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Förord 

 
Våra tre år på Högskolan i Borås börjar närma sig sitt slut med denna studie som ett 
av de sista momenten och därför skulle vi vilja passa på att tacka några speciella 
personer: 
 
Vi skulle vilja tacka vår handledare Julias Carlsson för hennes vägledning genom hela 
studiens process. Det har hjälpt oss få en bra genomförd uppsats. Våra klasskamrater 
som kontinuerligt läst delar av studien och gett oss kommentarer som hjälpt mycket, 
bland annat genom att bidra med andra perspektiv för att göra studien mer förståelig 
för utomstående läsare. Vi vill även tacka alla respondenter som tog sig tid för 
intervjuer och gav oss möjligheten att ta del av deras mycket värdefulla upplevelser 
som till slut blev vårt resultat.  
 
Slutligen skulle vi även vilja tacka de familjemedlemmar som stöttat oss igenom denna 
långa och krävande utmaning.  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka kontextuella faktorer som kan påverka 
utövandet av olika tjänstemannaroller på kommunal nivå samt vilka tjänstemän som 
väljer att anta vilka roller. Då det är förvaltningstjänstemännens perspektiv denna 
studie intresserat sig för har det empiriska materialet insamlats genom ett flertal 
enskilda intervjuer. Alla respondenter arbetar i samma kommun men är anställda på 
olika förvaltningar. Studien resulterar i kontextuella faktorer som ger en djupare 
förståelsegrund för utförandet av tjänstemannarollen genom att analysera och tolka 
den empiri som samlats in. Analysen utfördes med hjälp av en vald teoretisk 
referensram. I studiens slutdiskussion diskuteras att olika tjänstemannaroller inom 
kommunala förvaltningar kan förstås med hjälp av de kontextuella faktorer som 
påverkar vilken roll tjänstemännen antar i sitt tjänsteutövande. De kontextuella faktorer 
som påverkar dessa tjänstemän är situationsbaserade men beror till stor del på 
relationen till politiken och om tjänstemännen är “lokala” tjänstemän eller inte. 
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1 Inledning 
På kommunal nivå arbetar olika förvaltningar tillsammans med de nämnder som 

förvaltningarna tillhör. Exempelvis har en samhällsbyggnadsnämnd vanligtvis en tillhörande 

förvaltning under sig där förvaltningstjänstemän arbetar för att realisera de politiska beslut som 

nämnden fattar. Det finns många uppfattningar kring hur olika typer av tjänstemän bör arbeta 

och hur förhållandet mellan politiker och tjänstemän bör se ut. Detta är ett omdebatterat ämne 

inom offentlig förvaltning och om förståelse samt kunskap inte finns för 

förvaltningstjänstemännens roll kan detta bli ett problem. Tahvilzadeh (2015) menar 

exempelvis att hög legitimitet för den offentliga förvaltningen härstammar från bred 

representation då medborgarna får ökat förtroende då de känner sig representerade. Finns det 

andra faktorer än exempelvis kön och etnicitet som kan påverka hur en tjänsteman arbetar? 

Svensson (2017) menar däremot att tjänstemän kan utnyttja den egna rollen och 

handlingsutrymmet för att manipulera situationer i arbetet till egen fördel. Handlingssättet hos 

tjänstemän kan grundas i den egna identiteten och de val som görs påverkas av tidigare 

erfarenheter. Genom att undersöka detta närmare kan vi förstå hur olika tjänstemannaroller 

agerar i sitt arbete och även beroende på kontextuella faktorer. Denna studie utgår från 

intervjuer med en grupp förvaltningstjänstemän som arbetar i en kommun i Stockholms län. 

 

Forskarna Hysing & Olsson (2012) förklarar att det finns ett flertal olika tjänstemannatyper som 

är relevanta när relationen mellan politiker och tjänstemän studeras. Genom att se över i vilken 

grad av politisk kontroll och arbetsdelning en tjänsteman har kan den placeras i en typ. Tre av 

dessa tjänstemannatyper är den politiserade tjänstemannen, aktivisten och byråkraten. De står 

för olika värderingar och utför sitt arbete på olika sätt, trots att de alla kan arbeta på samma 

förvaltning. Hur kommer det sig att förvaltningstjänstemän väljer att anta olika 

tjänstemannaroller och vad är det som gör att dessa roller antas? Genomförandet av denna 

explorativa studie har som mål att kunna ta reda på hur just förvaltningstjänstemän som arbetar 

inom en kommun blir påverkade av kontextuella faktorer och vilka dessa kan tänkas vara samt 

hur faktorerna påverkar deras tjänstemannaroll.  

 

Som förvaltningstjänsteman är politiken ständigt närvarande i och med att en av förvaltningens 

uppgifter är att realisera och genomföra det politiska beslut som tas. Regeringsformen (SFS 

1974:152) är en av de svenska grundlagarna och statuerar i 1 kap. 1 § att “Den svenska 

folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas 

genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse”. 

Det kommunala självstyret innebär att kommunerna är fria att själva organisera sin utformning 

och organisation inom vissa ramar. Detta innebär även att kommunerna själva ska avgöra vilka 

förvaltningar som ska finnas och hur arbetsfördelningen mellan de olika tjänstemännen ska gå 

till. I regeringsformens 12 kap. 2 § beskrivs förvaltningens självständighet. En högre eller annan 

instans får inte avgöra hur en förvaltning ska “besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning 

mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag” (SFS 1974:152). Trots 

att det finns många lagar och förordningar som reglerar en kommun, finns det oändligt många 

sätt som en förvaltning kan realisera de beslut som politiken tar. De tjänstemän som arbetar på 

en förvaltning måste därför förlita sig på de expertkunskaper de besitter för att genomföra 

besluten så bra som möjligt. Stundtals kan komplexiteten i en förvaltningstjänstemans arbete 

lysa igenom då de politiska beslut som tas inte överensstämmer med de lagar och regler som 

finns på området, eller så kan tjänstemännen använda sina expertkunskaper inom ett visst 

område till egen vinning. Det är därför av vikt att ytterligare utforska tjänstemannarollen och 

vilken bakgrund som finns för att tjänstemän ibland antar olika tjänstemannatyper.  
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Vidare i detta avsnitt kommer en bakgrund till kommunpolitikens uppbyggnad att redovisas 

och även en kortare bakgrund av studiens valda kommun. Därefter preciseras studien syfte och 

frågeställningar och begreppsdefinitioner redogörs. Avsnittet avslutas med en text kring den 

fortsatta dispositionen av uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

Som nämnts ovan är det viktigt att förstå hur en kommun ser ut och är uppbyggd för att förstå 

hur en förvaltningstjänsteman arbetar samt vilka relationer den har.  

 

Den kommunala rösträtten demokratiserades på 1920-talet. Detta ledde till partipolitisering av 

kommunerna (Bäck 2000, s. 93). Vart fjärde år väljs Kommunfullmäktige i val, vid samma 

tidpunkt som riksdagsvalet (Bäck 2011, s. 208). Kommunfullmäktige är det organ i en kommun 

som är högst beslutande. Under Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns en rad 

nämnder som tar politiska beslut inom olika områden. Björkman & Lundin (2018) menar att en 

kommuns nämnder bland annat finns till för att administrera fullmäktiges beslut men att varje 

nämnd även har självständiga uppgifter som enbart hanteras av nämnden och dess tillhörande 

förvaltning (Björkman & Lundin 2018, ss. 29, 120). Varje nämnd har även vanligtvis en 

tillhörande förvaltning med uppgiften att administrera, förbereda och realisera de politiska 

beslut som nämnden fattar. En kommun sysslar alltså med policyskapande, vilket Hill & 

Winqvist (2007) beskriver som svårdefinierat. Begreppet policy kan beskrivas som en 

handlingslinje inom den offentliga sektorn som består av en uppsättning av beslut och 

handlingar (Hill & Winqvist 2007, s. 14). Tjänstemän bör ses som politiska aktörer då de är 

involverade i policyprocessens samtliga faser. Till skillnad från politikerna har tjänstemännen 

samlat på sig erfarenheter under en lång tid och på så sätt blivit experter på sitt område. Många 

politiker arbetar inte med politiken på heltid och riskerar även att bytas ut via val, vilket ger 

tjänstemännen större makt då deras positioner är bestående över tid (Hysing & Olsson 2012, ss. 

