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Abstract 

Ligger makten hos politiker eller förvaltningen? Studien handlar om makt i policyprocessen 

och just ett specifikt fall av detta, Halmstad Kommuns kommande bostadspolitik. Halmstad är 

en kommun som präglas av en snabbt ökande befolkning och en växande segregation vilket gör 

det till ett intressant fall att studera. Även just bostadspolitik är omdiskuterat och intressant 

vilket gör även detta till ett bra område att specificera studien till. Studien undersöker 

maktförhållande i två analyser, en som baseras på intervjuer med representanter från 

förvaltningen och en som studerar Handlingsprogrammet för bostadsförsörjning vilket blev 

resultatet av policyprocessen kring Halmstad kommuns planerade bostadspolitik.  
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1. Inledning  
I Sverige råder det bostadsbrist på grund av att det under en längre tid har byggts för lite nya 

bostäder. Regeringens mål är att bygga 250 000 bostäder innan år 2020 (Regeringen, 2017), 

men det verkliga ansvaret ligger inte på regering eller riksdagen eftersom det verkställs och 

beslutas på kommunal nivå (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). Tjänstemännen som är 

inblandade i flera steg i policyprocessen har en stor inverkan på politikens utfall och kan vara 

en anledning till att politiken inte alltid uppnår de ursprungligt önskade målet (Hertting, 2009, 

s.16). Förvaltningen och tjänstemän är en av de viktigaste aktörerna i en västerländsk 

demokrati, när det görs politiska beslut är det förvaltningen som bereder och implementerar 

dessa beslut. Det är relationen mellan politiker och förvaltningen och vem som har den 

egentliga makten i policyprocessen som är det intressanta i denna studie (Lundquist, 1992, 12–

13). 

 

En förklaringsmodell för att förstå policyprocessen består av fem punkter:  

• Initiering, vilket innebär att någon tar upp en fråga eller ett problem. 

• Beredning, vilket är de material som samlas in som värderas samt sammanställs 

och som           ligger till grund för kommande beslut. 

• Beslutsfattande, vilket är själva valet av åtgärder av problem eller fråga. 

• Implementering, vilket innebär den process där beslutet görs till verklighet och 

åtgärderna förs ut i praktiken. 

• Efterkontroll, vilket innebär att åtgärderna och dess effekter utvärderas.  

 

Enligt Michael Hill (2013) är det svårt att definiera begreppet policy och policyprocess. Ett 

förklaringssätt är att det är en officiell handlingsplan med specifika mål och beslut. Policy 

är inte bara ett beslut eller en enskild handling utan mer en övergripande handlingsplan för 

beslut och handlingar, dvs. politik. Dessa handlingar och beslut är något som utförs av en 

styrande makt, till exempel i form av en politiker eller tjänsteman. Begreppet policyprocess 

är däremot inte enbart en handlingsplan och dess mål utan den process som uppstår vid 

skapandet av en policy, dvs. politik (Hill, 2013, 14–15). 

 

 



 
 

6 
 

1.1 Problemdiskussion  
Det finns viss problematik med policyprocessen, bland annat består den av flera steg och i varje 

steg är det olika aktörer som är inblandade vid arbetet. Lundquist (1992) framhåller att 

relationen mellan politiker och tjänstemän utgör en viktig punkt i policyprocessen där båda 

aktörerna är viktiga för varandra för att policyn ska fungera (Lundquist, 1992, 78). Vidare 

diskuterar författaren att eftersom det är förvaltningen som gör verklighet av politiken är det 

viktigt att tjänstemän och politiker förstår varandra. Problem med implementeringen kan enligt 

Lundquist (1992) spåras till tre förklaringsfaktorer, kunna, vilja och förstå. Det innebär att 

antingen kan inte tjänstemännen genomföra någonting, vill inte genomföra någonting eller 

förstår hur någonting ska genomföras. Här finns det en fråga om vem som har makten 

egentligen. Är det politikerna som tar beslut eller är det förvaltningen som verkställer 

(Lundquist, 1992, 42). Erik Hysing och Jan Olsson skriver i sin bok Tjänstemän i politiken 

(2012) att tjänstemän i större eller mindre utsträckning påverkar politiken och i sin tur är en 

form av makt. De fortsätter även med att tjänstemän är en politisk aktör som har betydelse för 

politikens utformning och genomförande (Hysing, Olsson, 2012, 7). Tjänstemännens inflytande 

grundar sig i deras professionella kompetens, erfarenhet och kontinuerliga närvaro i 

verksamheten. Tjänstemännen har stora möjligheter att påverka hela policyprocessen och där 

med påverka politikens utfall. Enligt Hysing och Olsson bör tjänstemän ses som en politisk 

aktör (Hysing, Olsson, 2012, 20–21). 

 

Tidigare nämnt råder det en bostadskris i Sverige och om det inte görs något drastiskt åt det så 

förväntas situationen bli värre. Även om regeringen har satt upp mål med bostadsbyggande så 

ligger ansvaret att verkställa detta på andra aktörer i policyprocessen. Beroende på hur tydligt 

uttalat det är vad som ska göras enligt de direktiv politiker har beslutat så har förvaltningen 

olika mycket makt och ansvar i frågan. Enligt en teori om styrformer som Lundquist skriver i 

sin bok ”Förvaltning, stat och samhälle”, (1992) har förvaltningen mer makt och ansvar i frågan 

beroende på hur tydligt det är utskrivet i direktiven vad som ska göras. Är politiker inte tydliga 

och precisa skapar det en handlingsfrihet och makten delegeras till tjänstemännen (Lundquist, 

1992, 81–82). 

 

Den rådande bostadskrisen och bostadspolitiken är ett ständigt omdiskuterat ämne, inom både 

politiken och utanför på debattsidor och liknande. Av de 250 000 bostäder som ska byggas har 

det hittills byggts 9000 (Dagens Industri, 2018). En aspekt i diskussionen om bostadspolitik är 
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att miljonprogrammen ständigt kommer hänga över debatten som ett mörkt moln. Samtidigt 

som det Sverige skulle behöva är många nya billiga bostäder så är det ingen som vill göra om 

de misstag som uppstod vid miljonprogrammet 1965–1975. Ulf Meyer på Västerbottens kurir 

argumenterar för att det inte var ett så misslyckat projekt som många anser. Miljonprogrammet 

löste inte bara en kommande bostadskris utan gjorde även bostäder modernare (Västerbottens-

Kuriren, 2015). Enligt boverkets analys behöver Sverige bygga 700 000 nya bostäder inom 10 

år, vilket liknar den mängd som byggdes under miljonprojektet där det byggdes lite över 

1 000 000 nya bostäder på 10 år (Boverket, 2014). Professorerna Hans Lind och Erik Stenberg 

hävdar om den kommande situationen som nästan samma som mellan 1965–1975. Det kommer 

bli annorlunda denna gång jämfört med miljonprojektet, men det behöver inte nödvändningsvis 

bli bättre. Vid miljonprogrammet fanns det en plan med lägenheterna, de var funktionella, 

välplanerade och hade tillgång till lekplatser och service, nu byggs det utan plan och hoppas att 

marknaden ska sköta resten. Byggandet nu för tiden innebär lägenheter med stor balkong och 

sjöutsikt, men det är inte den typen av lägenheter som behövs i Sverige (KTH Magazine, 2017).  

 

Enligt statsvetaren Oskar Svärds (2005) studier om Halmstad kommer han fram till att det är 

en stad som lider av en långt gången bostadssegregation. Det finns tydliga mönster på att 

befolkningen skiljer sig åt både socioekonomiskt och etnografiskt i områden beroende på om 

de ligger öster eller väster om Nissan som delar Halmstad på mitten (Svärd, 2005). Med tanke 

på slutsatsen Svärd drog redan 2005 har Halmstad som fall blivit ännu mer intressant med tanke 

på flyktingvågen 2015 som ökade inflyttningen till kommunen betydligt mer. 

  

På grund av att ämnet är aktuellt och omdiskuterat så anser jag att det är ett bra exempel att 

använda sig av när man ska undersöka policyprocessen och maktrelationer.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att studera makt i policyprocessen, det genom att undersöka ett specifikt 

fall av politik och analysera politiker samt tjänstemannens makt.  

 

Målet med studien är att undersöka makt med hjälp av policyprocessen som ledde till Halmstad 

kommuns bostadspolitik och specifikt vad tjänstemän och politiker haft för inverkan på beslutet 

och vad de har för makt i själva implementeringen. Frågan om vem som har makt, inflytande 
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och vem som ligger bakom beslut gör syftet intressant. I och med att det inte är politiker utan 

tjänstemän som bereder ett förslag, dvs. samlar in, värderar och sammanställer material som 

ska ligga till grund för beslutet. Det är även tjänstemännen som implementerar politiken, dvs. 

gör verklighet av politiska beslut. Anledningen till valet av Halmstad kommuns bostadspolitik 

som fall är på grund av att Halmstad kommun är en medelstor svensk kommun men med 

problem vad gäller bostäder. Samtidigt som det är stora strömmar av nyinflyttade från både 

Sverige och utanför Sverige så finns det en tydlig segregation mellan områdena i Halmstad 

kommun.   

 

Utifrån syftet har jag formulerat följande forskningsfrågor:  

1. Har politikerna eller förvaltningen haft störst inflytande i policyprocessen? 

2.  Vilken eller vilka styrningsformer tillämpas vid framtagandet av Halmstad kommuns 

bostadspolitik? 

