompetenser och 

preferenser får inflytande över implementeringen då det är upp till 

tjänsteorganisationen att bestämma hur besluten verkställs. Detta 

tolkningsutrymme bidrar till en upplevd tröghet då olika delar ska sättas ihop till 

en helhet. Ofta förknippas offentliga organisationer med tröghet och ofta beskylls 

organisationen som en enskild aktör. Vi menar att denna tröghet inte behöver ses 

som negativ, utan istället ett resultat av organisationernas arbetssätt som ger 

tjänstemännen tolkningsutrymme. 

 

Studien visar alltså att det mänskliga handlandet är ett resultat av det givna 

tolkningsutrymmet organisationen ges och organisationströgheten blir då ett utfall 

av det mänskliga handlandet. Vi får inte glömma att det, mellan politiken och 

samhällsmedborgarna, finns en organisation som består av människor och 

mänskligt handlande. 
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7 Diskussion 

Detta avslutande kapitel syftar till att presentera några avslutande reflektioner om 

studien. Vi diskuterar vad som kunde gjorts annorlunda samt ger förslag på 

framtida forskning inom organisationsområdet.  

 

Under arbetets gång med uppsatsen har vårt syfte samt frågeställningar förändrats 

i den mening att de blev mer konkreta ju längre arbetet fortskred. Vi var på det 

klara vad vi ville undersöka men inte hur det skulle formuleras. Men ju mer tiden 

gick desto mer bearbetades dels våra idéer, dels formulerade vi frågeställningar 

som konkret kunde hjälpa oss att få svar på de vi vill undersöka. Hade den 

processen skett tidigare och vi hade haft mer tid, hade vi ställt fler frågor under 

intervjuerna. De frågorna hade varit mer konkreta och gett oss tydligare svar.  

 

Föreliggande uppsats har framförallt bidragit med en ökad förståelse kring vad 

den mänskliga handlingen har för betydelse när politiska beslut ska 

implementeras i offentliga organisationer. För att underlätta för läsaren och även 

ge en mer konkret bild av implementeringsprocessen hade vi föreslagit att istället 

följa några verkliga politiska beslut från beslut till verkställande. För att göra 

studien mer generell hade även antalet studieobjekt kunnat utökats.  

 

Ytterligare en intressant aspekt inom området skulle kunna vara att på närmare 

håll studera den offentliga organisationens olika verksamhetsområden. En 

jämförelse mellan dem skulle bidra till en djupare förståelse av den mänskliga 

handlingens grogrund inom offentlig organisation. Utbildningsbakgrund och kön 

hade också varit en intressant aspekt att studera.   

 

Ett förslag på vidare forskning är att studera privata företag för att se om den 

mänskliga handlingen har mer eller mindre betydelse. Då organisationer, oavsett 

offentliga eller privata, består utav människor tror vi, med vår sociologiska 

bakgrund, att resultatet skulle se liknande ut. Dock ser den organisatoriska 

strukturen annorlunda ut inom den privata sektorn vilket skapar andra 

förutsättningar för organisationsmedlemmarna, vilket kan vara en intressant 

ansats. 
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Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 
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Bilagor 

 

Intervjuguide politiker 

Beskriv ditt uppdrag 

 

Vilka professioner samarbetar du med? 

 

Berätta hur en arbetsdag kan se ut för dig? 

 

Vilken drivkraft var starkast hos dig när din politiska karriär inleddes?  

 

Vem skulle du säga gynnas av ett demokratiskt styre?  

 

Hur ser du på organisationen?  

 

Hur ser du på organisationens mål?  

 

Hur kommer ett förslag på tal? 

 

Hur går ni tillväga med förslaget/beslutet?  

 

Hur går det till när ni får in ett medborgarförslag? Vad gör ni? 

 

Hur går det till med uppföljningen av besluten?  
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Intervjuguide tjänsteman 

Beskriv ditt uppdrag 

 

Vilka professioner samarbetar du med? 

 

Berätta hur en arbetsdag kan se ut för dig? 

 

Vem skulle du säga gynnas av ett demokratiskt styre?  

 

Hur ser du på organisationen?  

 

Hur ser du på organisationens mål? 

 

Om du ser något som du vill förändra, kan du det?  

 

Hur går det till när du får ett beslut på ditt bord?  

 

Vad gör du med beslutet? 

 

Hur går det till med uppföljningen av besluten?  

 

 

  



 

 37 

Etikdokument 

Först vill vi tacka dig för din medverkan! 

Med detta dokumentet vill vi informera om på vilket sätt vi arbetar under de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet uppmanar till; 

 

Informationskravet - Ditt deltagande i intervju och medverkan i vårt 

uppsatsarbete är helt frivilligt 

 

Samtyckeskravet - Uppfylls genom att du godkänt din medverkan 

 

Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer kommer endast 

användas i detta uppsatsarbete. Efter avslutat arbete kommer alla uppgifter att 

förverkas på ett säkert sätt.  

 

Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

kommer sparas på ett säkert sätt så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

 

Bästa hälsningar 

Johanna och Emmy  
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