20–21).  

 

 

Den normativa föreställningen om det politiska systemet bygger på att det ska finnas klara 

skillnader mellan politiker och tjänstemän. Politiken ska vara överordnad förvaltningen, där 

politikerna ska syssla med beslutsfattade och granskning medan tjänstemännen endast ska ägna 

sig åt genomförande. En typ av idealbild kring hur förhållandet mellan politiker och tjänstemän 

finns redovisat i den politisk-administrativa dikotomin där Hysing & Olsson (2012) beskriver 

de normativa föreställningar som finns om förvaltningen. De menar att denna föreställning inte 

alltid stämmer utan att politikens och förvaltningens uppgifter ibland flyter samman även om 

det finns vissa konkreta skillnader. Tjänstemännen ska i första hand finnas som ett redskap för 

exempelvis kommunstyrelsen och bidra med olika strategier för att förverkliga de politiska 

besluten som tas av de förtroendevalda. Dock tar både politiker och tjänstemän olika typer av 

politiska beslut där de fördelar värden dagligen. Man menar att förvaltningstjänstemän och 

politiker fattar olika typer av politiska beslut, politikerna fattar beslut kring mål och visioner 

medan tjänstemännen fattar beslut kring med vilka medel som besluten ska realiseras. Det är 

då politikernas uppgift att kontrollera att de beslut som tagits blivit korrekt utförda. Dock är 

tjänstemännens uppgift att förverkliga de uppsatta målen på bästa sätt, och därmed stå för 

genomförandet av besluten (Hysing & Olsson 2012, ss. 27–29, 32).  

 

Efter denna genomgång av kommuners uppbyggnad och hur tjänstemän enligt normen bör 

arbeta är det av intresse att även beskriva den kommun som undersökts i denna studie. Då 

intervjupersonerna för studien kommer att vara anonyma är även den valda kommunen detta 
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för att försäkra att ingen respondents identitet blir röjd. Kommunen har ca 30 000 invånare. Den 

valda kommunen är lokaliserad på landsbygden och är del av Stockholms läns 

pendlarkommuner. Stockholms län har 22 stycken pendlarkommuner (SKL 2017). En 

pendlarkommun betyder att en stor del av kommunens invånare pendlar till sitt arbete som är i 

en storstad eller storstadsnära kommun. Ett flertal respondenter beskriver den valda kommunen 

som “liten”. 

 

1.2 Syfte  

Som nämndes inledande i studien är den offentliga förvaltningen och tjänstemännen som 

arbetar inom den omdebatterade. Komplexiteten blir problematisk då det krävs ökad förståelse 

för förvaltningstjänstemän. Därför syftar denna studie till att undersöka vilka kontextuella 

faktorer som kan påverka utövandet av olika tjänstemannaroller på kommunal nivå samt vilka 

tjänstemän som väljer att anta vilka roller. Det är förvaltningstjänstemännens perspektiv denna 

studie intresserar sig för. För att realisera detta har ett flertal förvaltningar, inom samma 

kommun, valts ut. För att realisera syftet med denna studie har tre stycken frågeställningar 

formulerats. 

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur kan olika tjänstemannaroller förstås? 

 Hur kan vi förstå förvaltningstjänstemäns roller på kommunal nivå? 

 Vilka kontextuella faktorer påverkar utövandet av olika tjänstemannaroller? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

I denna studie används termen tjänsteman eller förvaltningstjänsteman om de personer som 

arbetar på förvaltningen inom den valda kommunen. Den valda termen motiveras av att det är 

den term som används i svensk lag, exempelvis Regeringsformen (SFS 1974:152), samt 

beskrivs i svenskt lexikon. Termen “tjänsteman” i SAOL innebär en “person med 

administrativa el. förvaltande uppgifter” (Svenska Akademiens Ordböcker u.å.). Värt att notera 

är att när begreppet används om respondenterna som tjänstemän eller förvaltningstjänstemän 

har dessa termer samma betydelse, det är endast i avsnitten för tidigare forskning och teori som 

begreppen kan ha skilda innebörder. Andra viktiga termer som frekvent förekommer i denna 

studie är olika typer av politiker. Två olika typer av politiker kommer diskuteras vidare i studien 

och dessa har valts att kallas för heltidspolitiker och fritidspolitiker. Heltidspolitiker är politiker 

som arbetar med politiken på heltid, det vill säga personer som är förtroendevalda som politiker 

inom kommunen och har det som sitt huvudsakliga arbete. Fritidspolitiker är däremot personer 

som likt heltidspolitiker är engagerade i politiken men som inte har detta som sin 

huvudsakligasyssla utan endast engagerar sig politiskt på fritiden.  

 

Hysing & Olsson talar om byråkraten, den politiserade tjänstemannen och aktivisten som olika 

tjänstemannatyper. Dessa är alltså olika tjänstemannaroller som har renodlade karakteristiska 

drag i teorin. Men det fungerar inte på samma sätt i praktiken. En förvaltningstjänsteman kan 

anta olika roller beroende på vilken situation den befinner sig i på sitt arbete och även vilka 

kontextuella faktorer som påverkat personen ifråga. Tjänstemannen kan då gå in i rollen på 

exempelvis byråkrat eller politiserad tjänsteman. Det är alltså endast i teorin som de renodlade 

tjänstemannatyperna framkommer men i praktiken så antar förvaltningstjänstemännen olika 

roller beroende på situationer och kontextuella faktorer. Ett exempel är om en tjänsteman som 

ofta tenderar att agera som den politiserade tjänstemannen kan även anta rollen av en aktivist 

när de kommer till frågor som ligger tjänstemannen varmt om hjärtat.  
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1.4 Disposition 

I avsnitt 2 presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet. Avsnitt 3 presenterar den 

teoretiska referensram som studien använder sig av. I avsnitt 4 presenteras ett metodavsnitt där 

bland annat studiens tillvägagångssätt redovisas. Vidare i avsnitt 5 presenteras studiens resultat 

som framställts av de intervjuerna som ägt rum. I avsnitt 6 presenteras analysavsnittet där 

studiens empiri analyseras med hjälp av den valda teoretiska referensramen. I det avslutande 

avsnittet för denna studie presenteras slutdiskussionen av studien som helhet.  

 

 

2 Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som anses behövlig för att få en tydlig bakgrund 

av forskningsområdet för denna studie. Ehn (1998), Jonsson, Nilsson, Wänström, Hellström & 

Ramberg (2012), Lundberg Rodin (u.å.), Lundmark & Dahlén (2010), Moura & Miller (2016), 

Tahvilzadeh (2015), Svensson (2017) och SKL (2012) beskriver hur de själva utförde sina 

liknande studier och vilka resultat de fick. Samtlig tidigare forskning som valts ut har olika 

slutsatser som på ett eller annat sätt bidrar till ökad förståelse för ämnesområdet.  

 

Ehn beskriver sin avhandling från år 1998 som en komparativ studie mellan ledande svenska 

statstjänstemäns och politikers syn på tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv. Studien 

kommer bland annat fram till att politikernas syn på tjänstemännen och tjänstemannarollen är 

avgörande beroende på vilket parti de tillhör. Alltså vilken ideologi de anser som den rätta. Vad 

gäller tjänstemännens politikersyn visar studien att de tjänstemän som arbetar närmast politiken 

är de som är mest positivt inställda medan de tjänstemän som arbetar långt ifrån politiker är 

mer kritiskt inställda. Studien visar även på en mer generellt kritiserad syn till politiker över 

tid, vare sig tjänstemännen arbetar nära eller långt ifrån politiken. Det framgår även att oavsett 

vilka åsikter politiker och tjänstemän har om sig själva eller varandra så är de inte extrema nog 

att verka som “bromsklossar” i det dagliga arbetet. Attityderna bör alltså inte utgöra några större 

problem. Det finns dock vissa oroande tendenser, den ena är att det finns en upplevelse om att 

den beslutande sidan (politiker) och den genomförande sidan (tjänstemän) av politiken som 

skiljer sig åt. Detta kan skada politikens genomförande ifall beslut och genomförande inte ses 

som en gemensam enhet utan som två separata instanser. Ett annat problem är som nämnt ovan 

den negativt förändrade inställningen till politiker vilket på sikt kan skada den offentliga 

verksamheten (Ehn 1998, ss. 227–230, 276–280). 