 

1.3 Avgränsning 
Studien fokuserar på policyprocessen, vad det innebär och definitioner av policyprocessen tar 

upp i senare kapitlet om tidigare forskning. För att avgränsa ämnet något har jag valt att 

undersöka ett specifikt fall där politik har uppstått. Detta fall är Halmstad Kommuns 

bostadsförsörjningsprogram, det vill säga det planerade byggandet av bostäder och dess 

bostadspolitik. För att avgränsa ämnet mer kommer studien att rikta in sig på tjänstemännen 

inom policyprocessen och maktrelationen mellan tjänstemän och politiker.  

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Ett inledningskapitel, ett teorikapitel som är aktuell i studien, 

ett metodkapitel, ett resultat- och analyskapitel och slutligen kapitel fem, slutsats och 

diskussion. Teorikapitlet förklarar begrepp och teorier som är relevanta och som används i 

studien, det för att läsaren ska få en förståelse över alla delar av studien. Teorierna som används 

i analysen förklaras även här. Metodkapitlet beskriver vad det är som ska göras för att läsaren 

ska kunna följa med, förstå och återskapa studien. Analys och resultat kapitlet består av studiens 

huvudsakliga innehåll, här redovisas själva undersökningen och resultatet. I det avslutande 

kapitlet redovisas resultatet ytterligare. Det sker även en diskussion av vad studien har kommit 

fram till.   
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2. Teoretiskt ramverk 
För denna studie finns det tre centrala begrepp som är viktiga att få grepp om. De är 

policyprocessen, makt och politisk analys. Dessa begrepp kommer tas upp nedan för att 

få en större förståelse om studien.  

 

2.1 Policyprocessen 
I Michel Hills bok The Public Policy Process (2013) tar han upp en definition av 

policyprocessen som går att anpassa på min studie, den lyder: Policyprocessen är de 

riktlinjer som kommunen utformar samt åtgärder som genomförs vars syfte är att påverka 

den lokala bostadspolitiken och utformningen av den. Innebörden av policyprocessen är 

då den process som uppstår när politik skapas. En välkänd och använd definition av 

politik är att politik är en auktoritativ fördelning av värden. En stat eller organisation har 

makt över regler och riktlinjer och bestämmer över människor med hjälp av dem (Das, 

2014). I stort kan man säga att policy är själva politiken och vad den innebär, det innebär 

att policy är olika regler och riktlinjer som menat att bestämma över människor liv och 

vardag i samhället. Policyprocessen, vilket är en central del av denna studie, är den 

process som sker i skapandet av policyn, dvs. politik. Policyprocessen kan både vara en 

långdragen och invecklad process med många olika röster och åsikter som vill höras men 

den kan också gå fort. Det skiljer sig också i hur pass invecklad och hur lång tid det tar 

att genomföra beroende på hur omfattande policyn är. Policyprocessen delas in i olika 

stadier, enligt Lundquist är det fem stadierna, initiering, beredning, beslutsfattande, 

implementering och efterkontroll (Lundquist, 1992, 12).  

 

En central fråga inom statsvetenskapen är hur politik ska implementeras i praktiken, och 

även relationen mellan förvaltningen och politiker (Rothstein, 2008). Forskning om 

policyprocessen tyder på politiker använder sig av en vertikal styrning, det så kallade 

”top-down” perspektivet. Detta innebär att politikerna startar hela processen med en 

initiering och sedan delegerar arbetet till förvaltningen att samla material till underlag för 

ett beslut, som i sin tur politiker tar för att sen låta förvaltningen implementera beslutet 

(Hertting, 2014). En viktig del av att analysera policyprocessen är för att ta reda på 

institutionernas intressen, detta är bra för att verkligen få reda på alla bakomliggande 

faktorer som kan ligga till grunden för ett beslut (Hill, 2013, 70). 
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2.2.1 Aktörer i policy processen  

I Policyprocessen verkar flera aktörer och de viktigaste och mest centrala aktörerna vid 

policyprocessen är parlamentet, regeringen, förvaltningen, politiska partier, 

intresseorganisationer, massmedia, affärsföretag, individer medborgare. Dessa aktörer 

kan verka inom nästan alla olika stadier vid policyprocessen men de har olika betydande 

roller. Till exempel måste det vara parlamentet, regeringen, kommunfullmäktige eller en 

institution med makt som kan fatta ett beslut och inte så mycket tjänstemännen i 

förvaltningen. Men det innebär inte att tjänstemän inte har makt och inflytande i 

processen. Dels så har tjänstemän en bättre insikt i sakfrågor, till exempel vilka problem 

som finns inom vilka områden. De har även möjlighet att påverka konkreta utformningar 

av politiska beslut och de vet vad som är viktigt och inte inom olika områden. Detta ger 

tjänstemännen en viss makt vid policyprocessen (Hysing, Olsson 2012, 21). Lundquist 

(1992) menar att förvaltningen har en oerhört viktig roll vid policyprocessen. Det är 

förvaltningen som både bereder, dvs. samlar in information, och implementerar beslutet, 

dvs. gör verklighet av politiken (Lundquist, 1992, 13–14). De politiska och opolitiska 

aktörerna som jobbar inom de olika departementen och förvaltningen har en oerhört 

central roll i uppkomsten av politiska beslut. Insamlandet av material är det som ligger 

till grund för beslut och det kan påverka politikens utgång och även om specifika frågor 

ens kommer upp på dagordningen. Utöver de aktörer som finns inom statens ramar, som 

politiker och förvaltningen, så finns det externa aktörer som försöker påverka policyn i 

någon riktning. Vilken riktning och förmågan att påverka policyn beror helt på vilka mål 

aktörerna har och hur stort inflytande de har. Forskningen definierar dessa aktörer som 

’’överförandet från förvaltningen till marknaden och den civila marknaden’’ (Montini, 

1992). Dessa aktörer beskrivs som ’’icke statliga’’ och kan vara företag, 

intresseorganisationer, fackföreningar med mera. Det man bör ha i åtanke med externa 

aktörer i policyprocessen är att dessa aktörer inte företräder staten eller den offentliga 

sfären, men vill ändå uppnå en policyförändring (Jönsson, 2014).  

 

Lundquist (1992) tar upp att de förra traditionella rollerna för politiker och tjänstemän 

har under tiden förändrats är inte längre generellt tillämpliga. De nya rollerna är ännu 

oklara. Politikerna har inte längre möjligheten att överblicka hela den offentliga 

verksamheten utan förvaltningen och sakkunniga har fått allt större inflytande. Politiker 

har inte heller möjligheten att bestämma själva vilka frågor de ska koncentrera sig på utan 
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massmedierna har ofta fått bestämma dagordningen genom att ställa kvar på politiker att 

lämna kommentarer om olika frågor. I och med välfärdsstatens utveckling har 

förvaltningens inflytande ökat. Inflytandet begränsas inte längre till beredning inför 

beslut och implementeringen av beslut, allt oftare fungerar även förvaltningen som 

intresseorganisationer vid initieringen (Lundquist, 1992, 276–277). 

 

2.2.2 Förvaltningens påverkan i policyprocessen  
Enligt den accepterade definitionen av förvaltningens roll i policyprocessen är 

förvaltningen inblandad i beredning och implementering, men definitionen är otillräcklig 

för att förstå vad förvaltningen verkligen gör. Förvaltningens närvaro kan identifieras till 

även initiering och efterkontroll också. Genom att förtydliga förvaltningens egentliga 

inflytande ges det en tydligare bild av dess makt över besluten som fattas.  

 

Även om det anses att det är politiker, samhällsmedlemmar eller organisationer som tar 

indikativ till förändring så sker det även hos förvaltningen. Ofta initierar eller uppmanar 

förvaltningen till en förändring i sina respektive verksamhetsområden, det kan även hända 

att förvaltningen rent av har en skyldighet att ta initiativ. I och med att förvaltningen 

besitter expertkunskap inom sitt område uppfattar de om det behövs en förändring på ett 

annat sätt än vad politiker kan göra. Om något inte fungerar som det ska eller att det skett 

en förändring i samhället som påverkar politiken kan det ofta vara förvaltningen som först 

upptäcker och vet att något behöver ändras. Det ligger ett visst värde i att vara den som 

initierar när det gäller makt, för beroende på vem som initierar så kommer det påverka 

det fortsatta arbetet i form av substans och process (Lundquist, 1992, 95).  

 

Beredningen av politiska beslut brukar traditionellt sätt sägas att det är förvaltningens 

uppgift. Förvaltningen får en uppgift att undersöka en situation och sen komma med 

material till politikerna som sedan fattar ett beslut. Förvaltningen med sin expertkunskap 

har en utmärkt grund för att påverka politiker med sitt underlag. Politikerna litar på 

förvaltningen och materialet som samlas in och redovisas anses vara korrekt (Lundquist, 

1992, 97–98). 
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Även implementeringen brukar traditionellt sägas vara förvaltningens uppgift, det är nu 

det ska göras verklighet av politiska besluten och det är förvaltningens uppgift att 

genomföra det. Beroende på vad det kommits fram till i beredningen och beslutet så 

varierar här förvällningens handlingsutrymme och där med makt. Är det tydligt utskrivet 

från politikernas håll vad som ska göras har förvaltningen mindre handlingsutrymme. 

Däremot är det viktig att ha i åtanke att förvaltningen har varit delaktig i tidigare stadier 

av policyprocessen och har där med själva redan haft möjlighet att författa vad det är som 

ska göras i implementeringen (Lundquist, 1992, 99). 

 

Efterkontrollen diskuteras sällan när man pratar om makt i policyprocessen, men det är 

ofta förvaltningen som utför efterkontrollen och utvärderar då sig själva. Beroende på hur 

de väljer att tolka data och vilka metoder som används går det att sätta sin prägel på 

efterkontrollen och där med tolka till sin fördel (Lundquist, 1992, 100). 

