
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

PAO-programmet 

Ht 2013 

Handledare: Elisabet Lindberg 

 

 

”Som 

personalmänniska 

lever man ju i ständig 

förändring” 

En fallstudie om relationer, roller och 

målstyrning hos fyra HR-chefer inom 

Stockholms stad. 

Charlotte Carlsson & Erica Risberg



 

 

Sammanfattning 

I en politisk styrd verksamhet jobbar HR-chefer i en föränderlig miljö där 

förutsättningarna kan komma att ändras utifrån den politiska agendan. Den moderna 

kommunen styrs genom visioner och mål som sätts av kommunfullmäktige för att sedan 

implementeras i hela organisationen. För att nå måluppfyllnad arbetar HR-funktionen 

fram aktiviteter och indikatorer inom det egna verksamhetsområdet. En svårighet i att 

nå måluppfyllnad kan vara att målen inom HR ofta är av mjukare karaktär och därmed 

svåra att mäta. Sett ur ett HR-perspektiv är tidigare forskning begränsad när det handlar 

om kommunala tjänstemäns relationer till förtroendevalda. Uppsatsen bygger på en 

fallstudie av Stockholms stad där fyra HR-chefer står i fokus. Syftet är att skapa en 

förståelse av hur dessa HR-chefer ser på sin egen roll och sin relation till de 

förtroendevalda politikerna i nämnden ovanför dem. Genom att titta på målstyrningens 

effekter på HR-chefernas roller och relationer till förtroendevalda politiker uppfylls 

uppsatsen syfte. Utifrån fyra semistrukturerade intervjuer har data samlats in för att 

sedan jämföra med tidigare forskning. 

 

Resultaten visar på att målstyrningen ger ett verktyg som öppnar upp för transparens 

inom organisationen vilket underlättar måluppfyllnaden och skapar legitimitet. Insynen 

i hela organisationen ger en bekräftelse i den egna rollen som HR-chef och fungerar 

även som en länk mellan kommunala tjänstemän och förtroendevalda politiker.  Det går 

att se på relationen mellan HR-chefer och förtroendevalda politiker ur olika synvinklar 

beroende på var i organisationen HR-chefen befinner sig. HR-cheferna under 

förvaltningsnämnder har mer överlappande roller som innebär en högre delaktighet 

innan målen sätts. I jämförelse med HR-cheferna under kommunstyrelsen som har mer 

separata roller, vilket innebär att de arbetar med redan fastställda mål. En förklaring till 

skillnaden kan vara att förtroendevalda politiker ute på nämnderna är fritidspolitiker 

medan de förtroendevalda i kommunstyrelsen består av fler heltidsengagerade politiker.  
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Inledning 

Att verka i en politiskt styrd organisation ger andra förutsättningar än i den privata 

affärsvärlden. Det är inte bara lagar och normer som styr hur medborgarnas pengar ska 

förvaltas utan även ett samspel mellan folkvalda politiker och professionella tjänstemän. 

Styret av organisationen är föränderligt vilket innebära att inriktningen för verksamheten kan 

komma att ändras vart fjärde år om det blir majoritetsskifte (Finansborgarrådets förslag till 

budget 2012). Där emellan utformas verksamhetsmål på årsbasis. Mitt i denna föränderliga 

miljö står dels folkvalda politiker, som i en decentraliserad och målstyrd organisation ska 

sätta inriktningsmål, dels kommunala tjänstemän som enligt lagar och normer ska genomföra 

dessa (Almqvist, 2006). 

  

Med avstamp i tidigare forskning om relationer mellan tjänstemän och politiker väcks intresse 

för hur dessa relationer ser ut i Sveriges största kommun, Stockholms stad. Inom Stockholms 

stad jobbar alla i organisationen med mål satta av folkvalda politiker, vilka är baserade på 

kommunfullmäktiges inriktningsmål. Kommunikationen mellan folkvalda politiker och 

förvaltningar går generellt genom förvaltningschefen som lutar sig mot den kompentens 

förvaltningen besitter. Det finns mycket litteratur om kommunal verksamhet, målstyrning och 

politik. Dock är det en ganska liten del som berör relationen mellan politiker och tjänstemän 

med HR-anknytning. HR- chefer arbetar ofta konsultativt med frågor gentemot verksamhetens 

andra chefer, då som expert inom lagar och normer samt i olika medarbetarärenden 

(Armstrong, 2009). Vad som gör HR-chefer intressanta är att de arbetar mot hela 

organisationen och att deras verksamhetsmål ofta är av mjukare slag. Många av dessa mål är 

svårare att mäta i siffror än till exempel ekonomiska mål genom att människor är svåra att 

sätta in i ett Excel ark med kronor och ören.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är således att skapa en förståelse av hur fyra HR-chefer inom Stockholm 

stad ser på sin egen roll och sin relation till de folkvalda politikerna i nämnden ovanför dem. 

För att bringa klarhet i detta kommer tre frågeställningar att besvaras: 
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 På vilket sätt påverkar målstyrning relationen mellan HR-chefer och 

förtroendevalda politiker inom Stockholms stad? 

  Hur ser en HR-chef inom Stockholms stad på sin yrkesroll? 

 Hur ser relationen mellan HR-chefer och förtroendevalda politiker inom 

Stockholms stad ut? 

Begrepp och avgränsningar 

För att sammanfatta insamlad data på ett korrekt sätt har språket anpassats till det material 

som har samlats in genom att vissa begrepp har likställts under studiens gång (Becker, 2008). 

I den offentliga sektorn i Sverige benämns arbetstagarna som jobbar med administration som 

tjänstemän. I den utländska forskning som finns med i uppsatsen används istället ordet 

administratör. Vi har valt att i första hand använda ordet tjänsteman som synonym för 

administratör, men även för HR-chef.  Detta då ordet är vedertaget inom kommunen.  

HR-chef går även under namnet personalchef. 

  

Inom Stockholms stad finns både fritids-, deltids- och heltidsengagerade politiker. 

Fritidspolitiker har en annan huvudsysselsättning än det politiska uppdrag och begreppet är 

allmängiltigt. I nämnderna sitter främst fritidspolitiker men i kommunstyrelsen sitter både 

heltidsengagerade politiker och fritidspolitiker. Båda grupperna kommer i vissa fall att 

refereras tillsammans som folkvalda politiker. Även orden politiker och politiken har 

jämställts och kommer att användas synonymt. Brukare är ytterligare ett begrepp som används 

och syftar till medborgare som nyttjar kommunala tjänster. 

 

Stadens integrerade ledningssystem (ILS) är Stockholms stads system för integrerad ledning 

och uppföljning av ekonomi och verksamhet. ILS-webb är det styrverktyg som används för att 

följa upp kommunfullmäktiges mål (Finasborgarrådets förslag till budget, 2012).  

 

Genom att fokusera på HR-chefers syn och upplevda situation har studien begränsats på så 

sätt att den inte tar hänsyn till motpartens vinkel. De begränsningar som gjorts genom att 

enbart fokusera på HR-chefer inom Stockholms stad och deras relation till folkvalda politiker 

skapar en relativt outforskad infallsvinkel vilket bidrar till att studien ger ökad kunskap inom 

ämnet.  
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Disposition av uppsatsen 

Uppsatsen börjar med en redogörelse för valda delar av litteratur som vi finner relevant för 

ämnet i form av teorier och tidigare forskning. Efter det kommer en noggrann genomgång av 

den metod som har använts i studien. Vidare redovisas resultat och analys i en kombination 

och uppsatsen avslutas med en diskussion om resultaten och förslag till framtida forskning. 

Tidigare forskning 

Fokus har legat på forskning som är inriktad på kommunal verksamhet. Mycket av tidigare 

forskning har skrivits ur ett politiskt perspektiv genom att redogöra för hur en kommunal 

verksamhet är uppbyggd och fungerar.  Då syftet med studien är att se på relationer/roller ur 

HR-chefer synvinkel har tidigare forskning som innefattar tjänstemännens perspektiv valts ut. 

Både svensk och internationell litteratur har valts med bakgrund av att relationen mellan 

politiker och tjänstemän inte är unik för Sverige. Dock ser inte situationen för tjänstemän 

exakt likadan ut i alla länder vilket bör tas i beaktande. 

Kommuners uppbyggnad 

Det går att se på organisationers uppbyggnad på olika sätt. Ett sätt är att titta på dess struktur. 

Vad som strukturellt bäst kan beskriva en kommunal verksamhet står i linje med vad 

Mintzberg (1993) skulle kalla professionsbyråkratier. Detta då den professionella byråkratin 

kännetecknas av en mindre strategisk ledning samt en större operativa kärna med personer 

som har en homogen formell utbildning. Beslutsfattandet sker till viss del decentraliserat 

genom att ledningen ger den operativa kärnan autonomi men styrs samtidigt av regler och 

normer. På grund av sin formella utbildning kan den operativa kärnan ges 

påverkansmöjligheter till strategiska beslut vilka annars fattas hos den strategiska ledningen 

inom den hierarkiska organisationen (ibid). 