 

Den tredje Erfa-rapporten behandlar baksidan av samarbeten mellan politiker och tjänstemän 

på kommunal nivå. Studien har baserats på 56 intervjuer med politiker samt tjänstemän i 10 

olika kommuner. Politiker och tjänstemän anställs på olika meriter och har olika erfarenheter 

och kunskaper men förväntas ha ett gott samarbete. När ett gott samarbete inte etablerats kan 

en rad dilemman uppstå. Det är just dessa dilemman som rapporten kartlägger. Studien utgår 

från dilemman med definitionen: “[...] de valsituationer som man har när det gäller att 

handskas med förutsättningar för samarbete, förutsättningar som inte pekar ut några självklara 

val och som erbjuder möjligheter, men som också kan leda till bekymmer beroende på hur man 

väljer att handskas med dem.” (Jonsson, Nilsson, Wänström, Hellström & Ramberg 2012, s. 

7).  

 

Gränsen mellan tjänstemän och politiker kan vara otydlig. Lundberg Rodin (u.å.) var med i ett 

forskarteam som fick i uppdrag att undersöka gränsen. Hennes roll var att utföra intervjuer med 

tjänstemän och politiker där frågorna handlade om roller, samarbete, utmaningar osv. Studien 
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visade att det kan vara komplicerat för tjänstemän och politiker att samarbeta då de har olika 

roller och uppgifter. Detta kan vara förståeligt då tjänstemännen behöver behandla motsägande 

intressen då politiska verksamheter grundar sig i att det finns konflikt mellan partier. Det 

politiska systemet behöver dock att konflikt inte ska påverka beslutfattande för att handlingar 

ska uträttas. En förbättrad fokusering har utförts av tjänstemäns och politikers roller som i sin 

tur har höjt konfliktnivån. Det finns formella och informella villkor inom verksamheter. Dessa 

villkor kan vara passande att använda som strategier för att kunna behandla motsägande krav 

från politiker och andra involverade. Sedan kan den enklare vägen för tjänstemän vara att följa 

de satta villkoren för att förenkla kommunikationen men i vissa fall använda press och 

övertalning på politikerna (Lundberg Rodin u.å., ss. 1, 8). 

 

Lundmark & Dahlén (2010) utförde en pilotstudie år 2009 där tjänstemän och politiker från 

flertal landsting diskuterade deras rollfördelning. Studiens metod var att ha flertal 

forskningsgrupper som diskuterade sina upplevelser för att en förståelse skulle skapas inom 

området. Någonting både tjänstemän och politiker ansåg de behövde ha förståelse över var vad 

ens egen roll är och ha respekt för den andras. Kännedom angående de gråzoner där politik och 

förvaltning överlappar kommer oupphörligt existera, menade de intervjuade. Fokusgrupperna 

påpekade olika strategier för att ha en mer uppenbar och funktionell rollfördelning: regelbunden 

kommunikation, undervisning om rollerna, samarbete mellan politiker och tjänstemän när 

politiker har behov av stöd, förbättra uppföljningar, utvärdera rollerna, ta hjälp av 

expertiskunskap vid behov (Lundmark & Dahlén 2010, ss. 2–3, 10–11). 

 

Moura & Miller (2016) upplevde det som nödvändigt att skriva sin artikel “On Legitimacy: Is 

Public Administration Stigmatized?” då den offentliga sektorn ständigt får kritik. Dock ligger 

inte fokusen på att försvara den offentliga sektorn utan på att frambringa ny kunskap inom 

ämnet. Legitimiteten hos den offentliga sektorn är ständigt problematisk, vare sig sektorn gör 

rätt eller fel. Då det finns en stor politisk konkurrens i den offentliga sektorn bör forskare 

informera sig om stigmatiseringen. Även tjänstemännen inom den offentliga sektorn behöver 

utbilda sig inom detta för att förstå den politiska miljön. Dock får tjänstemännen inte glömma 

sitt professionella ansvar och tappa sin fokus på samhällets allmänna intresse. De negativa 

synpunkterna som finns om den offentliga sektorn är grunden till legitmitetsdebatten. Den 

offentliga sektorn konkurrerar med den privata sektorn och med hjälp av detta sammanhang 

kunde författarna förstå varför den offentliga sektorn är stigmatiserad. Författarnas slutsats är 

att den offentliga sektorn är i stor utsträckning lagstyrd samt är konstruerad efter politiska val 

och är på så sätt efterfrågad. Dock behöver sektorn upprätthålla den politiska aspekten inom sig 

för att behålla sin legitimitet och kunna fortsätta vara en institution i framtiden (Moura & Miller 

2016, ss. 770–771, 782). 

 

Tahvilzadeh (2015) har genomfört en studie om jämlik representation och deltagandets politik 

inom den offentliga sektorn. För att demokratin ska ha hög legitimitet behöver befolkningen 

känna igen sig hos de som representerar dem då om man inte kan identifiera sig hos de 

förtroendevalda får man uppfattningen som medborgare att sin röst inte blir hörd. Teori påstår 

att den offentliga förvaltningen ska reflektera befolkningen då tjänstemän har så pass stort 

inflytande och de värderingar de har påverkar deras handlingssätt. Studiens resultat visar att 

tjänstemän har viljan att representera minoritetsgrupper, bland annat icke-vita och kvinnor, 

även om det inte är avtalat i deras arbete. Tjänstemän är människor som har en viss 

världsåskådning och intressen de brinner för som kommer påverka deras handlingssätt. Likväl 

kan mer specifikt minoritetsadministratörer uppleva att de har en plikt att representera 

minoritetsgrupper. Detta gör att minoritetsadministratörer anpassar sitt handlingssätt på grund 
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av sin egen identitet för att hjälpa en specifik grupp (Tahvilzadeh 2015, ss. 121, 123, 142–143, 

145–146). 

 

Svensson (2017) skriver i sin avhandling “Cross-sector strategists” om en studie hon genomfört 

som undersöker om horisontell styrning bör implementeras inom den politiskt-administrativa 

organisationen och hur administratörer (även kallade utvecklingsstrateger) som arbetar i dessa 

kommuner reflekterar inom detta ämne och vad för förväntningar som är satta på 

administratörens roll. Avhandlingen har utförts genom ett flertal metodval. Platsannonser för 

administratörer, socialsekreterare och förvaltningschefer undersöktes, djupintervjuer med 

administratörer utfördes och analyserades och en enkät om professionella nätverk analyserades. 

Resultatet framvisar att administratörerna råkar ut för osäkra och motsägande förväntningar. 

Administratörerna utnyttjar de osäkra förväntningarna på ett strategiskt sätt i sitt utförande då 

de kan manipulera bland annat området de arbetar i, argument och metoder. Genom att utnyttja 

situationen ökar chansen att få genomslag inom sitt arbetsområde. Detta kan hjälpa minska 

konflikten administratören har med sig själv om att vara en bra byråkrat men även lobbyist. 

Resultatet som visar hur administratörer hanterar konflikter har två olika tolkningar. Det kan 

tolkas som att administratörerna är ett formenligt redskap som skyddar olika värden, som 

demokratiska och etiska, genom att dolt ta in sitt arbetsområde in i administratörernas 

verksamhet. Sedan kan det även tolkas som ett giftigt handlingssätt då konflikter göms undan 

och de politiska chanserna att hantera konflikterna försvagas när administratörerna gör om sitt 

arbetsområde och sin funktion som offentliga tjänstemän för att vinna en effekt i den politiskt-

administrativa organisationen (Svensson 2017, ss. 221–222). 