 

Enligt Lundquist (1992) så är det tydligt att förvaltningen har en betydande maktpotential 

gentemot politiker eftersom förvaltningen har stora möjligheter att prägla 

policyprocessen och där med påverka hur politikernas styrning kommer ske. En av de 

främsta maktegenskaperna förvaltningen har gentemot politikerna kunskap. Politiker är 

beroende av förvaltningens kunskap och expertis för att en policyprocess över huvud taget 

ska kunna genomföras. Det finns en tydlig skillnad på politiker och förvaltningens 

uppgifter. Politiker bör formulera målsättningar och dra allmänna riktlinjer samtidigt som 

förvaltningen bör verkställa de politiska besluten. Men enligt Lundquist är det hela mer 

komplicerat än så (Lundquist, 1992, 101–102). 

 

I Oskar Svärds avhandling Företagare eller politiker (2016) om styrelsearbete i 

kommunala bostadsbolag framhävs det att i de fall som studeras är det tjänstemännen som 

har det största inflytandet i frågor och arbetet. De direktiv som finns att följa ger upphov 

för tolkningar vilket oftast görs av tjänstemän (Svärd, 2016, 160–161). Svärd (2016) 

betonar att vid ett av fallen finns det brist på kunskap hos styrelsen, vilket leder till att de 

inte kan utföra den kontrollerande funktion de är ämnade att göra. Tjänstemännen har en 

expertis som bland annat styrelsemedlemmar och politiker kan sakna vilket gör att 

tjänstemännen får inflytande i arbetet. Fallen i Svärds (2016) studie förklaras det att 

styrelsemedlemmarna inte kontrollerar tjänstemännen för att de tror att en ökad 
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granskning skulle försämra deras relation och därför överlåter dom arbetet till 

tjänstemännen och litar på dem. Styrelsen har förtroende för att tjänstemännen utför sitt 

arbete korrekt (Svärd, 2016, 182–184). Avslutningsvis förklarar Svärd (2016) att en 

styrelse har två uppgifter gentemot tjänstemän. Dels att ge råd kring hur de ska bedriva 

verksamheten och agera kontrollerande organ gentemot tjänstemannen. När det inte finns 

ett behov av att kontrollera tjänstemännen kan de fokusera på att bidra med erfarenheter, 

kunskap och lokalpolitisk kännedom (Svärd, 2016, 264–265).  

 

2.3 Makt 
Begreppet makt definieras på olika sätt i de olika teoretiska skolorna. Steven Lukes 

diskuterar något han kallar maktens tre dimensioner eller maktens tre ansikten i sin bok 

Power – A Radical View från 1974 som tas upp nedan.  

 

2.3.1 Maktens tre dimensioner 
Den teoretiska diskussionen om maktens tre dimensioner, också kallat maktens tre 

ansikten, kommer från Steven Lukes bok Power – A Radical view från 1974. Den går ut 

på att makt går att kategorisera upp staters makt att kontrollera människor på tre olika 

sätt. Beslutsfattande makt fokuserar på beteenden, beslut och konflikter mellan olika 

intressen. Kortfattat kan man definiera den med att en aktör kan påverka en annan aktör 

att göra något hen annars inte hade gjort, och där med utövar den första aktören makt över 

den andra (Lukes, 2005, 16–18). Icke-beslutsfattande makt fokuserar på analyser av icke 

beslutsfattande. Det finns intressekonflikter mellan de som har möjlighet att fatta beslut 

och de som lämnas utanför beslutsprocessen. Institutionella procedurer kan beskrivas som 

en form av maktmedel för att vissa grupper i samhället systematiskt ska gynnas. Makten 

här finns hos de aktörer som har möjlighet att påverka vad som är accepterat och vad som 

inte accepteras. Tillskillnad från den första dimensionen som syns öppet så kan den andra 

dimensionen agera i det dolda utan ett fysiskt handlande. Gemensamt för dessa är att det 

finns en konflikt mellan aktörer (Lukes, 2005, 20–25). Ideologisk makt innebär att makt 

utövas genom auktoritet och manipulation. Denna dimension är konfliktlös och går ut på 

att konflikter, både dolda och synliga, inte ska uppstå. Lukes (2005) menar att makten 

formar viljan och intressen hos människor som får oss att acceptera situationen. Lukes 

förklarar att det kan bli såhär genom att det uppstår ett falskt medvetande hos de som blir 

”utsatta” för makten för att den inte finns några andra tänkbara alternativ än de rådande, 

och även att det upplevs som att situationen är naturlig och fördelaktig (Lukes, 2005, 
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134).   

 

2.3.2 Makt i policyprocessen 
När policyprocessen studeras är det nödvändigt att även studera utövandet av makt vid 

utförandet och en policy. Enligt Hill (2007) finns det två viktiga dimensioner när det 

handlar om makt i policyprocessen: i vilken utsträckning makt fördelas på ett relativt 

jämlikt sätt, och i vilken utsträckning makt är koncentrerad eller utspridd. Beroende på 

hur pass jämnt fördelat och hur koncentrerad makten är så kan politiken i olika grader av 

hur demokratiskt det är (Hill, 2007, 35).  

 

När Hill (2007) diskuterar olika syner på makt så tar han upp Dahl (1961) som en av dem. 

Dahl är en av de mest inflytelserika företrädarna för de pluralistiska idéerna och är en 

viktig faktor vid studerandet av makt. I sin bok Who governs? Democracy and Power in 

an American City från 1961 diskuterar Dahl att i västerländska samhällen är makten oftast 

fördelad mellan olika grupper. Ingen grupp står utan makt utan alla har inflytande i 

beslutsfattandet, ingen grupp är heller dominant. Så länge en grupp är tillräckligt 

beslutsam kan den se till att dess politiska preferenser tillgodoses. Dahl och hans kollegor 

inom de pluralistiska idéerna hävdar inte att makt är jämnt fördelad, utan snarare att 

källorna till makt är utspridda mellan grupper och individer i samhället på ett ojämnt sätt. 

Källorna för makt kan vara pengar, information, sakkunskap osv. Även om en aktör är en 

liten grupp kan den fortfarande ha större inflytande än en större beroende på hur mycket 

kapital denna grupp har, till exempel hur mycket pengar eller information gruppen har. 

Enligt pluralisterna makt till grunden fragmenterad och utspridd i ett politiskt system. 

Vad grupper uppnår beror helt på dess resurser. Däremot finns det ett problem som är hur 

pluralism hanterar statliga organ (Hill, 2007, 38–39). Pluralisternas teori om makt har två 

beståndsdelar, dels att den politiska scenen är öppen för alla, och den andra är en grupp 

eliter utövar politiken, men som representanter för större grupper av människor (Hill, 

2007, 45).  

 

Det finns även ett mer elitistiskt perspektiv på makt där de hävdar att en politisk elit styr 

och har all makt. Denna elit har fått makt genom militär erövring, revolutionär 

omröstning, kontroll över vapen och ekonomiska resurser. Ett modernare synsätt på 
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elitism hävdar att det finns olika typer av eliter. Dels som har formell politisk makt, 

regeringen, högt uppsatta tjänstemän samt ledare för mäktiga företag i näringslivet. Den 

andra delen är den ’’politiska klassen’’ som består av politiska ledare i opposition, 

fackföreningsledare, affärsmän och intellektuella (Hill, 2007, 47).  

 

Statsvetarna Hysing och Olsson tar i sin bok Tjänstemän i politiken (2012) upp fem olika 

tillfällen där tjänstemännen har makt i policyprocessen. För det första så har 

tjänstemännen initiativmakt, till exempel har de en stor insikt i området på grund av sin 

kunskap i olika sakfrågor och kan där med ha en stor insikt om problem. För det andra 

har tjänstemännen formuleringsmakt eftersom de påverkar den konkreta utformningen av 

politiska beslut. Det är oftast tjänstemän som tar fram underlag till politiska beslut. För 

det tredje har tjänstemännen så kallad prioriteringsmakt, den är tjänstemännen som avgör 

vad som är viktigt och mindre viktigt. För det fjärde är det tjänstemännen som dominerar 

politikens genomförande och har hög grad av makten över hur politiken blir verklighet. 

Slutligen har tjänstemännen utvärderings- och granskningsmakt, det är ofta det är 

tjänstemännen som utformar kriterier och metoder för utvärdering av offentligverksamhet 

(Hysing och Olsson, 2012, 21–22).  

 

2.4 Politisk analys  
Politisk analys har alltid haft möjligheten att välja bland många olika analytiska strategier, 

men det har även bidragit till att politiska analyser är splittrade. Det finns en del 

frågetecken om vad politisk analys är och vad den ska innehålla. Enlig många som 

studerar politisk analys bör man ta in alla perspektiv för att det ska vara politisk analys. 

Hay (2002) menar att en politisk analys är något som uppmärksammar maktförhållandena 

och de sociala relationerna i den aktuella frågan (Hay, 2002, 1–3).  

 

2.4.1 Implementeringsstyrning  

Implementeringsstyrning är ett exempel på politisk analys som kan användas för att förstå 

och analysera relationen mellan politiker och tjänstemän. Förvaltningen har som nämnts 

ovan en viktig roll i policyprocessen, utgången för hur politiken kommer se ut kan ligga 

mycket på vad förvaltningen kommer fram till i beredning samt hur förvaltningen 

genomför denna. För att få förvaltningen att göra på ett visst sätt använder sig politiker 

av förvaltningsstyrning som består av att politikerna medvetet försöker få förvaltningen 
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att agera som politikerna vill. Förvaltningsstyrningen är en av länkarna i en kedja för 

implementeringsstyrning. För att förstå förvaltningsstyrningen finns det två 

analysdimensioner att börja med, dessa är styrningskedjans nivåer och styrningskedjans 

abstraktionsgrader (Lundquist, 1992, 69). 