  

En svensk kommun består av kommunfullmäktige som under sig har kommunstyrelsen samt 

ett antal nämnder och styrelser som kallas verkställande organ. Kommunerna styrs av 

politiker som har valts in i kommunfullmäktige och vars arbete bland annat regleras i 
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regeringsformen och kommunallagen.  Ett sätt att se på hur kommuner styrs är genom det 

Montin (2004) beskriver som den kommunala folkstyrelsemodellen. Den baseras på tre 

normer: självstyre, rättsstat och folkstyre. Inom kommunen kan denna modell delas upp i två 

flöden. Det första flödet fokuserar på insamling och utvärdering av tankar och idéer där 

medborgare och politiska partier kan vara med och påverka vad som ska reglera omfattningen 

och inriktningen på den kommunala verksamheten. Beslut fattas sedan i kommunfullmäktige 

där partiernas egna intressen ska jämkas och omvandlas till ett allmänintresse. Det andra 

flödet fokuserar på de verkställande organen i kommunerna såsom kommunstyrelsen, 

nämnder och förvaltningar. Dessa ansvarar för att besluten som kommunfullmäktige tar 

genomförs i verksamheten (ibid). De verkställande organen ska enligt kommunallagen (SFS 

1991:900) 6 kap 7 § bedriva verksamheten utifrån fullmäktiges mål och riktlinjer. 

Kommunfullmäktige kan delegera mycket av styrningen till nämnderna, dock inte ett antal 

punkter som regleras i kommunallagens 3 kap 9 §. I paragrafen framgår bland annat att de 

övergripande målen och riktlinjerna för verksamheten inte får delegeras ner till de 

verkställande organen. 

Kommuners målstyrning 

Det har skett en stor förändring inom de kommunala organisationerna under de senaste 

decennierna. En sådan förändring har kallats New public management (NPM) och baseras på 

hur näringslivet har styrt sina organisationer (Almqvist, 2006). Från att tidigare varit styrda av 

finansiella mått har utvecklingen gått mot ett större kvalitetsperspektiv. Genom nyckeltal kan 

kvalitén på den service organisationen förväntas uppnå mätas, då grundidén med styrningen är 

att delegera vad som ska uppnås istället för som tidigare hur.  NPM består av tre strategiska 

val. För det första behövs ställning tas till var organisationens gränser ska gå. Det vill säga 

vad ska produceras inom den egna verksamheten och vad ska upphandlas från marknaden? 

För det andra hur organisationen ska gå tillväga när de ska utforma kontraktet. Med andra ord, 

hur ska de arbeta med tjänster som läggs ut på anbudskonkurrens? För det tredje hur den 

interna strukturen ska se ut och då ligger fokus på decentralisering med målstyrning som ett 

administrativt verktyg. Målstyrning är en idé om att samtliga inom organisationen ska känna 

till och arbeta mot de gemensamma målen, vilket också är en av grundpelarna i NPM. Målen 

ska hierarkiskt brytas ner för att anpassas till de olika enheterna och det är av vikt att det 

uppifrån enbart anges vad som ska uppnås med i direktiven, medan hur det ska uppnås 

beslutas av de enskilda enheterna. Inom NPM är också målstyrningen en fråga om att skapa 
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legitimitet, visa en transparens. Utåt sett uppvisas ett syfte att ge en bild av en organisation 

som är modern och förändringsbenägen och att organisationen följer trender och tar del av 

omgivningens krav och normer (Almqvist, 2006). Målstyrning innebär även en förskjutning 

från den byråkratiska regelstyrningen av offentlig verksamhet, som tidigare varit 

dominerande, till efterkontroller, mätning och utvärderingar i efterhand (Montin, 2004). Det 

sker ett delegerat ansvar från den politiska ledningen ner till chefer inom förvaltningar. Chefer 

förväntas agera ledare och använda såväl “hårda” som “mjuka” medel för att nå de uppsatta 

målen (ibid).  

  

Professionella och självständiga medarbetare ges stor autonomi och genom målstyrning 

skapas även ett verktyg för kontroll (Mintzberg, 1993). Det är typiskt för politiska processer 

att målen är vaga och komplexa.  Detta kan enligt Christensen m.fl.(2005) bero på att det är 

många aktörer inblandade i målformuleringarna. Det kan även bero på de kompromisser som 

uppstår när många politiska partier ska enas i det som Montin (2004) beskriver som första 

flödet. Typiskt för organisationer med många anställda och stora resurser är att ha visioner 

som mål. Dessa är oftast komplexa och omfattas av storslagna ord som är svåra att realisera 

och uppnå (Christensen m.fl., 2005).  

Rollen 

Den offentliga sektorn i Sverige består dels av staten, dels av kommuner. De anställda inom 

den offentliga sektorn benämns som tjänstemän (Wetterberg, 2000). Tjänstemän symboliserar 

den operativa kärnan som den tongivande delen i Mintzbergs (1993) så kallade professionella 

byråkrati. Denna organisationsform kräver en stabil omgivning och har svårt att anpassa sig 

till snabba förändringar. Organisationsstrukturen formas starkt av olika situationsanpassade 

faktorer. Med det menat att det inte alltid finns ett bästa sätt att strukturera arbetet utan det 

beror på omständigheterna. Dessa faktorer kan ses som resursberoende för hur väl 

organisationen kan hantera sin omgivning. Det vill säga hur lång bort den strategiska 

ledningen är från den operativa kärnan samt vilken autonomi tjänstemannen känner.  För att 

organisationen ska hålla ihop förväntas tjänstemannen agera som ett nav gentemot såväl 

politiska direktiv som marknadens behov (ibid). Även inom NPM talas det om vikten av den 

kontext tjänstemannen verkar i (Radnor & Noke, 2013). Hur ser den omgivning ut där 

organisationen vill applicera ett nytt arbetssätt och går det att sammanfatta samtliga roller 

inom verksamheten? Svårigheten att ta över en modell från näringslivet är att den privata 
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sidan allt oftare arbetar mot mål som den operativa kärnan har förmedlad uppåt medan det 

tvärt om inom den kommunala verksamheten fattas beslut uppifrån på en politisk nivå för att 

sedan förmedlas nedåt. Genom att delegera ner ansvaret för måluppfyllnad till 

tjänstemannanivå flyttar den kommunala verksamheten över delar av besluten i den 

decentraliserade organisationen och tar tillvara på den kompetens som den professionella 

chefen har. Fördelen blir att ledarskap och utformning av målen således landar närmare 

praktiken där det finns en större inblick i verksamheten. Nackdelen är att chefen inte är med 

från början. Här går det att se organisationens beslutsvägar ur antingen ett “top-down” 

perspektiv, där beslut förmedlas ner i organisationen, eller som ett “bottom-up” perspektiv där 

beslut fattas lägre ner i hierarkin. Radnor och Noke (2013) pekar i sin studie på vikten av att 

anpassa och inte adoptera en modell rakt av från näringslivet eftersom förutsättningarna och 

utförandet sker under olika förhållanden beroende på om det är privat eller kommunal 

verksamhet. Även omgivningen där arbetet utförs påverkar vilken typ av styrning som är mest 

effektiv (ibid). Arbetet som tjänstemannen utför föregås av direktiv från politikerna i form av 

till exempel promemorior (Stewart, 1988). Inte sällan författas dessa utan att tjänstemännen 

ute i verksamheten tillfrågas vilket gör att de kan ersätta en djupare analys av problemet som 

tjänstemännen skulle kunna bidra med kunskaper om. Det blir på detta sätt trögrörligt och 

kunskapen kan lätt tappas bort i all formalia hantering, vilket kan leda till att tjänstemännen 

känner mindre ansvar för det som de har rekommenderat då de anser att politikerna styr och 

att de inte kan påverka beslutet (ibid). 

  

När målstyrningen under 1980-talet gjorde sitt inträde i kommunerna ändrades inställningen 

till den professionella förvaltningen vilket ledde till att bland annat personalfrågor delegerades 

ner till tjänstemannanivå (Montin, 2004). Ansvaret för nämnden att formulera tydliga mål och 

följa upp dessa kvarstår dock. Till grund för målen ligger både värderingar och normer om 

hur saker ska göras och på vilket sätt dessa ska göras. Christensen m.fl. (2005) tar upp olika 

huvudkategorier av värderingar som de menar återfinns inom offentlig sektor. 

Majoritetsstyresprincipen ger sig uttryck i målen genom att dessa ska sättas av den politiska 

majoriteten med hänsyn tagen till minoriteten. Dessutom ska målen vara representativa för ett 

ständigt förändrande samhälle. Kopplat till denna princip och till det instrumentella synsättet 

finns en viss prägling av politisk styrningseffektivitet, vilket innebär att politiken kan få 

problem med legitimiteten om inte myndighetsutövandet sker på ett effektivt sätt. Politikerna 

som är folkvalda kan inte inneha expertkunskap i alla ämnen de beslutar i vilket innebär att 

politikerna många gånger får stödja sig på de råd de får från experterna inom området, det vill 
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säga tjänstemännen i organsationen. Värderingarna att offentlig verksamhet och dess beslut 

ska vara professionella speglas i expertstyret. Konsekvensen av detta kan vara att målen 

påverkas av tjänstemännens värderingar och kunskaper (ibid). 