 

Att arbeta inom en politikerstyrd organisation är inte alltid det enklaste. Förtroendevalda 

politiker fattar beslut utifrån ideologiska värdegrunder och sedan är det upp till 

förvaltningstjänstemännen att realisera de beslut som fattas. Som förvaltningstjänsteman ser 

man till kommunens bästa och allra helst om man själv bor och verkar inom kommunens 

gränser. Men frågan om vad som är det bästa är subjektivt och kan lätt blandas ihop med vad 

som är för enskilda politikers eller tjänstemäns bästa. SKR, före detta SKL, (2012) skriver i 

rapporten “Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän” att arbeta inom en 

politikerstyrd organisation kräver precis som titeln säger ett gott samspel mellan politiken och 

förvaltningen. Att arbeta i denna typ av organisation skiljer sig från att arbeta inom den privata 

sektorn på flertalet punkter. Rapporten behandlar frågor om växande ansvar, ökad komplexitet 

och att det krävs mer samspel och transparens mellan politiken och förvaltningen nu än 

någonsin innan. När det kommer till myndighetsutövning på kommunal förvaltningsnivå ställs 

det höga krav på handläggningen och dess professionella utförande. Med det menas att 

samspelet mellan politiker och tjänstemän är särskilt viktigt när det kommer till den del av 

verksamheten som sysslar med myndighetsutövning. De förtroendevalda politikerna bär det 

yttersta ansvaret för uppgiften i stort medan förvaltningen bär ansvaret för att uppgiften blir 

korrekt utförd då det är de som innehar expertisen inom området (SKL 2012, ss. 1–45). 

 

Sammanfattningsvis så har detta avsnitt presenterat ett flertal tidigare studier som gjort inom 

ämnesområdet. Ehn (1998) utförde en komparativ studie mellan ledande svenska 

statstjänstemäns och politikers syn på tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv. Jonsson, 

Nilsson, Wänström, Hellström & Ramberg (2012) rapporterar vad som är baksidan av 

samarbetet mellan politiker och tjänstemän på kommunal nivå. Lundberg Rodins (u.å.) 

forskning har fokusen på var gränsen mellan tjänstemän och politiker går, då den är otydlig. 

Lundmark & Dahlén (2010) utförde en studie med rollfördelning mellan tjänstemän och 

politiker som det centrala ämnet. Moura & Miller (2016) diskuterade tjänstemännens påverkan 

av den offentliga sektorns låga legitimitet. Svensson (2017) beskriver att risken finns att 
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tjänstemän utnyttjar osäkra förväntningar för att manipulera sitt arbete medan Tahvilzadeh 

(2015) beskriver att tjänstemän som är del av en minoritetsgrupp kan känna press att manipulera 

sitt arbete. Problematiken som SKL (2012) skriver om är grundläggande för att förstå hur den 

offentliga förvaltningen ser ut idag. Genom att först förstå problematiken som finns i dagens 

offentliga förvaltning kan man sedan gå ner på individnivå. 

 

3 Teoretisk referensram 
I detta av avsnitt presenteras den teoretiska referensram som sedan kommer ligga till grund för 

analysen av studiens resultat. Dessa teorier har valts ut för att ge en större förståelse till den 

insamlade empirin och för att sedan kunna se potentiella mönster som kan svara på de valda 

frågeställningarna till studien. Avsnittet inleds med ett stycke om ansvarstagande där Björkman 

& Lundin (2018) trycker på vikten av tydlig ansvarsfördelning mellan tjänstemän och politiker. 

Genomgående i den teoretiska referensramen återkommer Hysing & Olssons (2012) teorier om 

olika tjänstemannatyper och varför dessa är viktiga att förstå när förvaltningstjänstemän ska 

studeras. Kahn & Lee (2010) teoretiserar kring hur en aktivist skapas samt hur en aktivist kan 

igenkännas inom den offentliga förvaltningen. Avsnittet avslutas med rubriken ”Kontextuell 

påverkan” där Niedzielski & Boschmann (2014) teoretiserar kring att restiden till arbetet 

påverkar arbetares prestation i arbetslivet. 

 

3.1 Ansvarstagande 

När olika yrkeskategorier ska samarbeta med varandra är det viktigt med tydliga roller och vem 

som ska ta ansvar för vilka arbetsuppgifter. Finns inte en tydlig kommunikation av 

arbetsuppgifter på arbetsplatsen kan relationen olika yrkeskategorier emellan lätt bli spända 

vilket i sin tur kan påverka vilken roll olika tjänstemän väljer att anta. Björkman & Lundin 

(2018) skriver bland annat att ett vanligt förekommande fenomen är att förtroendevalda 

politiker väljer att delegera många av de uppgifter som nämnden är yttersta ansvarig för. Det 

kan bero på effektivisering av ärendeprocessen då det tar för lång tid att vänta på ett beslut från 

nästa nämndmöte exempelvis. Genom denna typ av delegering så förskjuter nämnden 

(politikerna) arbete och i vissa fall även beslutsfattning till tjänstemännen men något de inte 

kan delegera är det yttersta ansvaret för ärendet i fråga. Detta kan då innebära problem om 

nämnden inte är insatt i ett ärende den själv är ansvarig för. Man kan tala om ett slags 

ansvarsvacum där politiker inte vill ta ansvar för något tjänstemännen har beslutat och 

genomfört medan tjänstemännen hävdar att de gjort det arbete de blivit ålagda av politikerna 

och att det fortfarande är nämnden som är yttersta ansvarig. Tjänstemän har däremot 

straffrättsliga ansvar att bidra med sakligt och opartiskt framställda underlag till nämndbeslut 

som hen inte kan reservera sig mot, så i viss utsträckning kan ändå ansvar utkrävas. Det är av 

stor vikt för nämnden att ha insikt samt att ha rätten att bestämma i vilken utsträckning som 

förvaltningen ska vara delaktiga i de ärenden som kommer upp till nämnden. I de fall som 

ärendehantering av olika slag delegeras till förvaltningen har nämnden och dess politiker en 

skyldighet att hålla sig uppdaterade och kan ta hjälp av de ålagda tjänstemännen att hålla sig 

informerade. Det problem som kan uppstå i detta fall är att många av de politiker som sitter i 

en nämnd är fritidspolitiker (utövar sitt politiska uppdrag på fritiden) och besitter därför inte 

samma kunskaper i sakfrågor som de anställda förvaltningstjänstemännen. På grund av denna 

obalans kan det ibland uppstå en viss irritation från politikernas sida då denna typ av förhållande 

mellan politiker och tjänstemän känns daterat och att moderna kommuner idag kan gynnas av 

nya typer av relationer och förhållningssätt parterna emellan. En annan aspekt som kan ses som 

problematisk är den uppfattning om politikens minskade inflytande i praktiken (Björkman & 

Lundin 2018, ss. 120–123). Björkman & Lundins teorier kring ansvar och ansvarsutkrävande 

https://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/author/Niedzielski%2C+Michael+A
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mellan politiker och tjänstemän är avgörande för att förstå de roller som förvaltningstjänstemän 

har på kommunal nivå. Hur dessa gråzoner uppfattas av förvaltningstjänstemän är därför av vikt 

att undersöka.  

 

3.2 Tjänstemannarollen 

För att förstå varför olika tjänstemän väljer att arbeta och agera på olika sätt så är det av 

betydelse att förstå de olika tjänstemannaroller som finns och varför tjänstemännen antar dem. 