 

2.4.2 Styrningskedjan  

Styrningskedjan består av fyra olika grupper av aktörer: Politiker, vars uppgift är att fatta 

politiska beslut. Förvaltningsverksamma, som har hand om förvaltningens allmänna 

uppgifter, består till största del av tjänstemän. Intressenter, alla som har intresse att 

bevaka policyprocessen. Det kan vara politiska partier, intressegrupper, företag eller 

massmedia. Samhällsmedlemmar, består av samtliga som vistas i samhället och påverkas 

av den offentliga verksamheten. Förvaltningsstyrningen består även av tre länkar som är 

olika former av styrning. Förvaltningsstyrning, innebär att rikspolitikerna styr 

förvaltningen. Organisationsstyrning, innebär förvaltningens interna styrning inom 

organisationen. Samhällsstyrning, innebär att förvaltningen styr samhällsmedlemmarna 

(Lundquist, 1992, 70–71). För att politiker ska få fram den önskade samhällsstyrningen 

av ett visst beslut så använder de sig av förvaltningsstyrningen. Förvaltningscheferna 

använder sig av organisationsstyrning i den egna förvaltningen för att uppnå ett mål. På 

detta sätt sitter dessa länkar ihop. En viktig aspekt i styrningskedjan är styrningens 

precision, i regel så preciseras styrningen allt mer i varje steg från politiker till 

samhällsmedlemmar (Lundquist, 1992, 73).  

 

Länkarna i styrningskedjan kan studeras utifrån deras abstraktionsgrader. Det är tre olika 

abstraktionsgrader, styrningssystem, styrningsformer och styrningstekniker. Genom att anpassa 

dessa abstraktionsgrader på styrningskedjan får man fram hur pass abstrakt det man analyserar 

är. Om styrningen ska lyckas avgörs av relationen mellan de olika sidorna. De styrandes 

kapabiliteter och prioriteter och de som styrs förståelse, kunskap och vilja. Aktören påverkas 

genom styrningen och tar därefter ställning och fattar ett beslut samt vidtar åtgärder. Det som 

ligger till grund för beslutet är styrningen och de tre avgörande egenskaperna, förstå, kan och 

vill (Lundquist, 1992, 74–76).  
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Politiker står inför ett problem när de ska få förvaltningen att utforma samhällsstyrningen på de 

önskade sett. Politiker har i stort liten tillgång till de medel som behövs, politikerna är få och 

tjänstemännen är många. Var och en av dessa tjänstemän har någon variant av de tre 

egenskaperna som är avgörande för att lyckas. Till exempel kan det vara många tjänstemän som 

antingen inte förstår, kan eller vill vilket gör att chansen för att lyckas minskar. För att lyckas 

behövs det olika typer av styrning för att få tjänstemannen att kunna och förstå (Lundquist, 

1992, 77).  

 

2.4.2. Styrningsformer vid förvaltningsstyrning 
Enligt Lundquist är förvaltningsstyrningen en väsentlig del för att förstå politik. Relationen 

mellan politiker och tjänstemän är en av knutpunkterna för policyprocessen. En central fråga 

vid analys av styrning är hur politikerna får besluten omvandlad till samhällsstyrning, och här 

är förvaltningsstyrning oerhört viktigt. Förvaltningsstyrningen består av tre dimensioner, två 

dimensioner som förklarar olika styrningsformer och en dimension som avgör graden av 

precision (Lundquist, 1992, 78).  

 

Första dimensionen är direkt - indirekt styrning, den avgör hur tydligt uttalat det är från politiker 

om vad som ska göras för att uppnå ett visst mål. Vid direkt styrning anges tydligt vad innehållet 

ska vara i en förvaltningsåtgärd, medan vid indirekt styrning så försöker politiker påverka 

åtgärderna på ett annat sätt än att ange precis vad som ska göras. Den andra dimensionen är 

specifik – generell styrning. Specifik styrning innebär att det är en enda förvaltningsåtgärd och 

ett enda fall. Generell styrning avser en större grupp av förvaltningsåtgärder. Den kan gälla vid 

en viss typ av ärenden eller för en viss myndighet, men också gälla för alla delar av den 

offentliga förvaltningen. Vid en analys med dessa dimensioner så mynnar det ut i sex 

styrningsformers som kan tillämpas på svensk förvaltningsstyrning (Lundquist, 1992, 78–79).  

 

Orderstyrning – Kommer från den specifika formen av direkt styrning. Innebär att politiker styr 

förvaltningen vid enskilda fall. Exempel på detta är när det beslutas att något ska byggas eller 

liknande.  

 

Regelstyrning – Kommer från den generella formen av direkt styrning. Detta är lagar, regler, 

förordningar och liknande riktlinjer att följa.  
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Anslagsstyrning – Kommer från indirekt styrning och innebär att riksdagen tilldelar 

förvaltningen de anslag som behövs för att kunna implementera direkt styrning. Anslagen ska 

täcka alla utgifter för förvaltningsåtgärden och kan vara både specifik eller generell.  

 

Rekryteringsstyrning – Kommer från indirekt styrning och är rekryteringen av offentliga 

tjänstemän, kan vara både specifik eller generell.  

 

Organiseringsstyrning – Kommer från indirekt styrning och innebär den strukturering av 

förvaltningen, hur organisationen ska vara uppbyggd. Organiseringsstyrning är oftast generell.  

 

Informationsstyrning – Kommer från indirekt styrning och innefattar alla indirekt 

förvaltningsstyrning som inte fångas upp av tidigare former. Kan vara både specifik och 

generell (Lundquist, 1992, 80). 

 

Sista och där med tredje dimensionen är styrningens precision, och innebär hur precis 

styrningen är formulerad. Beroende på hur pass precist styrningen är formulerad så innebär det 

mer eller mindre handlingsfrihet för förvaltningen. Förvaltningens roll vid implementeringen 

blir annorlunda beroende på vilken precisionsnivå som väljs. Utifrån vilken grad av precision 

styrningen har så kan den delas in i tre olika styrningsformer, ramstyrning eller målstyrning, 

programstyrning och detaljstyrning. Vid låg grad av precision tillämpas ram eller målstyrning, 

här har förvaltningen hög handlingsfrihet. Vid medelprecision tillämpas programstyrning, och 

hög grad av precision detaljstyrning (Lundquist, 1992, 81–83). Nedan kommer en modell av 

förvaltningsstyrningens former: 

 

Figur 1. Förvaltningsstyrningens former (Lundquist, 1992, s.79)  
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3 Metod  

3.1 Val av metod  

Uppsatsen som har genomförts är av tolkande art och därför valde jag att använda mig av en 

kvalitativ forskningsdesign eftersom det passar bäst i sammanhanget (Bryman, 2008, 340). 

Bryman diskuterar i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder (2008) att kvalitativ forskning 

oftast är mer inriktad på tolkning av ord än siffror vilket denna uppsats kommer att göra. 

Kvalitativ metod har även möjligheten att visa upp en helhetsbild av studiens område, vilket är 

oerhört viktigt för studien. Helhetsbilden av hur policyprocessen går och hur den aktuella 

policyprocessen har gått till är oerhört viktig för att studien ska kunna genomföras. (Alvesson, 

Sköldberg, 2017, 17–18). Alvesson och Sköldberg (2017) förklarar även att kvalitativ forskning 

har en tolkande och verklighetstrogen syn om omvärlden att forskarens syfte är att tolka och 

förstå de fenomen som finns i omvärlden. Kvalitativ metod är till för de som är intresserade för 

meningsskapande processer. För att göra undersökningen och besvara syftet passar kvalitativ 

bättre än kvantitativ men vissa få kvalitativa inslag för att förtydliga det empiriska materialet. 

Det används även för att skapa en bred helhetsbild av policyprocessen som allmän process, och 

policyprocessen bakom Halmstad kommuns bostadspolitik och få djupare förståelse av ämnet 

och därefter kunna göra en analys på det ämnet.  

 

Metoden använts är en fallstudie, uppsatsen har på ett ingående sätt fokuserat på ett fall, det vill 

säga policyprocessen för Halmstadkommuns bostadspolitik (Bryman, 2008, 73–74). När det 

gäller fallstudie som forskningsdesign beskriver Bryman att vid en fallstudie så är det oftast 

man använder sig av kvalitativ metod (Bryman, 2008, 76). Det finns olika typer av fallstudie 

och av de olika så har jag valt att jobba efter enstaka fallstudie. En enstaka fallstudie innebär 

att forskaren studerar ett fall med syfte att beskriva det i detalj, det kan till exempel handla om 

ett händelseförlopp eller en beslutsprocess (Teorell, Svensson, 2007, 82). Det är därför den bäst 

lämpade typen av fallstudie att använda då policyprocessen för Halmstadkommuns 

bostadspolitik kan ses som, främst, en beslutsprocess men även till viss del ett händelseförlopp. 

Detta är ett fall som har analyserats på djupet.  