Relation mellan tjänstemän och politiker 

Relationen mellan tjänstemän och politiker är ett ämne som ofta kommer upp i diskussioner 

om kommunal verksamhet. Ur tjänstemännens perspektiv framförs bland annat att det finns en 

otydlighet i den politiska styrningen och att politiker lägger sig i småsaker medan politikerna 

ibland hävdar att tjänstemännen styr och beslutar utifrån sina egna agendor (Montin, 2004). I 

en doktorsavhandling om förändringen för första linjens chefer inom den kommunala 

äldreomsorgen framgår att politiker och tjänstemän har olika syn på hur deras samverkan 

fungerar (Wolmesjö, 2005). För att undersöka denna samverkan har enkäter gjorts bland 

politiker och tjänstemän i fyra kommuner i Sverige. Resultatet av frågan om vem som 

kommer med initiativ och idéer till beslut som påverkar verksamheten visar på att bilden 

varierar beroende på position inom verksamheten. Politikerna ansåg å ena sidan att det i första 

hand var resultatet från en samverkan mellan dem och tjänstemännen och att det i andra hand 

var tjänstemännen som tog initiativet. Tjänstemännen ansåg å andra sidan att det i första hand 

var politikerna som tog initiativet och att det i andra hand var en samverkan mellan dem och 

politikerna. De slutsatser som Wolmesjö (2005) drar av resultaten är att det är stor skillnad i 

syn på vem som tar initiativet till beslut, både mellan tjänstemän och politiker och mellan 

olika kommuner. Detta tror hon kan bero på två saker. Det första är att det i många kommuner 

finns en decentraliserad organisation som kan leda till en oklarhet i vem som har ansvaret. Det 

andra är att många beslut är av obekväm karaktär vilket leder till att ingen vill ta ansvar för 

besluten. Det kan vara värt att notera att kommunerna i avhandlingen inte är lika stora och 

komplexa som Stockholm stad och att samarbete mellan tjänstemän och politiker kan se 

annorlunda ut i denna studie. 

  

Internationellt sett har bland annat Svara (2006) studerat relationer mellan tjänstemän och 

politiker. Genom en sammanställning av tidigare studier, samt sin egen väl citerade forskning, 

har han funnit två tongivande parametrar som kan användas för att kunna utläsa vad som kan 

tänkas påverka relationen mellan politiker och tjänstemän. Svaras (2006) utarbetade modell är 

baserad dels på graden av kontrollnivå från politikernas sida av tjänstemännens utförda arbete, 

dels på graden av distans i samarbetet och uppdelning mellan positionerna. Genom att mäta 
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huruvida kontrollnivån är hög eller låg i kombination med hög eller låg grad av distans skapas 

fyra kategorier av relationer: 

  

Figur 1. Modell över relationer mellan politiker och tjänstemän                         

 Mycket hög grad av distans Mycket låg grad av distans 

Mycket hög grad 

av kontroll 

Separata         

roller 

Responsiva 

administratörer 

Mycket låg grad 

av kontroll 

Självstyrande 

administratörer 

Överlappande 

roller 

En omarbetad version från Svara (2006) 

 

I den separata rollmodellen återfinns en hög grad av kontroll samt en hög hierarkisk 

differentiering. Detta symboliserar den vanligaste förklaringen till hur gemene man ser på 

relationen mellan politiker och tjänstemän. Politikerna innehar en hög position och har en 

kraftfull kontroll av tjänstemännen. Aktörerna agerar helt separat förutom när tjänstemännen 

bidrar med sitt tekniska kunnande. Tjänstemännen känner inte något ansvar för medborgarna 

då den delen tillhör den politiska sidan. Politikerna å sin sida blandar sig inte i sakfrågorna 

som tjänstemännen behärskar. I praktiken innebär det att förtroendevalda politiker sätter mål 

och regler enligt gammaldags hierarki och tjänstemännen bidrar med sitt kunnande inom de 

ramar som givits. Tjänstemännen håller en neutral ställning gentemot den styrande 

majoriteten och tar en passiv ställning när makten skiftar och omställning sker. Detta kan i sin 

värsta form leda till att tjänstemännen blir tysta och inte enbart neutrala inför politikerna utan 

drar sig även för att säga till om viktiga beslut som saknar substans. 

  

Den självstyrande administratören är i sin extremaste form en byråkratisk diktatur. 

Tjänstemännen har samma höga distans till politikerna som i den separata rollen men här 

saknas helt kontroll från den politiska sidan. Det sägs att den administrativa staben styr utifrån 

eget intresse istället för medborgarnas. Enligt Svara (2006) skulle denna kategori passa in på 

en militärregim. 

  

Den responsiva administratörsmodellen symboliserar en samarbetsmodell med undantag av 

att politikerna är överställda tjänstemännen. Trotts denna hierarki jobbar tjänstemännen och 
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politikerna nära varandra i en låg grad av distans. Här har politikerna hög grad av insyn och 

kontroll vilket tjänstemännen är väl medveten om. Det skapas en lojalitet hos tjänstemännen 

som till skillnad från den separata rollen inte är neutrala för sittande majoritet. Genom att ge 

av sin kompetens skapas en tillhörighet med majoriteten som värdesättes. Som politiker vill 

man inte enbart ha tjänstemän som gör som de blivit tillsagda utan man behöver ha en stab 

som tror på de politiska målen och använder sin sakkunskap till detta.  I praktiken skapas en 

förståelse för politiska mål och det ligger i tjänstemännens eget intresse att tillgodose dessa. 

Faran med denna modell kan vara att tjänstemännen kan bli allt för manipulerade i den 

politiska tillhörigheten. De politiska målen blir viktigare än korrekt utförande och opartiska 

beslut. 

  

De överlappande rollerna återfinns där det finns en ömsesidig relation. Tjänstemän och 

politiker arbetar nära varandra. Tjänstemännen är å sin sida aktiv i de politiska mål 

verksamheten sätter medan politikerna å sin sida är högt involverad i detaljer hur de ska gå 

tillväga för att nå dessa mål samt vad som är praktiskt genomförbart. 

Verklighetsanknytningen blir i de här rollerna starkare med mål som sätts närmare väljarna 

och den professionella åsikten får göra sig hörd. Något som dock kan skapa motstridigheter är 

om tjänstemännen blir för engagerade i de politiska målsättningarna och därmed omedvetet 

anser sig själva som politisk neutrala. Det vill säga att i sin extrema form tar tjänstemännen i 

den överlappande rollen över politikernas beslutsfattanderoll och glömmer att det är 

politikerna som är förtroendevalda. Även om sakkunskapen finns inom staben så får 

tjänstemännen inte ta över den demokratiska styrningen. 

  

Det är intressant att jämföra hur relationer kan uppfattas internationellt. Då Svaras (2006) 

forskning baseras på studier genomförda i bl.a. USA samt Danmark bör detta tas i beaktande 

vid koppling till Stockholms stad och ett svenskt förhållningssätt.   
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Metod 

Forskningsdesign 

Syftet med studien är att skapa en förståelse av hur fyra HR-chefer inom Stockholm stad ser 

på sin egen roll och sin relation till de folkvalda politikerna i nämnden ovanför dem. För att få 

en förståelse av hur det ser ut i praktiken användes en kvalitativ ansats. För att besvara frågan 

hur valdes en fallstudie som forskningsdesign då den passar bra för att ta reda på hur eller 

varför ett fenomen eller relation ser ut på ett visst sätt.  Fallstudier lämpar sig även bra för att 

titta närmare på fenomen inom grupper/ organisationer och politik (Yin, 2003).  

Tillvägagångssätt 

Utifrån Yins (2003) förslag till forskningsdesign har vi som grund för denna studie utgått 

ifrån fem steg. I det första steget bestämde vi ett syfte som vi ville ha besvarat, det vill säga 

hur HR-cheferna ser på sin roll och hur relationen till folkvalda politiker ser ut. I det andra 

steget ställs tre frågeställningar upp som vi ville ha besvarade, vilka sedan lades till grund för 

intervjuguiden, tillsammans med teorier/tidigare forskning. I det tredje steget bestämdes mer 

konkret vad som skulle analyseras. Detta gjordes genom koppling till teori och tidigare 

forskning. I det fjärde steget utvecklades en logisk plan hur insamlat material ska kunna 

länkas till frågeställningen genom en kategorisering av materialet. I det sista steget tolkade vi 

resultaten, vilket återfinns sist i uppsatsen. 

 

Ett deduktiv arbetssätt har legat till grund för studiens upplägg genom att vi har utgått från vår 

kunskap inom området för att sedan utforma ett syfte och frågeställningar.  Ett lämpligt sätt 

att samla in material när man gör fallstudier är att ta del av dokumentation, göra intervjuer och 

observationer (Creswell, 2013). För att få en förståelse för hur det i praktiken ser ut inom 

Stockholms stad samlades dokument, såsom riktlinjer, information och policys, in. Vidare, för 

att ytterligare bredda förståelsen för organisationen, gjordes en förstudie med en medarbetare 

inom Stockholm stad som har varit anställd så pass länge att en bred kunskap fanns om 

organisationen. Genom att undersöka tidigare litteratur samt forskning som kunde vara 

aktuellt inom ämnet utformades ett syfte. Vi valde att använda fokusintervjuer vilka är vanliga 

i fallstudier. Detta innebär kortare intervjuer på maximalt en timme där frågorna har öppna 
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slut och till viss del följer en förutbestämd mall (Yin, 2003).  Utifrån Svaras (2006) artikel om 

rollförståelse och Stockholms stads dokumentation om styrdokumentet ILS och verktyget 

ILS-webben utformades en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden (bilaga 1) utgick 

ifrån tre huvudteman där förslag på underfrågor utformades. Dessa underfrågor skulle bara 

användas som riktlinjer om intervjupersonerna inte själva tog upp ämnet. 