Under senare år har yrkeskategorin tjänstemän blivit mer komplex, som tjänsteman har man 

med åren fått ökat inflytande samtidigt som arbetsuppgifterna blivit något mer motsägande. I 

och med den offentliga sektorns expansion har nya grupper av tjänstemän vuxit fram. I och med 

den offentliga sektorns tillväxt har även flernivåpolitiken vuxit fram. Politiker har även blivit 

mer beroende av tjänstemän då de har större påverkansmöjligheter inom flernivåpolitiken 

(politiska beslut tas numera på både nationella, regionala och kommunala nivåer) (Hysing & 

Olsson 2012, ss. 16–18). Förvaltningstjänstemän bör tjäna hela den nämnd hen tillhör, inte bara 

den just nu styrande politiska majoriteten. Trots att detta är norm och även praxis så är denna 

aspekt inte lagreglerad (Björkman & Lundin 2018, s. 120).  

 

Tjänstemännen har stort politiskt inflytande vilket försvårar den normativa uppfattning som 

finns kring den offentliga sektorn där förvaltningstjänstemän endast finns till för att realisera 

de politiska beslut som tagits. Politiskt inflytande kan skapas på olika sätt, exempelvis genom 

att arbeta nära politiker och påverka genom egna personliga värderingar eller att realisera 

politiska beslut som ligger berörd tjänsteman närmre hjärtat. Genom att identifiera hur olika 

förvaltningstjänstemän agerar och ser på sitt eget arbete ur ett inflytande- och 

relationsperspektiv kan vi identifiera hur vissa tjänstemän antar olika tjänstemannaroller för att 

hantera det dagliga arbetet (Hysing & Olsson 2012, s. 9).  

 

Med SKLs (2012) rapport i åtanke riktas denna studies fokus till tjänstemännen och deras roll 

i detta samspel. För att kunna gräva djupare i den frågan måste man först utreda vilka olika 

arbetsrelationer olika tjänstemän inom förvaltningen kan ha till de olika politikerna. Hysing & 

Olsson (2012) menar att arbetsdelning och politisk kontroll är avgörande faktorer för hur 

tjänstemännen arbetar och därmed väljer att anta olika tjänstemannaroller beroende på dessa 

aspekter. Olika tjänstemannaroller påverkar därför rimligtvis samspelet mellan politiken och 

förvaltningen. Tjänstemannarollen byråkraten är av hög grad kontrollerad av politiken och har 

en hög grad av arbetsdelning till politiken. Med arbetsdelning menas att arbetsuppgifterna 

skiljer sig i hög eller låg grad. Den politiserade tjänstemannen är av hög grad kontrollerad av 

politiken men har en låg grad av arbetsdelning till politiken. Aktivisten är lågt kontrollerad av 

politiken samt har låg grad av arbetsdelning till politiken. Detta indikerar att politiker ger mer 

makt till tjänstemän som arbetar närmare dem, exempel på detta är den politiserade 

tjänstemannen. Aktivisten är en svårkontrollerad roll som kan uppskattas av politiker med 

samma åsikter då det finns likheter mellan aktivisten och den politikern, båda vill att en 

förändring ska ske. (Hysing & Olsson 2012, ss. 36–37). Mer om de specifika 

tjänstemannarollerna redovisas i separata avsnitt nedan. Tjänstemannarollerna är idealtyper av 

hur olika tjänstemän bör eller kan agera. För att kunna besvara denna studies frågeställningar 

och genom detta kunna analysera studiens resultat är det viktigt att vara medveten om att dessa 

tjänstemannaroller finns och hur de kan ta sig uttryck i praktiken.  
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3.2.1 Byråkraten 

Denna typ av tjänsteman arbetar inom de regelverk som finns och är specialist inom ett område 

av förvaltningens funktion. Byråkraten vet sin plats och har förståelse över processer inom den 

offentliga förvaltning, som beslutsordningen. Detta ideal förväntas i praktiken då 

tjänstemannatypen ska lyda och är mycket kontrollerad av politiker. Byråkraten har även en 

förståelse över att skilja sitt arbetsliv med det privata. Regelverken som byråkraten följer kan 

vara lagar eller formella beslut. Detta ska hjälpa tjänstemannen att behandla individer, fall och 

situationer likgiltigt. Regelverken gör även att byråkraten blir möjliga att förutsäga. Då 

tjänstemannen handlägger mycket i sitt arbete är det av stor vikt att inget tjänstefel begås. När 

byråkraten följer regelverken ska inga individuella synpunkter påverka arbetet. Idealet är att 

tjänstemannen inte ska vara mänsklig när den utför sitt arbete, att alla känslor ska vara 

borttagna. Byråkraten blir motiverad av lön och fast anställning. Dock för att få dessa materiella 

incitament behöver byråkraten ha rätt kompetens, vara lojal och ha bra pliktkänsla. Byråkraten 

behöver rätt utbildning för visa att hen är specialkunnig inom ett område av förvaltningens 

funktion. Vid utförandet av sitt arbete kommer tjänstemannen styras av regelverken och präglas 

av objektivitet. Detta gör att byråkraten blir opolitisk. Byråkraten ska endast använda sin 

expertis till att hitta och välja den mest effektiva lösningen för att nå upp till givna mål. Denna 

tjänstemannatyp är ett normativt ideal som alltså tjänstemän ska sträva efter men kan inte 

implementeras i praktiken i sin helhet. Byråkraten kan hamna i dilemman om politiker skulle 

ge tjänstemannen en befallning utanför gångbara regler. Om byråkraten väljer att inte agera 

uppstår problematik med demokratin då politikern är förtroendevald men det kan även ses som 

ett motstånd för att skydda rättssäkerheten då Sverige styrs under lagar och regler. En avvägning 

måste ske när detta dilemma uppstår men författarna anser att byråkraten ska följa lagen före 

politisk befallning (Hysing & Olsson 2012, ss. 36, 39–42, 44, 137). 

 

3.2.2 Den politiserade tjänstemannen 

Den politiserade tjänstemannen är en tjänstemannatyp som har låg grad av arbetsdelning mellan 

tjänstemän och politiker men hög grad av politisk kontroll. Detta betyder att tjänstemannens 

arbete påverkas av partisyn. Vid politisering kan tjänstemannen blivit anställd på grund av sina 

politiska synpunkter och inte för förvaltningens bästa. Detta gör att politiker kommer ta kontakt 

med den politiserade tjänstemannen som har samma färgade synpunkter. Dock behöver den 

politiserade tjänstemannen inte ha samma politiska synpunkter som den politiska majoriteten, 

eftersom tjänstemän behåller sin anställning vid maktskifte. Tjänstemän har rätten att ha 

politiska synpunkter och vara partimedlemmar. Detta kan påverka hur tjänstemän utför sitt 

arbete men det är ostoppbart. De politiska tjänstemännen behöver dock inte bli anställd på grund 

av sin partisyn utan under anställningens tid kan en tjänsteman bli politiserad. En tjänsteman 

kan bli tillsagd av politiker att ha politiskt hänseende i sin tjänsteutövning men även om den 

inte blir tillsagda kan tjänstemannen indirekt anpassar sin tjänsteutövning utefter vad de 

förmodar politikerna vill ha. Politiker kan försöka övertala tjänstemännen hur de ska utföra sitt 

arbete eller till och med straffa tjänstemännen som inte gör det politikerna vill att de ska göra. 

Den politiserade tjänstemannen vill hjälpa politiken så mycket som möjlig men vad ska 

tjänstemannen göra om politikerna vill ändra ett faktaunderlag för att beslutet ska gå i deras 

fördel? Tjänstemannen måste välja att vara politisk eller objektiv i detta dilemma. Sedan kan 

tjänstemannen bli påverkad av förvaltningens kultur. Författarna har upptäckt att den 

övervägande partisynen inom en offentlig organisation påverkade alla tjänstemän och hur de 

utförde sitt arbete, oavsett egen partisyn. Politisering används av politiker för att få kontroll 

över verkställandet av policys. Medborgare tror att politikerna har hela ansvaret för politiken 

medan i praktiken är det tjänstemännen som är med att skapa och förvalta den. De politiker som 

vill bli omvalda behöver därför kontrollera hur politiken upprättas. Tjänstemän med 
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chefspositioner kan finna det hjälpsamt att utnyttja den nära kontakten man har med politiker 

och utveckla nära relationer för att exempelvis få de bästa resurserna till sin förvaltning eller 

hjälpa sin egen yrkesbana. Likväl kan tjänstemännen då bli tvungna att prioritera frågor 

annorlunda, på ett mer politiskt sätt. I praktiken har politiker mindre kontroll över 

tjänstemännen än i teorin. Den politiserade tjänstemannen kan ibland vara mer en uppfattning 

än fakta då tjänstemän vanligtvis anser sin verksamhet och sig själva som opolitiska och 

följande av de satta regelverken (Hysing & Olsson 2012, ss. 36, 55–58, 137). 