 

3.2 Material och urval 
Det empiriska materialet för studien består till största del av redan existerande förstahandskällor 

från Halmstad kommun. Materialet är officiella dokument och handlingar som rör 

bostadspolitiken i Halmstad, till exempel Handlingsprogrammet för bostadsförsörjning 2016–
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2030. Dessa handlingar tillsammans med intervjuer har byggt upp materialet för studien, och 

genom en kombination av dessa två ger det läsaren en bra inblick i hur policyprocessen för 

Halmstad kommuns bostadspolitik har gått. När det handlar om att måla en bild av hur 

situationen ser ut idag, både när det gäller policyprocessen och bostadssituationen i Sverige så 

har jag använt mig av så många och så officiella källor som möjligt för att få en hög trovärdighet 

genom hela studien. Till exempel har rapporter från boverket och regeringens hemsida används 

för att skapa en bakgrundsbild för hur politiken och bostadssituationen ser ut. För att få en tydlig 

överblick av policyprocessen och dess innebörd så har olika forskares bild av det analyserats 

och används för att ur det kunna bygga upp en bred referensram. 

 

Personerna som intervjuade var självklara för studien. Eftersom syftet var att undersöka 

maktförhållandet i en specifik policyprocess så var det viktigt att intervjua personer som var 

delaktiga i den aktuella policyprocessen. Jag hade intervjuer med en representant från 

Samhällsbyggnadskontoret, Stadskontoret och Hemvårdsförvaltningen, tyvärr så hade 

representanten från socialförvaltningen slutat och representanten från HFAB fick jag inte 

kontakt med. För att besvara syfte och frågeställning så har jag utfört semistrukturerade 

intervjuer med följande personer: 

• Sven-Olof Nilsson. Samhällsbyggnadskontoret Halmstad kommun. Personlig intervju  

• Lennart Svensson. Hemvårdsförvaltningen Halmstad kommun. Personlig intervju  

• Max Wallin. Stadskontoret Halmstad kommun. Personlig intervju 

 

3.3 Intervjuer  
Enligt Alvehus (2013) är det bästa sättet att få reda på hur människor tänker och känner att 

använda sig av intervjuer. Vidare diskuterar författaren att intervjuer kan vara fördelaktiga 

eftersom intervjun med människor kan leda till att forskaren får reda på hur den intervjuade ser 

på olika händelseförlopp och fenomen. Kvalitativa intervjuer tenderar till att vara flexibla. Inom 

kvalitativa intervjuer finns det två varianter, en nästan helt ostrukturerad intervju och en 

semistrukturerad intervju. I en ostrukturerad intervju är intervjun som ett öppet samtal och 

personen som intervjuar kan ställa en fråga och så får personen som intervjuas associera fritt. I 

en semistrukturerad intervju har forskaren en lista med ett antal specifika ämnen som ska 

beröras, vilket kallas intervjuguide, men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på 

ett eget sätt. Frågor som inte ingår i intervjuguiden kan också ställas (Bryman, 2008, 414–415). 
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Enligt både Alvehus (2013) Bryman (2008) så är semistrukturerade intervjuer den vanligaste 

formen av intervjustruktur vid en kvalitativ studie.  

 

Alvesson förklarar i sin bok Intervjuer - genomförande, tolkning och reflexivet (2011) att valet 

av intervjuperson är oerhört viktigt för arbetet och att valet av intervjuperson måste stämma 

överens med studiens syfte. Han lägger även stor vikt i att intervjua flera olika personer som är 

involverade i ämnet. Detta för att få en bredd och variation bland sina respondenter (Alvesson, 

2011, 54–55). Ett strategiskt urval innebär att forskaren gör en bedömning av vilka personer 

som bör intervjuas och som anses vara relevanta för studien. De intervjuade bör vara experter 

och sakkunniga inom ämnet som undersöks för att få ut ett så bra svar som möjligt (Alvehus, 

2013, 81–82). 

 

I min studie har jag försökt skapa en helhetsbild av policyprocessen för Halmstad kommuns 

bostadspolitik och därför var respondenternas uppfattningar och erfarenheter viktiga för 

studien. Tanken bakom valet av respondenterna var att prata med de som varit involverade i 

den aktuella policyprocessen, det för att få en bra överblick över policyprocessen. Jag valde att 

göra semistrukturerade intervjuer dels för att kunna styra samtalet i rätt riktning, men samtidigt 

ge den intervjuade möjligheten att föra ett fritt samtal in på det hen ansåg var relevant om ämnet. 

Med hjälp av respondenternas intervjuer ville jag bilda en bra uppfattning om tjänstemännens 

roll i policyprocessen och mer hjälp av den teoretiska referensramen besvara mitt syfte och 

frågeställning.  

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

För att enkelt kunna kontrollera och replikera studien som har gjorts är det viktigt att tydligt 

beskriva hur studien har genomförts. Anledningen till att detta är viktigt är för att utomstående 

ska kunna kontrollera studien verkligen speglar verkligheten. Validitet kan beskrivas som i 

vilken utsträckning ett mått på ett begrepp verkligen ger en bild av begreppet, dvs. om 

slutsatserna från undersökningen hänger ihop eller inte (Bryman, 2008, 50). För att minska 

risken för validitetsproblem så använder sig studien av flera källor som material för en analys, 

samt ett så tydligt teoretisk anknytning som möjligt. En annan fråga som är värd att 

uppmärksammas är fallstudiens externa validitet eller generaliseringsbarhet. Genom att ha detta 

i åtanke så är det viktigt att vara medveten om att en fallstudie inte kan representera en viss 
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klass av objekt, med andra ord så ska inte resultaten från en fallstudie generaliseras och 

användas för att symbolisera många fall inom samma område (Bryman, 2008, 76–77). Med 

detta i åtanke och att uppsatsen genomförs med en fallstudie så är det viktigt att betona att 

studiens slutsatser inte kan representera tjänstemannens roll i andra processer än den aktuella 

för studien.  

 

När det gäller reliabiliteten så handlar detta om mätningarnas pålitlighet (Bryman, 2008, 161). 

Med andra ord så handlar reliabilitet om undersökningen uppnår samma resultat om man 

genomför den ytterligare en gång (Bryman, 2008, 49). Genom att använda en tydlig 

teorianknytning samt att använda sig av flera källor som material så kan trovärdigheten bakom 

studien anses som god. 

 

3.4 Operationalisering 
För att besvara mitt syfte har jag att använda mig av två olika teorier vid analysen. Först 

användes Lundquist Styrningsformer vid förvaltningsstyrning (1992) för att se vilken form av 

styrning som är aktuell och där med kunna avgöra hur pass mycket handlingsfrihet 

förvaltningen har i policyprocessen. Det för att se maktrelationen mellan politikerna och 

förvaltningen i den aktuella processen. Utöver det så har jag använt mig av Steven Lukes teori 

om Maktens tre ansikten (2005). Båda teorierna har operationaliserats nedan för att förstå hur 

de används i analysen.  

 

3.4.1 Operationalisering av Styrningsformer vid förvaltningsstyrning 
Direkt eller indirekt styrning avgörs genom att undersöka om innehållet i beslutet anges på ett 

tydligt och konkret sett eller inte. Direkt styrning anger tydligt vad det önskade innehållet ska 

vara och indirekt är mer öppet och förvaltningen har något mer fria händer. Specifik avgörs om 

det är ett enskilt fall och generell om det är övergripande som ska gälla alla eller en grupp av 

fall. Utifrån det går det att avgöra vilken typ av styrningsform vid förvaltningsstyrning som är 

mest relevant. Vad de olika styrningsformerna innebär förklaras under avsnittet Teoretisk 

referensram. Styrningens precision avgörs genom att undersöka hur precist meddelat det är till 

förvaltningen vad som ska göras.  



 
 

23 
 

 

3.4.2 Operationalisering av maktens tre ansikten  

Här redogörs för hur maktens tre ansikten: beslutsfattande makt, icke-beslutsfattande makt och 

ideologisk makt, ska göras mätbara och användas i studien. Hur maktsituationen för 

beslutsfattande makt avgörs av i vilken mål de olika parterna får igenom sina intressen vid ett 

beslut. Till exempel att politiker vill få igenom en viss punkt eller åtgärd eller att någon aktör 

inom förvaltningen får sin vilja igenom. Hur maktsituationen ser ut för icke-beslutsfattande 

makt avgörs av vems intressen som tas upp på dagordningen. Ju mer fokus och möjligheten att 

ta upp sina intressen på dagordningen, desto mer dagordningsmakt går att besitta.  Ideologisk 

makt är något annorlunda mätbar än de tidigare två. I och med att den handlar om makten över 

tanken i form av manipulation och att skapa ett falskt medvetande över människor så är den 

inte helt relevant i denna studien då den handlar om politiker och tjänstemän och inte politikers 

makt över folket eller en mindre nation eller aktör. Möjligen om någon av de intervjuade 

nämner eller antyder att någon form av manipulation har ägt rum är det relevant för studien.  
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4. Resultat och analys 
I kommande kapitel presenteras och analyseras policyprocessen för Halmstad kommuns 

Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2016–2030 i två analyser. Först presenteras en 

övergripande beskrivning för hur arbetet gått till och därefter görs en analys på hur 

respondenterna beskriver processen. Beskrivningen kommer att bestå av interjuver med 

representanter från förvaltningen som var delaktiga i framtagandet av Handlingsprogrammet 

för bostadsförsörjning och kommer sedan analyseras med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Efteråt kommer en analys av de instrumenten eller verktyg förvaltningen 

använder sig av i implementeringen av handlingsprogrammets som även det analyseras med 

hjälp av de valda teorierna för att få fram vilken av styrningsformerna som är aktuell. Detta är 

väsentligt för att beskriva relationen mellan förvaltningen och politikerna som är uppsatsens 

syfte. Varsin slutsats dras sedan av dessa två för att sen sammanfattas tillsammans i slutet av 

studien.  