Urval och genomförande 

Utgångspunkten vid valet av respondenter var syftet med studien. För att få tag på lämpliga 

respondenter gjordes ett urval av informationstäta respondenter. Detta då det var viktigare att 

få kontakt med personer med rätt kvalifikationer och med mycket erfarenhet från 

organisationen än att urvalet skulle vara slumpmässigt och därmed representativt för 

Stockholms stads HR-chefer (Becker, 2008). En gatekeeper förmedlade kontaktuppgifter till 

lämpliga kandidater utifrån kraven att 1) de skulle jobba inom Stockholm stad, 2) de skulle 

vara personalchefer och 3) de skulle ha minst fem års erfarenhet som personalchef. 

Anledningen till kravet på fem års erfarenhet var att respondenterna skulle ha varit med om 

minst ett kommunalval och besitta tillräckligt med information om uppsatsens ämne. 

  

Totalt genomfördes fyra intervjuer under de sista veckorna i november. Samtliga intervjuer 

pågick mellan 35-45 minuter och hölls i avskilda kontorsrum i Stockholms stads lokaler. 

Respondenterna bestod av: 

   två personer som jobbar som personalchefer under kommunstyrelsen, vilka 

kommer att refereras som grupp 1. 

 två personer som jobbar som personalchefer under förvaltningsnämnder, vilka 

kommer att refereras som grupp 2. 

Båda författarna var med på samtliga intervjuer där en intervjuade och den andra hade koll på 

tiden och att alla frågor besvarades. Intervjuerna spelades in digitalt efter medgivande från 

respondenterna. 

Databearbetning och analysmetod 

Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet och underlaget användes sedan vid analys av 

materialet. För att underlätta analysen numrerades (kodades) uttalandena från respondenterna 

och intervjuarna i det transkriberade dokumentet. Då det inte finns ett enda korrekt sätt för 
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analys av fallstudier måste varje fall få avgöra vad som krävs att för att kunna analysera 

materialet på ett bra sätt (Yin, 2003). Vi har utgått från de teoretiska grunderna som 

undersökningen vilar på för att sedan sortera materialet i tabeller och kategorier. Denna 

sortering gjordes framförallt med utgångspunkt i studiens frågeställningar genom att använda 

de tre olika kategorier: målstyrning, rollen som tjänsteman och relation till politiken. 

  

Texterna gicks igenom och styckena markerades med olika färger beroende på vilken kategori 

uttalandena tillhörde. Gul stod för målstyrning, grön för rollen och blå för relationer. För att 

hålla ordning på materialet skapades ett datadokument där kategorierna framgick. Utifrån det 

transkriberade materialet valdes ord induktivt ut. Valen baserades på de ord som förekom 

mest samt bäst beskrev kategorierna. När alla intervjuer hade gåtts igenom gjordes en tabell 

av kategorierna och orden. Under dessa sorterades koderna på uttalandena in, se tabell nedan. 

  

Tabell 2; utdrag från datadokumentet tema/kodning som visar 

kategorin målstyrning. 

Målstyrning: Intervju 1/2 Intervju 3/4 

Verksamhetsplanering 1:7,19,20 

2:28,29,32,52,65,67 

3:4,13

4:38,70,72,73,74,75,77,78,7

9 

Nämndemål 

(kommunfullmäktige) 

1:6,7,15,20,22,25,28,29,40,44

2:14,15,17,18,19,22,25,26,35,37,52,5

5 

3:4,6,8,9,10,15,27,28,33 

4:9,10,11,12,14,17,81 

Budget 1:2,4,34 

2:40,52 

3:13,26,27,33 

  

Då resultatet presenteras i grupp 1 och grupp 2 har två intervjuer lagts in under samma 

kolumn. 

 

För att säkerhetsställa att det inte förekommer några faktafel angående Stockholms stad har vi 

låtit gatekeepern läsa igenom uppsatsen innan inlämning. 
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Etik 

Etisk reflektion var närvarande under hela forskningsprocessen och utgångspunkten var 

framförallt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Hermerén, 2011). Vid val av ämne 

har diskussion förekommit om det finns någon vinning med forskningen för samhället. Då det 

är ett relativt outforskat ämne med fokus på HR-funktionen ansågs forskningsprocessen ge 

mer nytta till samhället än skada för deltagarna. I enlighet med de forskningsetiska principer 

som finns inom området upplystes respondenterna innan intervjuerna genomfördes om: 

 syftet med studien 

 att deras deltagande var frivilligt och kunde när som helst avbrytas. 

 att konfidentialitet utlovades genom att deras namn anonymiseras i uppsatsen. 

 att deras intervjuer enbart kommer att nyttjas i forskningsändamål 

(Kvale, 1997). 

 

Då kontakten till respondenterna förmedlades genom en gatekeeper upplystes respondenterna 

om att det inte kunde garanteras att denna person inte skulle kunna identifiera dem i 

uppsatsen. Vidare informerades de även om att det kommer att framgår av uppsatsen vilken 

kommun som undersökningen gjorts i. Samtliga respondenter har blivit erbjudna om att ta del 

av det färdiga resultatet. 

  

Ett problem med etiken som vi har stött på i uppsatsen är att vi i resultat och analys önskade 

att få göra en jämförelse mellan cheferna under kommunstyrelsen och dem som jobbar på 

förvaltningarna. Detta då det finns en stor skillnad i deras svar. För att göra det svårare att 

identifiera de enskilda respondenterna har vi valt att presentera resultatet genom att klumpa 

ihop dessa i två grupper, chefer under kommunalstyrelsen och chefer på förvaltningar. 

Validitet/reliabilitet/generaliserbarhet 

Forskare av en beskrivande fallstudie bör reflektera kring reliabilitet och extern validitet i 

rapporten (Yin, 2003). Reliabiliteten i denna undersökning kan ses som hög då 

metodavsnitten bygger på en hög transparens. Möjligheten för forskare att göra om studien på 

nytt och nå samma resultat är hög. Dock finns en risk för att vissa respondenter svarar 

politiskt korrekt på frågorna, vilket gör att resultatet kan skilja sig även om tillvägagångssättet 

replikeras. Detta skulle kunna minska reliabilitet något. 
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Den externa validiteten, som enligt Yin (2003) framförallt handlar om möjligheten att 

generalisera resultatet till andra tillfällen och miljöer, är låg i denna undersökning då urvalet 

ej är slumpmässigt. Validiteten är dessutom låg om utgångspunkten är att statistiskt kunna 

generalisera resultaten, det vill säga kunna dra slutsatser om att det är på samma sätt för alla 

HR-chefer och inom andra kommuner. Målet med denna studie är istället att försöka förstå 

och ge en bild över hur relationer mellan tjänstemän och folkvalda politiker i en stor svensk 

kommun kan se ut och att snarare kunna generalisera på ett analytiskt plan, vilket innebär att 

finna en koppling mellan de resultat som framkommit och den tidigare forskningen. Denna 

generalisering har uppnåtts genom att det finns mönster som går att koppla både till Svara 

(2006) och Wolmesjö (2005). 

Problem 

Ett problem i denna studie har varit att ämnet är väldigt omfattande och syftet stort. Det är 

svårt att med fyra intervjuer uppnå en mättnad i en komplex fråga. Ytterligare ett problem 

skulle kunna vara att kontakten med respondenterna har gått igenom en gatekeeper. Detta 

skulle då möjligtvis göra att respondenterna inte vågar vara öppna i sina svar. Dock är ämnet 

inte speciellt känsligt varför detta inte torde vara ett stort problem. Vidare har en av 

författarna tidigare erfarenhet från offentlig sektor vilket gör att en viss förförståelse för ämnet 

skulle kunna finnas, dock är denna erfarenhet från en statlig myndlighet där närheten till 

politiken i form av nämnder inte finns.  

Resultat och analys 

Det empiriska materialet kommer genom resultat och analys att presenteras under studiens tre 

frågeställningar som behandlar på vilket sätt målstyrning påverkar relationen mellan HR-

chefer och politiker, hur HR-chefen ser på sin yrkesroll och hur relationen mellan HR-chefer 

och politiker kan se ut. För att belysa likheter och/eller skillnader mellan HR-chefer under 

kommunstyrelsen (grupp 1) och HR-chefer under förvaltningsnämnder (grupp 2) presenteras 

resultatet gruppvis. Kommunstyrelsen och cheferna där under jobbar mot hela den interna 

organisationen medan förvaltningsnämnderna och cheferna därunder jobbar med frågor som 
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berör deras egen förvaltning.  För att få en bredare förståelse för Stockholms stad redovisas en 

kartläggning om hur organisationen är strukturerad. 

Stockholms stad  

I Stockholms stad bor cirka 860 000 invånare och inom kommunen jobbar cirka 40 000 

medarbetare.  För att styra och leda denna organisation finns 101 politiskt tillsatta ledamöter i 

kommunfullmäktige. Under dessa finns kommunstyrelsen samt politiskt tillsatta nämnder och 

styrelser som ansvarar för den dagliga verksamheten ute på stadens 14 stadsdelsförvaltningar, 

16 fackförvaltningar och 16 bolag. (Så styrs Stockholm, pdf) 

  

Stockholms stad styrs utifrån tre långsiktiga mål som har tagits fram för att stärka 

konkurrenskraften och möta behovet av en växande stad. De övergripande inriktningsmålen 

sätts av kommunfullmäktige och dessa följs upp utifrån ett antal indikatorer som läggs in i 

ILS-webben. Därefter får nämnden möjlighet att utveckla målen och göra egna 

nämndespecifika mål samt hitta lämpliga indikatorer för att mäta dessa med. När målen sedan 

är beslutade är det upp till förvaltningarna/bolagen att realisera dessa i den dagliga 

verksamheten. Detta görs genom att enheterna får i uppdrag att konkretisera nämndernas mål. 