 

3.2.3 Aktivisten 

Aktivisten är en tjänstemannatyp som har låg grad av arbetsdelning mellan tjänstemän och 

politiker och låg grad av politisk kontroll. Detta betyder att tjänstemannen utför sitt arbete, i en 

offentlig förvaltning, med sina egna åsikter i åtanke. Aktivisten är alltså ingen opartisk arbetare 

utan kommer utföra sitt arbete på det sättet den anser är rätt. Exempel på vad för politikområden 

aktivisten kämpar för kan vara miljö-, hälso- eller feminismpolitik. De kan se sig själva som 

vardagshjältar för att de kämpar för deras åsikter med risk för konsekvenser. Målet är att skapa 

en bättre värld och framgå som en förebild till de runt omkring. Aktivisten blir dock som en 

politisk agerande person då de vill inte bara påverka hur saker ska verkställas utan vad som ska 

verkställas. Aktivisten är vanligtvis inte lyhörd med sina politiska synpunkter utan använder 

mer ett diskret sätt för att göra ett inflytande. Detta kräver att tjänstemannen har kontakter både 

i arbetslivet men också i det privata. Vidare har aktivisten sina egna resurser för att kunna vara 

en politisk agerande person, som exempelvis ha specialistkunskap inom ett visst ämnesområde 

för att kunna få trovärdighet. En traditionell aktivist ute i samhället försöker påverka 

organisationer utifrån medan aktivisten som tjänstemannatyp försöker påverka inifrån. 

Aktivisten kan använda sig av tjänstemännens handlingsutrymme för att försöka forma 

samhället. Tjänstemännens objektivitet sätter underlag för handlingsutrymmet. Det anses vara 

olämpligt att inte följa de satta regelverk när man arbetar som tjänsteman i en offentlig 

förvaltning. Dock finns det gråzoner. En tjänsteman med positionen miljöchef kommer kämpa 

för miljöfrågor som ingår tjänstemannens profession men kan också vara på grund av 

tjänstemannens personliga synpunkter. Aktivisten väljer att hålla en låg profil istället för att 

öppet kämpa för sina frågor då risken finns att den kan bli utpekad som rättshaverist. 

Konsekvenser aktivisten kan stå framför är att bli tillsagd, missa arbetsmöjligheter, bli utfryst 

eller sparkad från sitt arbete (Hysing & Olsson 2012, ss. 36, 105–109). 

 

Kahn & Lee (2010) har skrivit boken “Activism and Rhetoric: Theories and Contexts for 

Political Engagement” som redovisar deras teorier angående kulturen av demokratisk aktivism. 

För att få en bra grund bör man vara medveten om meningen med demokrati och individens 

engagemang samt utövandet av den demokratiska aktivismen. Med demokrati kommer 

individens engagemang som leder till aktivism. Det finns flera sätt att agera ut sin aktivistroll. 

Det behöver inte vara att man står och protesterar på gatan. Kahn & Lee menar att exempelvis 

lärare kan vara aktivister för att de försöker lära en ny generation vad som är de anser är rätt 

och fel (Kahn & Lee 2010, ss. 26, 126–127, 206). Detta kan även tas i åtanke på en arbetsplats 

som en offentlig förvaltning. Det kan vara en person som är väldigt engagerad för sin sak och 

väljer att ständigt ha diskussioner med arbetskamrater samt med politiken. Det som då kan 

hända är att politiken blir påverkad av aktivisten och därefter tar beslut i sakens fördel.  

 

3.2.4 Kontextuell påverkan 

Många forskare har intresserat sig för vad det är som påverkar tjänstemän att agera på ett visst 

sätt. Svensson (2017) och Tahvilzadeh (2015) i avsnitt ”Tidigare forskning” redovisar båda 
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olika orsaker till varför tjänstemän kan agera på olika sätt i sitt arbete. Niedzielski & 

Boschmann (2014) teoretiserar kring att restiden till arbetet kan ha en kontextuell påverkan på 

prestationer.  

 

Det finns olika faktorer som påverkar arbetares vardag. Niedzielski & Boschmann (2014) 

förklarar hur restiden samt tillgång till olika transportalternativ till arbetet påverkar arbetare, då 

alla inte har samma förutsättningar. Vanligtvis finns det inte många alternativ till arbetare som 

pendlar. Om man bor i kommunen man arbetar i har man mer flexibilitet samt kortare restid 

medan de som pendlar har mindre transportalternativ, vilket leder till mindre flexibilitet och 

längre restider (Niedzielski & Boschmann 2014). I den för studien valda kommun är tåg eller 

bil det vanligaste transportmedlet då exempelvis buss tar för lång tid för de som inte bor i 

kommunen. Transportalternativ är oerhört viktigt för arbetare att kunna förlita sig på och kunna 

planera sin vardag kring. Om det inte är möjlig kan det påverka arbetslivet. Något som är av 

intresse för denna studie är frågan om det kan finnas andra kontextuella faktorer som kan 

påverka just kommunalt anställda förvaltningstjänstemän i stor utsträckning och hur dessa i 

sådana fall påverkar deras arbete? I och med pendlarnas långa restider gör det oftast att man 

inte engagerar sig i olika fritidsaktiviteter till skillnad från de tjänstemän som har kortare 

restider till och från arbetet. Pendlares engagemang för kommunen de arbetar i blir därför 

mindre än de medarbetare som bor inom kommunen.  

 

Sammanfattningsvis har detta avsnitt presenterat den teoretiska referensramen kommer att ligga 

till grund för analysen av studiens empiriska material. Björkman & Lundin (2018) förklarar att 

en obalans skapas när tjänstemän har mer kunskap än politiker, och att det då vanligtvis handlar 

om fritidspolitiker. Olika tjänstemän har olika arbetsrelationer till andra yrkeskategorier vilket 

innebär att det är viktigt att vara medveten att en viss obalans kan infinna sig då 

yrkeskategorierna innehar olika expertiskunskaper. Detta är av stor vikt för att få en bättre 

förståelse över samspelet mellan tjänstemän och politiker. Hysing & Olssons (2012) teorier om 

tre olika tjänstemannatyper som tjänstemän direkt eller indirekt kan anta i sin tjänsteutövning 

ligger till grund för att senare kunna analysera de intervjuer med tjänstemän som utgör denna 

studiens resultat. Dessa är byråkraten, den politiserade tjänstemannen och aktivisten. Genom 

att kunna tolka och utläsa mönster i respondenterna svar kring arbetsroller kan de olika 

tjänstemannatyperna identifieras. Kahn & Lee (2010) dyker djupare in på aktivistrollen. De har 

en teori kring den demokratiska aktivismen där olika yrkesgrupper utövar aktivistrollen olika 

samt att de ser olika ut i dagens offentliga förvaltning jämfört med tidigare. De gör ett tillägg i 

aktivistrollens skapande och ideal då denna idealtyp kan vara svår att upptäcka, då den kan 

manifesteras i olika kontexter. Niedzielski & Boschmann (2014) teoretiserar kring kontextuell 

påverkan där de förklarar att restiden till och från arbetet kan vara en faktor som påverkar 

pendlare. Detta i sin tur påverkar pendlarnas prestation i arbetslivet. Förvaltningstjänstemän 

precis som alla andra arbetande människor påverkas av kontextuella faktorer vilket är viktigt 

att ha i åtanke även i denna studie. Genom att först studera övergripande teorier och problem 

för politikerstyrda organisationer, såsom den offentliga sektorn, kan man sedan gå ner på 

individnivå och se vilka olika roller förvaltningstjänstemän på kommunal nivå väljer att anta 

för att samspelet mellan de själv och politiker ska fungera. Genom att också se vilken 

kontextuell påverkan tjänstemännen utsätts för kan en mer djupgående analys föras kring 

studiens resultat. Att se vilka kontextuella faktorer som har påverkat just de tjänstemän som har 

intervjuats i denna studie är av stor vikt då dessa är av betydande roll för utvecklandet av 

tjänstemannaroller och hur de kan påträffas i analysen av studiens resultat.  