 

4.1 Hur har utformningen av bostadsförsörjningsprogrammet gått till? 

Enligt lagen (2000:1 383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för 

bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod och därmed initierar 

kommunfullmäktige policyprocessen. I fallet med Handlingsprogram för bostadsförsörjning 

2016–2030 fastställde kommunfullmäktige 2014-03-25 att det dåvarande 

handlingsprogrammet skulle revideras och uppdateras för den nya perioden. Förslag på 

handlingsprogram har tagits fram av tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret, stadskontoret, 

hemvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och HFAB. Förslaget har sen reviderats på uppdrag 

av kommunstyrelsens och skickats till de berörda myndigheter, kommuner, bolag, nämner, 

region Halland och länsstyrelsen för remiss. Synpunkterna har sedan redovisats och förslaget 

reviderats därefter. Ärendet beslutades av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 

kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadskontoret. Efter att kommunfullmäktige initierat 

arbetet delegeras det till samhällsbyggnadskontoret som sedan kontaktar de förvaltningar som 

bör inkluderas i arbetet, dessa är stadskontoret, hemvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och 

HFAB (Halmstad kommun, 2017).  

 

Enligt Samhällsbyggnadskontorets representant, som även ledde arbetet, la han fram till 

kommunstyrelsen som förslag att det borde göras ett nytt handlingsprogram för 

bostadsförsörjning som då röstades igenom. Kommunens arbete när det gäller bostäder, 
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detaljplaner med mera sker hos samhällsbyggnadskontoret och därför fick de ansvaret för 

arbetet. Därefter valde samhällsbyggnadskontoret att involvera de förvaltningar som ansågs 

vara viktiga och kunna bidra med sin kompetens till handlingsplanen. Här gjordes en del 

begränsningar och det beslutades vilka delar som skulle inkluderas och vilka som inte skulle 

inkluderas1. Till exempel beslutades det att inte inkludera skolor och förskolor i planeringen 

trotts att tillgången till skolor och förskolor är väsentligt för att ett bostadsområde ska bli 

lyckat2. 

 

Hur arbetet med att ta fram själva materialet var alla de intervjuade överens om hur det gick 

till. Förvaltningarna som var involverade i arbetet samlade var för sig in material, dels nytt 

framtaget material men även mycket som funnits sen tidigare och som är användbart. Mycket 

har återanvänts från tidigare bostadsförsörjningsprogram och mycket material har kommit från 

tidigare rapporter och analyser som den berörda förvaltningen har gjort tidigare3. Materialet 

skilde sig mellan förvaltningarna beroende på vad deras område var. Till exempel handlade 

Hemvårdsförvaltningen om hur det måste bygga för att inkludera de äldre i kommunen och se 

till att de inte åsidosätts. Medan stadskontorets uppdrag var att leverera all form av relevant 

statistik som behövs. Efter att materialet samlats in sammanställdes det av 

samhällsbyggnadskontoret som slutligen la fram ett förslag till kommunstyrelsen att besluta 

om.  

 

Efter första förslaget lades fram gjordes vissa ändringar och justeringar. Från att ha varit enbart 

förvaltningen som samlat in material till förslaget så inkluderades nu politiker med synpunkter 

och åsikter om hur handlingsprogrammet skulle se ut. Enligt den ansvarige på 

samhällsbyggnadskontoret så har politiker alltid en del hjärtefrågor som de anser är viktiga och 

måste vara med, och dessa skiljer sig drastiskt mellan de olika partierna. Han berättade även att 

förvaltningen i sina förslag beslutade sig för att vilja göra vissa beslut de ansåg vara nödvändiga 

men som politikerna inte vågade göra 4. När handlingsprogrammet har röstats igenom och inga 

mer ändringar gjordes är arbetet klart, och det ska nu börja gälla och byggas därefter i Halmstad 

kommun. 

En slutsats som kan dras av intervjuerna är att representanterna från förvaltningen som arbetat 

                                                           
1 Sven-Olof Nilsson, Samhällsbyggnadskontoret, personlig intervju 2018-05-24 
2 Max Wallin, Stadskontoret, personlig intervju 2018-05-24 
3 Lennart Svensson, Hemvårdsförvaltningen, personlig intervju 2018-05-24 
4 Sven-Olof Nilsson, Samhällsbyggnadskontoret, personlig intervju 2018-05-24 
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med bostadsförsörjningsprogrammet är att förvaltningen har haft en oerhört stor och viktig del 

i policyprocessen, något som stämmer överens med den forskning på området som redovisats 

tidigare i studien. Som nämns tidigare är förvaltningen delaktig i stadierna beredning och 

implementering i policyprocessen, men precis som Lundquist (1992) tar upp har förvaltningen 

en allt större och viktigare roll än så. Representanten från samhällsbyggnadskontoret menar att 

det var hans avdelning som var initierande i frågan och att samhällsbyggnadskontoret la upp 

som förslag till kommunfullmäktige att ett nytt bostadsförsörjningsprogram skulle göras5. Detta 

stämmer överens med Lundquist syn på förvaltningens roll i policyprocessen där han menar att 

det ofta är förvaltningsorganen som tag initiativ till förändring på sina respektive 

verksamhetsområden. Enligt lag ska det författas ett nytt bostadsförsörjningsprogram varje ny 

mandatperiod vilket förvaltningen denna gången tog initiativ till (Lundquist, 1992, 95). Precis 

som sig bör var förvaltningen en stor del av beredningen. Styrningen från politikernas håll var 

inte särskilt specifikt eller precist utan förvaltningen fick stor handlingsfrihet med vad de ansåg 

behövdes vara med i det nya handlingsprogrammet, därefter bidrog politikerna med några 

specifika frågor men det påverkade inte förvaltningens övriga handlingsfrihet. Även detta 

stämmer överens med den syn på förvaltningens roll i policyprocessen som Lundquist 

diskuterar (Lundquist, 1992, 97–98). 

 

Implementeringen är tillstörsta del inte genomförd men delar av arbetet med att bygga bostäder 

har påbörjats, här är den aktuella förvaltningen inte direkt inblandad i själva byggandet, men 

däremot är det samhällsbyggnadskontoret som genomför detaljplaner med mera som är ett krav 

vid byggandet. Samhällsbyggnadskontoret gör detta utefter de riktlinjer de beslutades om i 

bostadsförsörjningsprogrammet de själva var med och författade. Riktlinjerna förvaltningen 

måste jobba utefter är tills stor del generella och inte speciellt precisa vilket ger en ganska stor 

handlingsfrihet till förvaltningen när de utför sitt arbete (Lundquist, 1992, 78–81). Än så länge 

har det inte skett någon direkt efterkontroll av politiken utan enbart gjorts uppföljningar på hur 

mycket det har byggts för att se om den bestämda planen följs. Detta har då gjorts av 

Samhällsbyggnadskontoret6. 

 

Som slutsats går det att konstatera att förvaltningen, precis som Lundquist (1992) syftar till, har 

varit delaktig i fler stadier än beredning och initiering och har där med varit mer involverad än 

                                                           
5 Sven-Olof Nilsson, Samhällsbyggnadskontoret, personlig intervju 2018-05-24 
6 Sven-Olof Nilsson, Samhällsbyggnadskontoret, personlig intervju 2018-05-24 
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politikerna och kunnat sätta sin prägel på policyprocessen. Vi kan även konstatera att även om 

politikerna gör själva besluten och bestämmer är det till största del förvaltningen som får 

igenom sina beslut vilket tyder på att förvaltningen i stor utsträckning har beslutande makt. I 

och med att det är förvaltningen som har den icke-beslutande makten. Det är förvaltningen 

avgör vad som ska vara med i handlingsprogrammet med viss reservation för att politiker vill 

få med en viss fråga, men i slutändan är det förvaltningen som författar programmet och deras 

mål och riktlinjer som bli ingeomröstade. Styrningen av förvaltningens arbete från politikerna 

har till största del varit indirekt och generell med en låg grad av precision. Förvaltningen har 

haft stor handlingsfrihet att själva utforma hur handlingsprogrammet ska se ut med vissa instick 

av politikerna.  

 

4.2 Genomgång av målsättningar och ambitioner 
I analysen kommer mål och ambitioner med byggandet att analyseras samt vilka medel som ska 

användas för att uppnå dessa. Analysen görs med hjälp av Lundquist styrningsformer för att ta 

fram hur relationen mellan förvaltningen och politiker ser ut. Den första dimensionen går ut på 

att undersöka om det har varit direkt eller indirekt styrning. Det görs genom att undersöka om 

det är tydligt skriver i handlingsprogrammet vilka åtgärder som ska göras och vad dessa 

innebär. Och även se hur tydliga politikerna har varit gentemot förvaltningen med vad som ska 

vara med i handlingsprogrammet. För att ta reda på detta kommer de målsättningar och sätt att 

nå dem analyseras för att se om det är direkt eller indirekt styrning. Den andra dimensionen går 

ut på att undersöka om det är generell eller specifik styrning. Det görs genom att undersöka om 

den aktuella åtgärden enbart gället ett specifikt fall eller om den är mer generell och gäller flera 

olika fall. Precisionen kommer även undersökas genom att analysera om det är hög eller låg 

grad av precision vilket går att tyda genom att se hur tydligt det är utskrivet vad förvaltningen 

ska göra. 

 

4.2.1 Övergripande mål och ambitioner  
I bostadsförsörjningsprogrammet är följande två ambitioner övergripande för hela arbetet: 

• Halmstad kommun vill skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i hållbara och 

goda boendemiljöer och bostäder. 
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• Halmstad kommun vill med de instrument som kommunen förfogar över, skapa 

förutsättningar för och i möjligaste mån säkerställa ett diversifierat och mångsidigt 

byggande och boende som svara mot behov och efterfrågan.  

(Halmstad kommun 2017, 8). 