Vilket sker genom en årlig verksamhetsplanering där det beslutas hur de ska jobba med 

åtagandena och vilket resultat som de förväntas uppnå under året. (Stadens styrmodell, pdf) 

 

Stockholms stad framstår enligt de interna dokumenten som en typisk professionell byråkrati 

sett ur Mintzbergs (1993) perspektiv. Kommunfullmäktige sitter som den strategiska 

ledningen och använder sig av förvaltningsnämnder och kommunstyrelsen för att anpassa och 

förmedla verksamhetsmålen till den operativa kärnan. Den operativa kärnan symboliseras av 

enheterna som får i uppdrag att konkretisera nämndernas mål. Med formell kunskap ges 

tjänstemännen den handlingsfrihet som krävs för att uppnå resultat på den egna enheten 

utifrån gällande lagar, normer och avtal. I en decentraliserad organisation används 

verksamhetsmål som styrverktyg och genom dessa ska den professionella tjänstemannen 

kunna hantera sin arbetssituation.  
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Målstyrning som verktyg 

Grupperna är samstämmiga om att det är kommunfullmäktige som sätter målen och att det 

sedan är upp till nämnden att konkretisera dessa. Grupp 1 jobbar fram egna mål och 

indikatorer i ledningsgrupperna efter det att de får målen från kommunstyrelsen. Dock är de 

medvetna om att inte alla jobbar på samma sätt, vilket den ena respondenten i grupp 1 ger 

uttryck för på följande sätt när fullmäktiges mål diskuteras: 

  

“ […] fullmäktige sätter budgeten för hela staden […] sedan får nämnderna det nedtryckt [...] sedan 

kan de göra egna nämndmål och där tror jag att dialogen sker mer med tjänstemännen på 

förvaltningarna. “ 

  

Grupp 2 som sitter ute på förvaltningarna menar att det är naturligt att de får vara delaktiga 

och ge förslag till mål som nämnderna sedan sätter.  En av respondenterna berättar att: 

  

“ [...] vår nämnd [...] de sätter ju inga egna mål själva utan det gör vi, vi som jobbar i verksamheten 

föreslår målen.” 

  

De förklarar vidare att förvaltningarna får kommunfullmäktiges mål för att sedan tillsammans 

i ledningsgruppen jobba fram förslag till nämndemål. När dessa sedan har antagits av 

nämnden jobbar de vidare med målen ute på avdelningar genom att formulera en mängd 

aktiviteter som sedan kopplas till nämndmålen. Förfarandet att de själva får bryta ner målen i 

aktivitet och indikatorer ute på avdelningarna sker även för grupp 1. Ett bekymmer som tas 

upp i grupp 2 är hur målen ska anpassas till HR-funktionen. Detta då det inte är 

personalavdelningen som jobbar med att uppfylla målen. Avdelningen agerar snarare som en 

stöttepelare till resterande del av organsationen så att verksamheten kan uppnå sina mål. En 

respondent ur samma grupp menar att det gäller att inte ha för många HR-mål för det mäktar 

inte cheferna ute i organisationen med.   

  

Ett mål som båda grupperna återkommer till är sjukfrånvaron som de menar vässas för varje 

år. Detta mål anser grupp 2 vara satt på en nivå som är väldigt svår att uppnå, speciellt på de 

förvaltningar som inte bara består av tjänstemän som jobbar på kontor. En av respondenterna i 

grupp 2 uttrycker: 
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”Vi kan gå till jobbet fastän vi är lite förkylda, vi kanske har sjuknärvaro men det kan man inte ha 

som vårdbiträde eller barnskötare.” 

  

Grupperna jobbar olika med att uppnå sjuktalen. En av respondenterna i grupp 1 förklarar att 

de jobbar mer övergripande med hela organisationens medarbetare genom att följa upp 

förvaltningarna. Grupp 2 arbetar med personal som jobbar närmare brukare. Deras fokus 

ligger på att jobba förebyggande med hälsa. Just hälsa är ett mål som respondenterna i grupp 2 

redan har eller har tankar på att implementerat i verksamheten för att det ska leva vidare även 

om målet tas bort i framtiden.  

 

Till hjälp för att tydliggöra, styra mot och följa upp kommunfullmäktiges mål använder sig 

Stockholms stad av ett datoriserat system, ILS-webben. I detta system läggs aktuella 

aktiviteter och indikatorer in (Finansborgarrådets förslag till budget 2012). En av 

respondenterna i grupp 1 berättar om ILS: 

  

“ [...] det är en stark styrning i det så tillvida att fullmäktiges mål trycks ut på varenda förvaltning, 

varenda nämn och ingen kan gömma sig [...]” 

  

Både respondenter i grupp 1 och 2 berättar om att de tar inspiration av varandra när de hittar 

på indikationer till målen genom att titta i ILS-webben. En respondent från grupp 2 berättar 

om utvecklingen: 

  

“Det har av hävd varit lite sådär att man inte har velat titta på varandra .. men här blir det per 

automatik, här kan du redan idag gå in och titta [...] vad intressant att de gör så här [...] det här 

verkar jätte bra [...]” 

  

Alla respondenterna är överrens om att det är ett bra system och att det är bra att det är 

transparent. De tycker även att ILS-webben ger ett bra och tydligt arbetssätt. De jobbar dock 

olika när det gäller verksamhetsplaneringen för 2014. Inom grupp 2 sätts 

verksamhetsplaneringen för 2014 utan att hänsyn tas till att det kan bli majoritetsskifte under 

året. De menar att det känns av att det är valår på det sättet att förvaltningarna får mer pengar 

men det påverkar oftast inte HR-funktionen. En av respondenterna i grupp 2 menar dock att 

HR-funktionen kan påverkas av den ökade budgeten om den leder till att fler rekryteringar än 

vanligt. I grupp 1 ser det olika ut när det kommer till hur de jobbar med 
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verksamhetsplaneringen för 2014. Den ena respondentens ledningsgrupp har bara planerat 

fram till oktober 2014 då det är osäkert hur det ser ut efter valet medan den andra har planerat 

för hela året. 

  

Vid intervjuerna visade det sig att verkligheten ute på förvaltningarna ser annorlunda ut när 

det kommer till hur målen sätts och vem som sätter dessa mot hur Stockholms stad uttrycker 

sig i sina styrdokument. Enligt styrdokumentet ska målen sättas i förvaltningsnämnden för att 

sedan realiseras i verksamheten. Dock framgår det inte hur förarbetet till målen ska gå till. 

Här blir det en tydlig skillnad var i organisationen HR-chefen sitter. Grupp 1 beskriver en mer 

strikt struktur där målen levereras klara till verksamheten medan grupp 2 ges delaktighet 

redan innan målen sätts i nämnden. En förklaring till skillnaderna i förfarandet skulle enligt 

Christensen m.fl. (2005) kunna vara att grupp 1 arbetar under kommunstyrelsen som består av 

heltidpolitiker med en högre grad av insyn medan förvaltningsnämnden består av 

fritidpolitiker som oftast har en annan heltidssysselsättning och därmed inte innehar samma 

expertkunskaper. Ett mål som återkommer i intervjuerna är sjukfrånvaron som upplevs som 

svårt att uppnå. Genom att Stockholms stad är en stor organisation blir målen lätt storslagna 

och svåra att realisera. Det skulle Christiansen m.fl. (2005) säga beror på komplexiteten när 

många olika yrkeskategorier går under samma målsättning. Som våra respondenter uttrycker 

det kan tjänstemän som jobbar på kontor komma till jobbet och vara sjuknärvarande medan 

personal ute hos brukare måste vara hemma om de är snoriga på grund av smittorisken. På så 

sätt blir sjuktalen orättvist bedömda för olika yrkeskategorier. 

 

För att kunna hantera en decentraliserad organisation som Stockholms stad har de tagit fram 

styrdokumentet ILS och verktyget ILS-webben som skapar legitimitet i form av tydlighet (jfr. 

Almkvist, 2006). De visar här att Stockholms stad är en organisation som tar del av trender 

och skapar transparens genom att samtliga inom organisationen ska kunna ta del av varandras 

aktiviteter och på så sätt även vara mer tidseffektiva. Transparens är även en viktig del inom 

NMP genom att organisationen vill ta tillvara på den kompetens som finns internt samt ge 

medborgarna en insyn i verksamheten (ibid). Att transparensen har betydelse bekräftar 

respondenterna då de tar hjälp av varandra via ILS-webben.  

 

Stockholms stad har en tradition av att ändra majoritet var fjärde år, dock har styret varit det 

samma under de senaste två mandatperioderna. Osäkerheten kring vilken majoritet som 

kommer att styra från och med oktober 2014 tycks inte påverka HR-cheferna märkvärt när de 
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gör verksamhetsplaneringen inför 2014. Det är bara en av cheferna som säger att hänsyn har 

tagits till detta i planeringen. Enligt Almqvist (2006) skulle detta inslag av verksamheten 

kunna hänföras till den flexibilitet som NPM står för, där en modern kommun strävar efter att 

vara förändringsbenägen. 