  

 

https://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/author/Niedzielski%2C+Michael+A
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4 Metod  
I avsnitten för tidigare forskning samt teori redogjordes en översikt över forskningsområdet 

samt de teorier som sedan kommer att ligga till grund för analysen av studiens empiri. För att 

kunna tillämpa denna information krävs även lämpliga metoder för genomförandet av studien. 

I detta avsnitt presenteras därför studiens tillvägagångssätt och genomförande. Det som 

redovisas är forskningsansats, studiens urval, intervjumetod & intervjuguide, analysmetod, 

forskningsetik, tillförlitlighet & äkthet samt metodreflektion.  

 

4.1 Forskningsansats 

Valet att utföra en kvalitativt inriktad studie låg till grund för studiens valda syfte och 

frågeställningar. Detta för att studien riktar sig till förvaltningstjänstemän på kommunal nivå 

och deras upplevelser kring vad som kan påverka utövandet av deras roller som tjänstemän. 

Valet att utgå från studiens respondenter lämpade sig vid kvalitativa studier med intervjuer så 

djupare diskussioner kring olika teman kunde föras med exempelvis berättelser och följdfrågor. 

Justesen & Mik-Meyer (2013) beskriver kvalitativt inriktade studier som lämpliga när forskaren 

vill beskriva ett studieobjekt i den egna kontexten. Målet är sedan att kunna skapa större 

förståelse för det valda studieobjektet genom att tolka den empiri som samlats in (Justesen & 

Mik-Meyer 2013, s. 13). Denna kvalitativa studie genomfördes med en abduktiv ansats genom 

att ha samlat in tidigare forskning samt teorier för området i studiens planeringsfas för att 

säkerställa det tilltänkta undersökningsområdets gångbarhet. Därefter genomfördes och 

sammanställdes intervjuer i en resultatdel. Abduktiv ansats ansågs i detta fall vara det bästa 

alternativet för att få en välgrundad och relevant studie med fokus på upprepningsbarhet genom 

redovisade resultat utifrån det valda undersökningsområdet. Bryman (2018) förklarar abduktivt 

tänkande som att forskaren utgår från de studerades perspektiv då det är en stor del av kvalitativ 

forskning. En viss grad av förståelse för den världsbild och de kontexter som finns måste 

etableras för att kunna uppfatta verkligheten på samma sätt som de som studeras. Den abduktiva 

ansatsen är på många sätt lik den induktiva ansatsen med den skillnaden att forskaren utgår från 

respondenternas perspektiv och verklighet (Bryman 2018, s. 478). Schurz (2008) talar även om 

abduktion där möjligheter finns att dra slutsatser kring orsaker eller händelseförlopp som kan 

ha gått respondenterna obemärkt förbi (Schurz 2008, s. 202). Genom att ha tillämpat en 

abduktiv ansats i denna studie gavs även utrymme för att oväntade upptäckter kunde jämföras 

med teori för att sedan skapa nya förutsättningar för studiens fortskridning.  

 

4.2 Studiens urval 

Alla respondenter var tjänstemän på förvaltningsnivå och valdes ut för att de hade regelbunden 

kontakt med politiker och arbetar med ärenden för att realisera nämndpolitikernas beslut och 

visioner. Trots att denna studie utgår från förvaltningstjänstemän kommer även nämndpolitiker 

att nämnas. Nämndpolitiker i denna studie består av ett fåtal avlönade heltidspolitiker och en 

majoritet av fritidspolitiker. Tjänstemän från samtliga förvaltningar utom en inom kommunen 

intervjuades för att få en så bred bild av tjänstemännens uppfattningar kring roll- och 

relationsfrågor som möjligt.  

 

Tjänstemän inom förvaltningar på kommunal nivå blev utvalda genom snöbollsurval. Detta 

betyder att vi vände oss till en intern kontakt inom kommunen som i sin tur rekommenderade 

anställda vi kunde kontakta. Bryman (2018) menar att snöbollsurval bäst lämpar sig när 

forskaren inledningsvis utser en mindre grupp respondenter för att de i sin tur sedan kan 

rekommendera andra personer som besitter relevant erfarenhet och expertis för det tilltänkta 
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undersökningsområdet (Bryman 2018, s. 504). Vid kontakt med tilltänkta respondenter 

informerades de om studiens ämnesområde, publiceringsstatus samt ungefärligt tidsåtgång för 

intervjun. Tanken var att intervjua minst sex stycken tjänstemän i kommunen och ett flertal vid 

varje ärende för att få en bred representation av tjänstemännens upplevelser samt kunna se ifall 

det finns åsiktsskillnader inom förvaltningarna eller om de är enade i sin upplevelse kring roll- 

och relationsfrågor. Vid kontakt med tjänstemännen stod det klart att flertalet ärenden endast 

bereds och handlägg av en enskild tjänsteman vilket resulterade i att fokus gick över till att få 

ett flertal intervjuer med tjänstemän som har kontakt med olika nämnder för att få en bredare 

uppfattning kring fler tjänstemäns upplevelser.  

 

För att samla empiri till studien intervjuades 11 tjänstemän som arbetar på olika förvaltningar 

inom den valda kommunen för studien, åtta stycken via direkta enskilda intervjuer och tre 

stycken via enskilda telefonintervjuer. Ytterligare en tjänsteman valde att svara på de framtagna 

intervjufrågorna via mail, i kommande text refereras dessa svar som mailkorrespondens. De 

enskilda intervjuerna ägde rum under tre dagars tid och samtliga intervjuer hölls på 

kommunhuset enligt tjänstemännens önskan. Intervjuerna genomfördes i konferensrum eller 

tjänstemannens kontor och kunde genomföras utan yttre störningar. Endast vid ett tillfälle fick 

intervjun avbrytas då samtliga partiordföranden, från de styrande politiska partierna i 

kommunen, kom in i rummet. Intervjun i fråga fortsatte sedan i ett konferensrum bakom låst 

dörr. Då samtliga tjänstemän godkände att intervjuerna spelats in så transkriberades 

intervjuerna i sin helhet löpande för att upplevelser, händelser och iakttagelser skulle kunna 

avspeglas på ett välgott sätt. Den genomsnittliga intervjutiden för de enskilda intervjuerna var 

45 minuter. 

 

Då den valda kommunen är relativt liten har inte flertalet tjänstemän samma yrkestitel och 

därför har valet gjorts att inte redogöra för de olika respondenternas yrkestitlar. Det som kan 

sägas är att de alla arbetar som tjänstemän med olika närhet till politiken, med olika positioner 

och i olika förvaltningar. Respondenterna utgör också en bredd i den hierarkiska ordningen 

inom förvaltningen (chefspositioner, stödfunktioner, specialister, beredningsarbete m.m.) men 

även tjänstemän från de högst beslutande organen och i de olika underliggande förvaltningarna. 