 

I och med att detta är Halmstad Kommuns ambitioner och inte några givna mål så är det inte 

helt nödvändigt att undersöka om ambitionerna uppnåtts. Men ambitioner är något att sträva 

efter och arbeta mot för att lyckas med sin implementering. Även om det hade varit ett mål som 

var meningen att uppnå behöver det nödvändningsvis inte ha uppnåtts eftersom Halmstads 

bostadspolitik och något som pågår just nu och, i detta fall, sträcker sig till 2030. För att arbeta 

mot dessa ambitioner behöver förvaltningen några verktyg i form av åtgärder som kommer 

analyseras nedan och utifrån detta kommer analysen göras om vilken typ av 

förvaltningsstyrning som är aktuell i detta fall. Genom att analysera åtgärderna går det att se 

hur pass tydliga politikerna är i vad som ska göras och där med avgöra om handlingsfriheten 

hos förvaltningen.  

 

 Följande instrument ska användas för att arbeta mot de ovan nämna ambitionerna: 

• Genom kommunal översikts- och detaljplanering 

• Genom en aktiv markpolitik och ett kommunalt markinnehav 

• Genom marköverlåtelse- och exploateringsavtal 

• Övriga åtgärder 

 (Halmstad Kommun 2017, 8) 

 

Dessa instrument består av punkter som förklarar hur Halmstad Kommun ska arbeta för att 

lyckas med sitt arbete, och det är först här vi kan analysera vilken form av förvaltningsstyrning 

som är aktuell.  
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4.2.2 Kommunal översikts- och detaljplanering 
Med hjälp av kommunal översikts- och detaljplanering ska kommunen ha genomtänkt och 

välplanerade planer på hur det ska byggas. Detta är något som är väsentligt när det handlar om 

att bygga vad som helst inom en kommun. Kommunen måste använda sig av detaljplaner för 

att ha kontroll på hur och var det byggs. Detta ska uppnås med följande åtgärder:  

• Säkerställa en god planberedskap 

• Planera för en årlig produktion av bostäder med utgångspunkt i att klara 

bostadsförsörjningen prognostiserade årliga befolkningsökningen samt inledningsvis ett 

visst uppdämt behov.  

• Planlägga med bostäder enligt översiktsplanens utpekade utbyggnadsområden. 

• Sträva efter att uppnå ett blandat utbud av bostadsbestånd och upplåtelser även 

områdesvis. 

(Halmstad kommun 2017, 12) 

 

Ingen av punkterna är särskilt styrande i hur det ska byggas i kommunen utan syftar till att 

kommunen ska ha en bra beredskap för att bygga bostäder. Varken någon av punkterna anger 

någon typ av specifikt innehåll för förvaltningen att ta hänsyn till utan är mer något som bör 

genomföra vid planerandet och byggandet av bostäder. Här är det indirekt styrning som är 

aktuellt, politiken säger till förvaltningen att vissa saker måste göras, men inte hur det ska göras 

som lämnas i deras fria händer. Politiken avser här aldrig enskilda fall utan gäller all form av 

byggande och planerande och är därför generell snarare än specifik. När det gäller styrningens 

precision påvisar punkterna ett tecken på att det är mer precist. Även om åtgärderna varken 

innehåller något exakt och precist så är åtgärderna mer åt det tydliga hållet samt förklarar vad 

som ska göras. I handlingsprogrammet finns det ingen tydligare information angående 

översikts- och detaljplanering än vad som står i punkterna ovan. Utifrån detta är 

Organiseringsstyrning den mest aktuella av styrningsformerna för just dessa målen och 

punkterna. Dels förklarar punkterna mer övergripande och går inte in på detaljer, men även så 

står det inte i handlingsprogrammet tydligare vad detta innebär (Lundquist, 92, 78-82).  
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4.2.3 Aktiv markpolitik och ett kommunalt markinnehav 

Denna kategori är en mer politisk fråga där det kan skilja sig mellan partierna. Ett kommunalt 

markinnehav innebär att kommunen äger marken i området och antingen låter entreprenörer 

bygga där. Tack vare detta har kommunen en tydligare kontroll över vad som händer med 

marken och vad som byggs. På så sätt går det att vara säker på att det byggs mer enligt vad 

kommunen anser behövs snarare än vad som säljer och är eftertraktat. Detta ska uppnås med 

hjälp av följande åtgärder:  

• Säkerställa förutsättningarna för en kontinuerlig bostadsproduktion genom strategiskt 

långsiktiga markförvärv. 

• Säkerställa att en stor del av produktionen kan ske på kommunal mark. 

• Säkerställa att utbyggnad i omvandlingsområden enligt översiktsplanen kan 

genomföras. 

• Säkerställa att utbyggnad i omvandlingsområden enligt översiktsplanen kan 

genomföras. 

• Säkerställa att produktion kan se i samtliga serviceorter. 

• Överväga möjligheten att upplåta i form av tomträtt vid nybyggen.  

(Halmstad kommun 2017, 12) 

 

Aktiv markpolitik och ett kommunalt markinnehav är något mer konkret och tydlig med vad 

kommunen ska göra än tidigare kategori. Även dessa punkter går inte in på några detaljer men 

beskriver hur kommunen ska agera med sin mark om det ska byggas. Det är ett övergripande 

åtgärdsprogram vilket tyder på indirekt styrning. Åtgärderna gäller inte specifika fall utan avser 

alla fall där det handlar om kommunens mark, vilket innebär att det är generell styrning. Denna 

kategori är mer åt precis på en skalla mellan precis och inte precis. Det finns inte särskilt mycket 

handlingsfrihet för förvaltningen när det handlar om regler för kommunalmark. Utifrån det går 

det att avgöra att Organiseringsstyrning är den mest aktuella styrningsformen. Det har utsetts 

en specifik organisation för att lösa en specifik uppgift, i detta fallet planering och liknande på 

kommunalmark som har vissa regler att förhålla sig till (Lundquist, 92, 78–82).  
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4.2.4 Marköverlåtelse- och exploateringsavtal  
Marköverlåtelse- och exploateringsavtal är avtal som ingås mellan parterna. Det är kommunens 

sätt att tydliggöra och precisera intentionerna med detaljplanen och reglerar parternas 

åtaganden. Vid ett sådant avtal säkerställer kommunen att de får ersättning för de kostnader 

som uppstår vid exploateringen. Med hjälp av detta så har kommunen mer att säga till om när 

det ska byggas och en byggherre kan tvingas anpassa sig mer efter kommunens vilja (Halmstad 

Kommun, 2015). Följande två punkter är åtgärder som kommer användas när det gäller 

marköverlåtelse- och exploateringsavtal: 

• I markanvisningsavtal för bostäder på kommunal mark, införa en tidsbegränsning i form 

av ett sista datum dels för en komplett bygglovsansökan, dels ett sista datum för 

påbörjad byggnation. Skulle någon av dessa tider överskridas är avtalet förfallet. 

• Vid exploatering på privat mark, beakta behovet av specialbostäder (gruppboende, 

äldreboende etc) i exploateringsavtalet 

(Halmstad Kommun 2017, 12) 

 

I kategorin Marköverlåtelse- och exploateringsavtal förekommer inga konkreta beslut över hur 

någonting ska vara i form av hur det ska byggas. Det ena är inte heller mål som går ut på att om 

dessa följs så kommer det byggas på ett speciellt sätt. Däremot på andra punkten specificeras 

det att man ska beakta behovet av specialbostäder vilket tyder på något mer precist än i tidigare 

mål. Punkterna är övergripande regler som ska följas för förvaltningen när den arbetar med 

marköverlåtelse- och exploateringsavtal, men det går inte in djupare på vad dessa avtal ska 

innehålla. Detta tyder på indirekt styrning. Även dessa åtgärder är mer övergripande än 

specifika då det gäller ett helt arbetsområde och därav är det generell styrning. Punkterna är 

någorlunda precisa i den mån att det är tydligt att man ska använda sig av dessa avtal och 

dessutom vissa detaljer som att det kommer finnas en viss tidsbegränsning för byggarna och att 

man måste ta hänsyn till behovet av specialbostäder. Även i denna del tyder det på att 

Organisationsstyrning är den mest relevanta av styrningsformerna. Precis som tidigare har 

politikerna utsätt att ett arbete ska göras och vissa saker som bör tas i beaktning och som ska 

ingå i arbetet. Därefter läggs detta arbetet på en organisation eller avdelning, i detta fallet 

samhällsbyggnadskontoret, och denna avdelningen har någorlunda fria händer att utföra sitt 

arbete (Lundquist, 1992, 78–82).  
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4.2.5 Övriga åtgärder  

Det finns även några övriga åtgärder som inte riktigt passar i tidigare kategorier. Dessa är 

följande: 

• HFABs svara för en kontinuerlig bostadsproduktion i Halmstad kommun. 

Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2016–2030. 

• Förmedling av bostäder, genom HFAB samt specialboende i form av trygghetsboende  

• Bygga upp en kunskapsbank för att kontinuerligt ha överblick över vilka typer av 

boenden som efterfrågas samt trendspaning framåt 

• Genomföra kartläggning om vilka stadsdelar och orter som behöver bättre tillgänglighet 

samt tillgång till trygghetsboenden och seniorboenden.  

• Kommunen ska engagera sig i att få till bostäder till rimliga kostnader. 

• Ta fram informationsmaterial om bostadsförsörjning riktat till äldre. 