HR-chefens syn på sin yrkesroll 

Som chef har du enligt Stockholms stads personal policy (sid 5): 

“• ansvar för att förmedla verksamhetens mål och åtaganden 

• ansvar för att verksamhetens resultat uppnås och sätter in den egna verksamheten i stadens hela 

perspektiv 

• förståelse för innebörden av politisk styrning och är lojal med politiskt fattade beslut” 

 

Samtliga respondenter uttrycker att de är väl insatta i vad som krävs av deras yrkesroll. De 

delar en gemensam uppfattning om att de innehar stor kunskap inom området. En av 

respondenterna i grupp 1 menar att tjänstemännen har möjlighet att påverka utförandet av 

verksamhetsmålen genom sin profession. Skillnader i arbetsuppgifter mellan de olika 

grupperna är att grupp 1 verkar internt inom organisationen, antingen gentemot andra 

personalavdelningar eller genom att ansvara för att interna funktioner som hör hemma inom 

den kommunala förvaltningen, medan grupp 2 verkar gentemot både verksamhetschefer och 

övrig personal närmare brukare. Grupp 2 förklarar sin roll både som konsultativ och som en 

förmedlarroll. En av respondenterna i grupp 2 uttrycker sin yrkesroll som: 

  

“[...] det övergripande HR-arbetet på förvaltningarna, att följa upp och säkerställa att vi gör det vi 

ska […] sedan är jag chef för ett antal medarbetare också, så den vanliga chefsrollen att leda och 

fördela.” 

  

Grupp 2 uttrycker att det ingår en hög grad av delaktighet i den egna organisationen i deras 

roll som HR-chef. Båda respondenterna är delaktiga i att aktivt föreslå nämndemål. 

Samarbetet sker mot förtroendevalda politiker som är fritidspolitiker till skillnad från 

kommunstyrelsen som har både heltids- och fritidspolitiker. Uppfattningen inom grupp 2 är 

att politikerna litar på tjänstemännen. En av respondenterna i grupp 2 konstaterar att 

politikerna inte kan känna till allt i detaljnivå och att de litar på den kunskap som finns ute på 

förvaltningen. Kunskapen, menar en av respondenterna i grupp 2, behöver inte alltid handla 
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om mål eller måluppfyllnad utan kan även beröra andra frågor under året som involverar HR-

avdelningen, t.ex. arbetsskador som inte mäts efter något mål utan följs utifrån normer. I 

jämförelse med grupp 2 som är delaktiga i att föreslå mål, arbetar grupp 1 med redan 

fastställda mål och utgår från indikatorer från kommunstyrelsen. En av respondenterna i grupp 

1 berättar att de blir tillfrågade i sakfrågor efter att målen blivit satta. Det beskrivs av samma 

respondent i grupp 1 som spännande med politiska beslut genom att de som tjänstemän får 

anpassa besluten till sin egen verksamhet, dock inte såpass mycket att politiken inte känner 

igen sig, men så att det praktiskt fungerar. En gemensam bild för respondenterna i grupp 1 är 

att rollen som tjänsteman är underställd politiken och att det ingår att anpassa sin tjänst utefter 

givna normer. Detta kan ta sig enligt grupp 1 i uttryck som: 

  

“[...]så får politiken säga att, nej det tycker inte vi utan vi tycker så här och så här[...]och då säger 

jag tack, och fogar efter[…]” 

  

Inom Stockholms stad används som tidigare nämnts ILS-webben som ett styrverktyg där varje 

chef ska fylla i och ansvara för sin avdelning. Båda grupperna ser ILS-webben som ett 

verktyg för kontroll av att åtagandena faktiskt blir uppfyllda. En respondent ur grupp 1 säger 

följande: 

  

“[...] och så där med alla bokslut/verksamhetsberättelser så får man faktiskt tala om varför man inte 

uppnått det här målet? Då får man faktiskt krypa till korset och säga att det där har vi inte gjort och 

så får man skriva en förklaring till varför man inte gjort den här.” 

  

Båda grupperna är samstämmiga om att ILS-webben ger politikerna en mätbar kontroll av 

verksamheten, men den fungerar även som hjälp i den egna rollen. ILS-webben ger en samlad 

överblick på vad de själva gör som är bra, samt vad andra gör som de kan ta efter. En 

respondent från grupp 2 uttrycker: 

  

“Det är jättebra att kunna titta. Det är inte så att man gör precis likadant, utan man får liksom... 

jaha, de tänker som vi. Det är kanske en bra väg. Det är lika, men det kan också vara… det där har 

vi ju redan gjort[…]” 

  

I uppfattningen av den egna yrkesrollen är den gemensamma faktorn hos samtliga 

respondenter att det är deras professionella kunskap som ger dem möjlighet att verka inom 

organisationen. I en decentraliserad organisation som Stockholms stad förutsätts det att 



 

 21

medarbetarna i respektive förvaltning besitter fördjupade kunskaper inom sitt eget område 

vilket kännetecknar en professionell byråkrati (jfr. Mintzberg, 1993). Genom att få vara 

delaktig i målsättningen ges grupp 2 en högre grad av påverkan från tjänstemannasidan. De 

ges också en större möjlighet att verka som en mellanhand i fråga om brukares behov och den 

politiska måluppfyllnaden. I grupp 1 finns ett mer strikt arbetssätt som kan liknas med det 

formella arbetssätt som Stewart (1988) syftar på, där politiken sätter målen och tjänstemännen 

blir tillfrågade i efterhand och då på ett mer formellt sätt. 

  

En förutsättning för att kunna delegera personalfrågor (jfr Montin 2004) är att HR-chefer 

besitter tillräcklig kompetens för att klara detta. Detta hör även ihop med att politikerna inte 

kan inneha specialkunskapar inom alla ämnen, som enligt Cristensen m.fl. (2005) speglas i 

expertstyret, vilket gör att det krävs ett ömsesidigt förtroende mellan politiker och tjänstmän. 

Här syns en tydlig skillnad i arbetssätt där grupp 2 samarbetar med fritidspolitiker som enligt 

egen utsago inte besitter samma expertkunskaper som tjänstemännen gör. Detta till skillnad 

mot grupp 1 som blir tillfrågade mer i efterhand, vilket inte beror på bristande kunskap hos 

tjänstmännen utan snarare på att de jobbar under heltidsengagerade politiker som är mer 

insatta i verksamheten. 

  

Genom att decentralisera en organisation som Stockholms stad innebär NPM att målen som 

ska uppfyllas läggs ut på de mindre förvaltningarna där experter inom sina respektive 

områden snabbt kan anpassa dessa till verksamheten (jfr. Almqvist, 2006). En del i att 

uppfylla och anpassa dessa är att använda styrdokumentet ILS enligt respondenterna. ILS-

webben har en viktig roll som verktyg dels för politikernas kontroll över verksamheten, dels 

för den enskilda chefen genom att de får bekräftelse i den egna rollen. ILS-webben får en 

bredare betydelse genom att respondenterna känner trygghet när möjligheten finns att ta del 

av andra förvaltningars sätt att jobba mot målen (jfr. Radnor & Noke, 2013). Sett ur NPM 

arbetar grupp 2 mer likt en privat aktör med målsättning, där besluten föreslås nere på 

förvaltningen utifrån nämndens indikatorer. Trots att det är politikerna som beslutar målen är 

grupp 2 de som aktivt föreslår dem, något som liknas mer vid ett “bottom-up” perspektiv. 

Grupp 1 som genom ett starkare “top-down” perspektiv arbetar mer i likhet med vad som 

skulle kallas ett klassisk politiskt perspektiv, då de arbetar utifrån redan fastställda mål som 

anpassas ner till verksamheten (ibid).   
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Relationen mellan HR-cheferna och politiken 

Vid frågan om respondenterna blir tillfrågade med bakgrund av sin kompetens när vissa 

verksamhetsmål sätts säger en av respondenterna ur grupp 2: 

  

“[...] personalfrågorna är ju en mer intern angelägenhet, när det gäller sen verksamhetsfrågor där 

är det säkert annorlunda […] personalfrågorna är ju, de är ju mycket lagstyrt. Arbetsrätten kan ju 

politikerna inte göra något åt […]” 

  

Som lekman menar grupp 2 att politikerna inte kan vara insatta i alla detaljer och de upplever 

på så sätt att de måste driva på vissa frågor, vilket en av respondenterna menar är avgörande 

när de ger förslag till nämndemålen. Arbetet under kommunstyrelsen håller en mer strikt linje 

enligt grupp 1. De får fler frågor på detaljnivå, såsom varför sjuktalen inte sjunker snabbare. 

En respondent förklarar att frågan går ut på remiss till tjänstemännen som gör en utredning 

och svarar skriftligen via ett tjänstemannautlåtelse. Enligt ena respondenten ur grupp 1 är det 

inte säkert att de får återkoppling på den utredning som gjorts, men däremot är det inte sagt att 

de inte har en möjlighet att påverka. Eller som samma respondent i grupp 1 säger: 

  

”Vi är ju trogna politiken, ‘säg att sänk sjukfrånvaron’, då är det dit vi ska … men hur det ska gå till 

har vi ju stora möjligheter att påverka och det gör vi med vår profession.” 

  

Samtliga respondenter upplever att de har en bra relation till politikerna. En av 

respondenterna i grupp 2 som inte sitter med i ledningsgruppen, berättar att den har en väldigt 

bra nämnd och att politikerna är suveränt duktiga och intresserade. Samma respondent tror att 

politikerna i regel tar de nämndemål som föreslagits av förvaltningen och på så sätt litar på 

tjänstemännens kunskaper. I grupp 1 sitter båda respondenterna med i ledningsgruppen men 

betonar att de inte har någon direkt kontakt med politiken. Kontakt med politiken går i princip 

alltid genom högre chefer vilket grupperna är samstämmiga om. En ur grupp 1 beskriver: 

  

”Det är stadsdirektören som är den primära personen borgarråden i Stockholm pratar med först. De 

ringer väldigt sällan till mig och frågar någonting.” 