(Halmstad Kommun 2017, 12–13) 

 

Den ovanstående kategori är något blandad med vad som behövde inkluderas i rapporten men 

som inte passade in i något av de ovanstående kategorierna eller var tillräckligt sammanhållande 

för att bilda en egen. Detta gör det möjligt att få något blandat resultat vad gäller vilken 

styrningsform som är aktuell. Precis som i tidigare kategorier så anger inte dessa punkter några 

specifika detaljer för förvaltningen att ta hänsyn till utan det är mer övergripande åtgärder som 

ska användas för i bostadsbyggandet i Halmstad. Där med är även denna kategori indirekt och 

generell styrning. Punkterna är varken väldigt precisa eller inte precisa. Även om 

bestämmelserna inte är specifika in på detalj finns det fortfarande inte mycket handlingsfrihet 

när det gäller hur man ska göra med det. Punkterna är något som måste tas i beaktning när 

förvaltningen arbetar och planerar byggande av bostäder. Utifrån detta är organisationsstyrning 

den mest aktuella styrningsformen i detta fall (Lundquist, 1992, 78–82). 
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4.3 Resultat  
1. Vilken eller vilka styrningsformer tillämpas vid framtagandet av Halmstad kommuns 

bostadspolitik?  

Utifrån analysen kan vi utläsa att samtliga av kategorierna för åtgärder är organiseringsstyrning. 

Alla kategorierna fick indirekt och generell styrning, med något annorlunda precision, vilket 

gör det enkelt att dra slutsatsen att hela handlingsprogrammet går under organiseringsstyrning 

när man undersöker målsättningar och vad som ska göras. Detta innebär att en organisation, i 

detta fallet avdelning på kommunen, får i uppdrag att göra ett visst arbete eller lösa en specifik 

uppgift (Lundquist, 1992, 80). I detta fallet är planerandet av bostadsbyggande uppgifter och 

samhällsbyggnadskontoret är organisationen eller avdelningen som utför arbetet. 

Samhällsbyggnadskontoret har vissa riktlinjer att följa som dels kommer från kommunens 

bestämmelser men även som regleras i lagar. Samhällsbyggnadskontorets vardagliga arbete går 

bland annat ut på att upprätta detaljplaner, utfärda bygglov och liknande och vid detta arbete 

finns kommunens riktlinjer som grund för deras beslut. Följande kategorier ovan är sätt som 

ska hjälpa kommunen och samhällsbyggnadskontoret att planera och besluta om byggnation, 

men utöver det har samhällsbyggnadskontoret någorlunda fria händer att fatta beslut7.  

 

2. Har politikerna eller förvaltningen haft störst inflytande i policyprocessen? 

Vad det gäller frågan om makt så har förvaltningen relativt fria händer att fatta beslut så länge 

de följer de målsättningar och riktlinjer som finns, målsättningar som förvaltningen själva till 

stor del har varit med och utformat. I detta fallet har inte politiker någon direkt makt utan den 

ligger hos förvaltningen. Politikernas makt ligger i att det är de som godkänner beslutet, men 

på grund av att förvaltningen har relativt fria händer så styr inte politikerna mycket av det 

slutliga resultatet, dvs hur detaljplanerna och liknande ska se ut. 

  

                                                           
7 Sven-Olof Nilsson, Samhällsbyggnadskontoret, personlig intervju 2018-05-24 
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5. Slutsats  
Syftet med studien var att studera makt i policyprocessen genom att undersöka Halmstad 

kommuns bostadspolitik och analysera politiker och tjänstemännens makt. Det har gjorts utifrån 

två analyser, dels hur policyprocessen har gått till enligt förvaltningsmedlemmarna själva, och 

dels i hur resultatet av policyprocessen blev. Utifrån resultatet är förhoppningen att ha gjort det 

något tydligare om hur relationen mellan politiker och förvaltningen kan se ut i policyprocessen 

och skapandet av politik. Ifrågasättandet av bilden att det är politiker som har all makt och 

bestämmer har nu fått vatten på sin kvarn. Utifrån mitt resultat blev slutsatsen att det inte är 

politikerna som har den största delen av makten utan att det är förvaltningen. Detta är något 

som känns igen från Svärds (2016) forskning som tyder på tjänstemän och förvaltningen har 

mer inflytande än den traditionella bilden. Även Lundquist (1992) menar att den traditionella 

synen på relationen mellan tjänstemän och politiker har förändrats och att tjänstemännen får 

mer inflytande över politiken. 

 

Av analysen med representanter från förvaltningen som var delaktiga i policyprocessen kan vi 

konstatera att det till största del var förvaltningen som bidrog och påverkade resultatet av hur 

Halmstad Kommuns framtida bostadspolitik ska se ut. Förvaltningen var delaktig i samtliga av 

stadierna i policyprocessen förutom själva beslutsfattandet, det innebär att förvaltningen då har 

haft stor prägel på hur resultatet blev. Politikerna har varit delaktiga i att besluta om de anser 

att bostadsförsörjningsprogrammet är godkänt, de har även varit delaktiga med att få med sina 

politiska hjärtefrågor. Utöver det har förvaltningen gjort jobbet och utformat de mål och 

riktlinjer som tillkom. Detta innebär att förvaltningen har haft relativt fria händer att fatta beslut 

med detta även haft makt. Den officiella beslutsfattande makten har politikerna haft som röstat 

igenom förslaget, men även förvaltningen har haft beslutfattande makt då förvaltningen har fått 

mycket av sin vilja igenom, men de har även haft den icke-beslutande makten eftersom de avgör 

vad som ska inkluderas i handlingsprogrammet, med reservation för visa synpunkter från 

politiker. 

 

Den andra analysen går igenom vilka verktyg som ska användas för att politiken ska lyckas. 

Med hjälp av Lundquist (1992) styrningsformer vid förvaltningsstyrning får vi fram vilken typ 

av förvaltningsstyrning som används vid implementeringen för att de mål och ambitioner som 

finns ska uppnås. Utifrån detta kan vi se relationen mellan politiker och förvaltningen i 
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implementeringen av politiken vilket är intressant för att sen kunna avgöra dess 

maktförhållanden och hos vem makten egentligen ligger.  

 

Samtliga av kategorierna var indirekt och generell styrning, detta mynnade sedan ut i 

styrningsformen organiseringsstyrning som handlar om strukturen i förvaltningen. Eftersom 

förvaltningen har haft en stor roll i denna process är det oerhört viktigt att strukturen fungerar 

bra. I detta fallet så har samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att bland annat utföra detaljplaner 

och liknande när någonting ska byggas. De har även en stor roll när det gäller planerandet av 

bostadsbygge. Maktrelationen mellan politiker och förvaltningen i denna process ser ut på 

följande sätt, dels har främst samhällsbyggnadskontoret haft en viktig roll i utformandet av 

handlingsprogrammet, och där med fått en viktig roll av politikerna med stor handlingsfrihet 

att fatta beslut. Samhällsbyggnadskontoret är en viktig aktör med mycket makt både under hela 

policyprocessen men även efter på grund av att det är dem som gör beslut om detaljplaner mm.  

 

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att som svar på frågan om det är politiker eller förvaltningen 

som har mest inflytande och makt så är det i detta fallet förvaltningen. Förvaltningen har haft 

störst inflytande i processen och varit mer delaktig än politikerna. Riktlinjerna som skapats för 

förvaltningen att följa har givit förvaltningen en stor handlingsfrihet när det gäller de beslut 

som måste tas. Detta har kommits fram till att använda sig av Lundquists (1992) 

styrningsformer. När det gäller begreppet makt så har Lukes (2005) teori om maktens tre 

ansikten används för att kategorisera upp makten i processen och av det så har det kommit fram 

till att både förvaltningen och politikerna har haft beslutande makt, men förvaltningen har haft 

den icke-beslutande makten på grund av att det är förvaltningen som tar upp saker på agendan 

och leder arbetet med policyprocessen. Utifrån detta anser jag att det är rimligt och korrekt att 

dra slutsatsen att det i detta fall är förvaltningen som har haft mest inflytande och makt i frågan.  

 

5.1 Diskussion 

Vem är det egentligen som har makt av politiker och förvaltningen? Utifrån vad studien har 

kommit fram till blir den frågan ännu mer aktuell och studien blir ännu ett inlägg i debatten. 

Lundquist (1992) tar upp om den maktordningen i policyprocessen som den ser ut idag behöver 

förändras och representera hur verkligheten verkligen ser ut. Med hjälp av fallen Svärd (2016) 

studerade samt fallet om Halmstad kommuns bostadspolitik får Lundquist (1992) ännu mer 

vatten på sin kvarn. Även statsvetarna Hysing och Olsson (2012) menar att förvaltningen har 
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mer makt och inflytande än många tror. Även om det är politikers roll att fatta beslut och där 

med ha makt så kanske det inte skadar demokratin att förvaltningen har mycket inflytande och 

makt. Även om demokrati betyder folkstyre och politiker är utsedda att representera folket 

besitter förvaltning och tjänstemän den expertis och kunskap inom sitt specialområde som 

politiker saknar. Om politiker utrycker att de vill att det ska vara på ett visst sett så är det inte 

säkert att det är bra, men oftast så vet förvaltningen vad som fungerar och i blir bra. Enligt 

Sven-Olof Nilsson som var den ansvariga för Samhällsbyggnadskontoret, kom politiker ibland 

med förslag som han med sin kunskap och expertis visste inte skulle fungera, men däremot kan 

han komma med ett motförslag som gör alla parter nöjda och som fungerar bättre.  

 

Slutligen så anser jag att maktrelationer mellan tjänstemän och politiker är ett område där mer 

djupgående forskning bör tillämpas, både i Sverige och på internationell nivå. Det hade både 

varit intressant och givande att se fler studier som sträcker sig över en längre tid, ett helt politiskt 

område eller kanske flera politiska områden, för att få ett riktigt svar på vem det egentligen är 

som har makt i frågan.  
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