  

Grupp 1 menar att de har minimal personlig kontakt med politikerna i det dagliga arbetet och 

att det nästan enbart rör sig om enskilda frågor när kontakten väl tas. Bilden ser liknande ut 
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hos grupp 2 och en av dem säger lite skämtsamt att det nästan alltid är oppositionen som hör 

av sig vid direktkontakt. 

  

En av respondenterna ur grupp 1 förklarar att de måste se på direktiven som om de kommer 

från kommunstyrelsen som helhet och inte från en enskild politiker. I det fall tjänstemännen 

har frågor på den remiss som ska besvaras så går de inte tillbaka till politikerna och frågar 

utan pratar istället med chefen. Detta kan i sin tur leda till att vissa utlåtanden som 

tjänstemännen skriver blir feltolkade och kommer tillbaka igen från politikerna. En av 

respondenterna i grupp 2, som tidigare haft mer kontakt med förtroendevalda politiker, visar 

på en annan vinkel och menar att de som tjänstemän genom delaktighet kan känna av vad som 

ligger i luften. Detta uttrycker en respondent från grupp 2 som: 

  

“[...] och politikerna ställer ju frågor och då är det ju så att då hör man ju också vad de har fokus på 

om de tycker att det här är bra att arbeta, med frånvaron och så[…]” 

  

Vidare menar samma respondent att förmöten, där de går igenom saker, ger ett bra samarbete 

med politikerna samt att det sker färre missförstånd. 

  

De eventuella politiska maktskiften som kan inträffa är något som samtliga respondenter 

hävdar att de får förhålla sig till. Samtliga ger en tydlig markering att om man inte kan 

förhålla sig till det så ska man inte arbeta i en politiskt styrd organisation. En av 

respondenterna har enbart varit med om ett kommunalval och har på så sätt inte varit med om 

ett majoritetskifte, men av en respondent ur grupp 1 beskrivs bytet för åtta år sedan som: 

  

”Vid skiftet för snart åtta år sedan när alliansen klev in då alltså… de kom in med full kraft den 16 

oktober, då var det bara, schoof sa det bara […]” 

  

Ingen av cheferna ser ett eventuellt majoritetsskifte som något de funderar på eller är oroliga 

över och förändringar är en del av vardagen.  

 

I styrdokumentet ILS står det tydligt att indikatorer och aktiviteter kan få andra förutsättningar 

i en ny budget vilket en av respondenterna i grupp 1 menar kan leda till frustration. Detta då 

den nya budgeten i vissa fall kan leda till mindre pengar, dock menar respondenten att de 

måste anpassa sig då det är ett politiskt beslut. Det är ytterst medborgarna som valt 
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förutsättningarna och som tjänsteman kan man inte överpröva den majoritet som sitter. Inte 

heller grupp 2 ser problem med att förändringar sker och en av respondenterna uttrycker: 

  

“[...] som personalmänniska lever man i ständig förändring. Det händer ju precis hela tiden, så att 

[…] jag tror aldrig att jag upplevt det besvärligt att de ändrar mål […]” 

  

Som tidigare nämnts får grupp 2 vara mer delaktiga i att sätta mål än grupp 1 vilket visar på 

en skillnad i hur den vardagliga kontakten med politikerna ser ut. Relationen mellan politiker 

och tjänstemän påverkas av att det inte finns någon direktkontakt mellan dessa utan att 

kontakten går via förvaltningschefen/stadsdirektören. Den enda direkta kontakten med 

politikerna är i det närmaste när oppositionen ringer och vill ha svar på siffror. Därför får de 

många gånger jobba utifrån sina egna kunskaper vilket stämmer väl in med en professionell 

byråkrati enligt Mintzbergs (1993) organisationsstruktur. Ledningen vet vad de kan förvänta 

sig av tjänstemännen och skulle tjänstemannen vara fel ute får de i efterhand frågor från 

politikerna. Detta bidrar till den trögrörlighet som upplevs som en svårighet i en föränderlig 

omgivning (ibid). Organisationen är så starkt uppbyggd på regler, normer och rutiner vilket 

gör att frågor som är oklara får tas om från grunden.  

 

Synen på vem som tar initiativ till mål varierar inom grupperna. Grupp 1 ser det som att det i 

första hand är politikerna som beslutar ensidigt om målen till skillnad från grupp 2 som 

snarare säger att de utvecklar målen i samverkan med politikerna. Denna samverkan ser olika 

ut. Ibland föreslår tjänstemännen målen utifrån verksamhetens behov och ibland lyssnar de av 

vad som politikerna verkar intresserade av innan de jobbar fram målen. Respondenterna ur 

grupp 1 säger att ansvaret är tydligt uppdelat i och med att det alltid är politikerna som är 

ytterst ansvariga för det som lämnar förvaltningen. Det som grupp 1 ger uttryck för stämmer 

bra överrens med den slutsats som Wolmesjö (2005) drar, att skillnaden i tolkning mellan 

politiker och tjänstemän kan kopplas till graden av ansvar. Detta visar sig här genom att 

tjänstemännen i grupp 1 vill förlägga ansvaret på politikerna. I figur 3 framgår hur respektive 

grupp placerar sig i Svaras (2006) relationsmodell.  
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Figur 3: Grupp 1 och 2 inplacerade utifrån analys av Svaras 

(2006) relationsmodell. 
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Grupp 1 har inte lika nära samarbete med politikerna som grupp 2 och håller sig neutral till 

rådande majoritet på så sätt att de som tjänstemän måste tänka demokrati. I jämförelse med 

Svaras (2006) relationsmodell skulle grupp 1 passa bäst in i den separata rollen, där det finns 

en hög grad av distans mellan rollerna samt en hög grad av kontroll. Hierarkin är stark inom 

kategorin vilket påvisas genom att kontakten till politiker sker inom grupp 1 via 

statsdirektören. Vidare bidrar HR-cheferna med den kunskap som krävs för att verkställa 

verksamhetsmålen. Genom att vara politiken trogen, som grupp 1 uttrycker det, byggs ett 

ömsesidigt förtroende upp och politiken ger tjänstemännen fullt förtroende för att 

måluppfyllnad sker enligt gängse lagar och normer. En av respondenterna i grupp 1 

avidentifierar politikerna i kommunstyrelsen som enskilda personer och ser politikerna 

snarare som en beslutande enhet. Distansen till politikerna här tydlig, vilket kännetecknar den 

separata rollmodellen. Båda gruppernas svar pekar på att de är neutrala till rådande majoritet, 

vilket respondenterna unisont anser vara en förutsättning för deras yrkesroller. Dock tyder 

inget på den fara som den separata rollmodellen visar i sin extremform genom att 

tjänstemannen skulle bli tyst och inte yttra sig om viktiga beslut skulle sakna substans. Båda 

respondenterna ur grupp 1 arbetar utifrån mål som redan är fastställda vilket ger andra 

förutsättningar än hur grupp 2 arbetar, som enligt respondenterna är med och utformar målen 

innan de fastställs. På så sätt passar grupp 2 in i kategorin de överlappande rollerna som 

symboliseras av en låg grad av distans (jfr. Svara, 2006). I och med att HR-cheferna får 

möjlighet att vara med i hela processen, från indikationer som speglar de förtroendevalda 

politikernas fokus, till applicering ute i verksamheten som görs med hjälp av deras expertis. 

Genom att ha förmöten, som en av respondenterna ur grupp 2 förklarade, skapas en ömsesidig 

kunskap om organisationen. Dels genom att tjänstemannen kan känna av åt vilket håll den 

Grupp 1 

Grupp 2 
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politiska agendan verkar luta, dels att de med sin kunskap om verksamheten kan påverka 

målsättningen.  

  

Något som båda grupperna måste ta ställning till är att de verkar i en organisation med 

tradition av majoritetsskifte. Detta verkar inte vara något som respondenterna uttrycker som 

bekymmersamt utan ses som en förutsättning för att verka inom Stockholms stad. Detta är 

även i linje med den separata rollmodellen som håller ett neutralt förhållningssätt till 

politiken. Här är båda grupperna samstämmiga att de verkar i en föränderlig miljö och att 

Stockholms stad har haft en tradition av olika majoritet vilket inneburit målindikatorer som 

snabbt kan ändras. I och med denna svängande politiska styrning minskas risken för att HR-

chefen blir partisk med sittande styre vilket ses som en av riskfaktorerna i de överlappade 

rollerna (jfr. Svara, 2006).   

Diskussion 

Det finns mycket litteratur om kommunal verksamhet, målstyrning och politik. Dock är det en 

ganska liten del som berör relationer mellan politiker och tjänstemän ur ett 

tjänstemannaperspektiv med HR-anknytning. Utgångspunkten har varit att genom en 

fallstudie titta närmare på hur fyra HR-chefer inom Stockholms stad ser på sin egen roll och 

sin relation till folkvalda politiker. Vid intervjuerna utkristalliserades en tydlig skillnad mellan 

grupp 1, som sitter under kommunstyrelsen med större andel heltidspolitiker, och grupp 2, 

som sitter under nämnder med fler fritidspolitiker, varför resultatet har byggts upp med detta 

som utgångspunkt. I jämförelse med kommunerna i Wolmesjös (2005) doktorsavhandling är 

Stockholms stad mer komplext på grund av sin storlek. I Stockholms stad är vissa delar av 

organisationen är mer centralt styrda (grupp 1) medan andra delar är mer decentraliserade 

(grupp 2). De decentraliserade delarna går lättare att sätta i relation till kommunerna i 

avhandlingen. Att ansvaret skulle vara mer otydligt i en mer decentraliserade organisation är 

inget som vi har fått fram i resultaten. Båda grupperna uttrycker att det slutliga ansvaret ligger 

hos politikerna. Resultaten visar även på intressanta skillnader kring hur HR-cheferna jobbar 

samt vilka relationer de har med politiken. Rollen som HR-chef är föränderlig i likhet med 

organisationen. Respondenterna i grupp 1 uppfattas som om de arbetar i en stark hierarki där 

rollen som HR-chef är tydligt underordnad politiken.  Rollen som respondenterna ur grupp 2 
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förmedlar visar på ett högre samarbete mellan HR-chefer och nämndens politiker. Samtidigt 

ger samtliga respondenterna bilden av att deras expertkunskaper fyller en nödvändig funktion 

inom organisationen Grupp 1 sitter i mitten av organisationen och är mer centralt styrda vilket 

gör att de uppfattas som mindre decentraliserade i sitt arbetssätt.  

 

Utifrån Svaras (2006) samarbetsmodell har vi kunnat se att HR-chefer under 

kommunstyrelsen arbetar likt den separata rollmodellen genom att de påvisar en hög grad av 

distans till politikerna och har minimal personlig direktkontakt. HR-chefer under 

förvaltningarna arbetar mer i likhet med de överlappande rollerna som har en låg grad av 

distans och respondenterna har mer direktkontakt med politikerna genom förmöten och ges 

därmed delaktighet i målsättandet. Att arbeta med ILS-webben ger en insyn i den vardagliga 

verksamheten samt vad det politiska målen är och samtliga respondenter är ense om att det är 

ett bra verktyg att jobba med. Från politikernas sida är detta även ett verktyg för kontroll och 

är svår att passa in i Svaras relationsmodell genom att ILS-webben som verktyg ger en hög 

grad av kontroll, men en låg grad av distans i och med transparensen. Grupperna är därmed 

inte fasta i något fack av separata roller eller överlappande roller, utan kan förstås utifrån flera 

håll. Trotts att grupperna inte kan placeras fullständigt i ett visst fack ger Svaras 

relationsmodell en god insikt i relationen mellan politiker och tjänstemän även ur ett svenskt 

perspektiv (se figur 3). 

 

Uppdelningen i grupperna, HR-chefer under kommunstyrelsen (grupp 1) och HR-chefer under 

förvaltningsnämnder (grupp 2), har ställt till en del problem vid analys och resultatskrivandet. 

Detta då de semistrukturerade intervjuerna har gjort att respondenterna inte alltid talar om 

exakt samma sak eller ser saker ur olika vinklar som inte kan likställas. Det har även varit 

problematiskt att särskilja vad som är respondenternas syn på sin roll och vad som handlar om 

deras relation till politiken. I efterhand hade det varit lättare att intervjua fyra HR-chefer som 

bara sitter under nämnder alternativt kommunstyrelsen, samtidigt hade skillnaden i relationer 

till politikerna då inte framgått. 

 

Målstyrningen inom Stockholms stad är en stor del av organisationen, dock finns bara en 

begränsad mängd av tillgänglig information med i uppsatsen. Anledningen till att vi tog med 

den var att det är ett arbetssätt som är tydligt och som förvaltningarna jobbar med på samma 

sätt samt att det är en ingång till att titta på hur relationen ser ut mellan tjänstemän och 

politiker. En annan viktig poäng är att målstyrningen visar på hur organisationen arbetar. ILS 
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ger en tydlig bild av kontrollen som behövs i en stor decentraliserad organisation. Det blir 

tydligt med hjälp av Mintzberg (1993) att det finns många professionella inom organisationen 

som jobbar som spindlar i näten för att få verksamhet och politik att gå ihop. Även utifrån 

NPM (Almqvist, 2006) går det att se målstyrningen som en del i att tydliggöra hur den interna 

strukturen ska se ut och ett sätt att decentralisera beslutsfattandet så att de enskilda 

nämnderna/enheterna får vara med och anpassa sin verksamhet till den politiska 

verkligenheten. Än en gång blir det här tydligt i resultaten att det är skillnad på om du sitter 

under fritidspolitiker eller inte. Stockholms stad går ut med att de är en decentraliserad 

organisation men i dessa fall är den mer centraliserad ju närmare heltidspolitikerna du sitter. 

En möjlig förklaring skulle kunna vara att heltidspolitikerna har mer tid att sätta sig in i och 

förväntas styra verksamheten mer och utifrån ett tjänstemannaperspektiv visar det sig genom 

att kontakten blir mer formell med politikerna. 

 

Det blir tydligt i Stockholms stad att målen från kommunfullmäktige är mer av visioner som 

rakt av kan vara svåra att realisera och uppnå (jfr. Christensen m.fl. 2005). Det finns därför en 

viktigt poäng i att förvaltningarna själva får vara med och anpassa målen till sin egen 

verklighet. Ett exempel som är slående är sjukfrånvaron som många förvaltningar har svårt att 

uppnå. Det blir även tydligt under intervjuerna då tre av fyra respondenter tar upp 

sjukfrånvaron när de får prata fritt om målen de jobbar med. Vi förstår att det i en stor 

organisation som Stockholm stad med 40 000 anställda är svårt att sätta ett mål som går att 

realisera inom alla förvaltningar. Då vi inte har haft möjlighet att fördjupa oss inom detta 

område skulle det kunna vara ett framtida ämne att forska vidare på. En annan utgångspunkt 

skulle kunna vara att undersöka hur politiker ser på relationen till tjänstemännen beroende på 

om de är fritidspolitiker eller heltidspolitiker. Detta då det enligt Wolmesjö (2005) varierar 

beroende på om du ser det ur tjänstemannens perspektiv som vi gör eller ur politikernas 

perspektiv. Då Stockholms stad har en tradition av att byta majoritet ofta skulle även det 

politiska perspektivet kunna läggas in genom att titta på om relationen förändras mellan 

tjänstemän och politiker beroende på om det är en socialdemokratiskt eller borgerlig 

majoritet. 

 

Då begränsningen med denna studie är att det är en fallstudie kan inga generella slutsatser 

dras om hur det ser ut inom hela Stockholms stad eller ute i övriga kommuner i Sverige. Hade 

det funnits mer tid och resursers hade uppsatsen kunnat kompletteras med en enkät som skulle 

kunna leda till större generaliserbarhet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Information innan intervjun startar: 

 

 Syftet med denna undersökning är att titta närmar på hur HR chefer arbetar mot mål 

fattade av nämndemän och hur relationen mellan chefer och nämndemän ser ut. För att 

få en gemensam syn på vår frågeställning kommer vi att syfta på de mål som sätts hos 

förvaltningsnämnden och delegeras ner till förvaltningen. 

 Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst under intervjun välja att avbryta 

din medverkan.  

 Ditt namn kommer att anonymiseras och den transkriberade intervjun kommer att 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av den.  I och med att vi har fått 

dina kontaktuppgifter ifrån XX kan vi inte garantera att denna person förstår vem du 

är i uppsatsen trotts fiktivt namn. Det kommer att framgå av uppsatsen att det är 

Stockholm stad den handlar om. 

 Uppgifterna som samlas in får enbart användas i forskningsändamål. Den färdigställda 

uppsatsen kommer att publiceras i uppsatsportalen DIVA. 

 

Intervjun: (det i kursivt är till för forskaren och kommer inte vara med i intervjun) 

 

1) Bakgrundsfakta, beskriv i korta ordalag: 

 Hur många år har du jobbat i offentlig verksamhet? 

 Din position inom verksamheten? 

 Vad ingår i din roll inom verksamheten? 

 

2) Efter det att beslut fattats hos förvaltningsnämnden, hur går ni tillväga för att 

anpassa detta till er verklighet inom HR? 

 Kan du utifrån ett konkret exempel beskriva hur det vanligen går till när ni beslutar 

hur målen ska uppfyllas? Vilka är med i den processen? Kan du ge exempel på något 

mål där processen inte fungerade som den brukar göra? 
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 Hur ser tidsramen ut för era mål? Hur långa brukar de vara som längst? 

 

3) Blir du tillfrågad med bakgrund av din kompetens om vissa mål? (innan målen 

fastställs på nämndenivå, ska ev tas bort efter första intervjun..) 

 

4) Vi vet att ni har ett styrdokument som heter ILS, kan du kort beskriva vad det är? 

 Kan du ge ett konkret exempel på ett mål som du har “bockat av” och därmed ansetts 

färdigt? Har du exempel på mål som lever vidare genom fler avstämningar?  

 

5) De övergripande målen som anges i programmen (ILS) är långsiktiga och kan sträcka 

sig över mandatperioder vilket skulle kunna innebära förändringar av aktiviteter och 

indikatorer utifrån budgetens inriktning. Hur ställer du dig till det som opolitisk 

tjänsteman? 

 Finns det möjlighet att påverka? Ge exempel på hur. (kan delvis ha besvarats under 

fråga 3) 

 Vilket samspel har du i din roll som tjänsteman med nämndemännen, ge ett konkret 

exempel? 

 

Efter intervjun:  

- Om ni har några frågor eller funderingar framöver så får ni gärna kontakta oss. 

- Vill du att vi sänder över en kopia av uppsatsen när den är klar? 

 