Respondenterna bestod av fyra män och åtta kvinnor. En initial intervjuförfrågan skickades ut 

till sex stycken tjänstemän på den valda kommunen där samtliga tackade ja direkt. Då vi redan 

fått access via en tjänsteman som arbetar på kommunen kunde vi via denne skicka ut de initiala 

intervjuförfrågningarna. Dessa tjänstemän valdes ut då de arbetade på olika förvaltningar och 

hade olika yrkestitlar. Fyra stycken av tjänstemännen bad vi även ta fram dokumentation från 

ett ärende de varit delaktig i utifrån förutsättningen att ärendet varit problematiskt och att 

kontakten mellan tjänstemännen och nämnden varit utöver det vanliga. Detta gjordes för att se 

om intervjusvaren skulle skilja sig åt beroende om man fokuserade på ett ärende när man talade 

om olika relationer från om man endast talade på ett generellt plan. Hypotesen var initialt att 

det skulle vara mer bekvämt för tjänstemännen som talade om ärendet att säga sina åsikter och 

upplevelser om de hela tiden kunde knyta an till sitt ärende. Det märktes tidigt i 

intervjuprocessen att så inte var fallet utan att oberoende om tjänstemännen talade utifrån ett 

specifikt ärende eller inte var den generella uppfattningen densamma. Kommande intervjuer 

genomfördes då med mer generella frågor kring intresseområdet men med uppmuntran till 

exemplifiering för att respondenten skulle ha tid att reflektera. En positiv anmärkning kring 

intervjuerna var att samtliga tjänstemän talade om både positiva och negativa aspekter och 

fokuserade inte endast på problem eller goda förhållanden.  
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4.3 Intervjumetod & Intervjuguide 

Inom denna kvalitativa studie har ett flertal enskilda semistrukturerade intervjuer utförts för att 

få svar på frågeställningarna. Semistrukturerade intervjuer är av intresse då det specifika 

forskningsområdet respondenten intervjuas om kräver en viss struktur samtidigt som det är 

respondentens upplevelser kring ärendet som är av intresse. Det innebär att det bör finnas rum 

för följdfrågor och utrymme för egna utsvävningar. Då intervjuguiden delats upp i olika teman 

för att säkerställa att relevanta frågor kring forskningsområdet blir besvarade samtidigt som 

respondenterna har utrymme för egna reflektioner är semistrukturerade intervjuer den mest 

lämpliga intervjuformen (Bryman 2018, s. 563). Ambitionen med urvalet av respondenter var 

att tjänstemännen skulle vara av olika kön samt ålder för att nå en bredare representation. 

Urvalet resulterade i att både män och kvinnor av olika ålder har intervjuats. Respondenterna 

erbjöds möjligheten att intervjuas på den egna arbetsplatsen för att underlätta intervjuprocessen. 

Sedan kom även en neutral intervjuplats att erbjudas för att respondenterna skulle vara så 

bekväma som möjligt. Varje intervju estimerades att ta cirka 45 minuter med utrymme för 

fortsatt samtal.  

 

Telefonintervjuerna samt mailkorrespondensen genomfördes under de nästkommande två 

veckorna och telefonintervjuerna transkriberades även de löpande med godkännande om 

ljudinspelning. Telefonintervjuernas genomsnittliga intervjutid var ca 30 minuter. Bryman 

(2018) menar att just telefonintervjuer är lämpliga om inte tid eller resurser finns för att kunna 

intervjua den tilltänkta respondenter via direktsamtal. Det kan exempelvis bero på att 

respondenten finns långt bort så att det inte är möjligt att resa sträckan flertalet gånger för att 

intervjua de tilltänkta respondenterna (Bryman 2018, s. 262). Efter 11 intervjuer och ett fall av 

mailkorrespondens upplevdes respondenternas svar uppkomma flertalet gånger och därmed 

upplevdes området som mättat. Därför beslutades det att inte samla in mer empiri.  

 

Vi utgick till en början från två intervjuguider: Generell eller Ärende (se bilaga 2 och 3). 

Intervjuguiden ”Generell” bestod av inledningsfrågor där vi lärde känna tjänstemannens 

arbetsposition och hur hen upplevde sina relationer i sitt arbetsliv. Denna intervjuguide 

användes som verktyg till de tjänstemän som inte hade ett specifikt ärende i åtanke men som vi 

ansåg kunde bidra till studien med sina upplevelser. Intervjuguiden ”Ärende” hade samma 

frågor som ”Generell” men med ett flertal extra frågor angående ärendet i fråga och användes 

som verktyg till tjänstemän där ett förbestämt ärende skulle diskuteras under intervjun. Till 

dessa intervjuer hade vi möjlighet att förbereda oss på ett mer ingående sätt då vi tog del av 

dokumentation. Exempel på ett ärende kunde vara renovering av en skola eller 

medborgarförslag på tillbyggnad. 

 

Utöver intervjuerna samlades även dokumentation kring de specifika ärendena in. Dessa 

dokument samlades in för att få en ökad förståelse i det specifika ärendet och för att kunna 

skapa en så relevant intervjuguide som möjligt. Det bör noteras att dokumentation endast 

samlades in till den första intervjuomgången då specifika ärenden tillämpades. De senare 

intervjuerna var av mer generell karaktär och då samlades ingen specifik dokumentation in. 

Detta anses inte påverka kvaliteten på studien då dokumentationen endast användes för att 

skapa relevanta intervjuguider. Det var inte behövligt senare då intervjuerna kom att vara av 

mer generell karaktär. Vi är dock glada över ändringen av intervjukaraktär då vi inte kunnat 

säkerställa att respondenterna kunnat svara med samma grad av bekvämlighet oberoende 

ärendebaserade intervjuer eller generella intervjuer annars.  
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4.4 Analysmetod 

Initialt när samtliga intervjuer var genomförda och det empiriska materialet var insamlat och 

transkriberat påbörjades analysarbetet. Först sammanfattades samtliga åsikter från 

respondenterna under var och ett av de teman som framkommer i intervjuguiderna. Därefter 

kunde vi se tydliga mönster under varje tema där de åsikterna och upplevelserna ofta var 

uppdelade i två läger. Då detta överensstämde i samtliga teman och det ofta vad samma 

respondenter som hade delade åsikter kunde de delas in i två grupper. Mer om den exakta 

gruppindelningen redovisas i resultatavsnittet. När grupperna sedan var identifierade började 

arbetet med att använda den teoretiska referensramen i analysarbetet. 

 

För att söka svar på studiens första frågeställning ”Hur kan olika tjänstemannaroller förstås?” 

har teorierna från Hysing & Olsson (2012) samt Kahn & Lee (2010) varit vägledande i 

analysarbetet. För att söka svar på studiens andra frågeställning ”Hur kan vi förstå 

förvaltningstjänstemäns roller på kommunal nivå?” har teorin från Björkman & Lundin (2018) 

varit vägledande i analysarbetet. Hysing & Olssons teorier har att varit relevanta även för denna 

frågeställning. För att söka svar på studiens sista frågeställning ”Vilka kontextuella faktorer 

påverkar utövandet av olika tjänstemannaroller?” har teori från Niedzielski & Boschmann 

(2014) varit vägledande i analysarbetet. Dessa teorier har alltså använts som analysmodell när 

studiens empiriska material har analyserats.  

 

4.5 Forskningsetik 

Då uppsatsen kommer att publiceras har respondenterna behövt skriva på en Samtyckesblankett 

(bilaga 4) där det förklaras vilka författarna är, vad uppsatsen syfte är, varför respondenten har 

valts ut, hur datainsamlingen utförs, anonymitet, behandling av uppgifter, deltagandet är 

frivilligt och respondenten kan när som helst avbryta sitt deltagande. Utöver 

Samtyckesblanketten gjordes valet att använda Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

att ytterligare säkerställa studiens gångbarhet. Kraven är informationskravet, 

samtyckestyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (codex.vr.se). Samtliga 

krav innefattas i Samtyckesblanketten.  

 

4.6 Tillförlitlighet & Äkthet 

I kvalitativa studier är det kvaliteten som bör försäkras för att studien ska anses vara pålitlig. 

Ett sätt att tillämpa alternativa kriterier för just kvalitativa studier är att visa på god kvalitet och 

att tala om tillförlitlighet och äkthet. Bryman (2018) menar att tillförlitlighet kan delas in i fyra 

delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman 2018, s. 67).  

 

Trovärdigheten i studien innebär att forskaren bör göra beskrivningar i studien som även 

accepteras av andra och kan därför inte vara för subjektiv efter vad forskaren själv anser för att 

då är risken större att andra som tar del av studien inte accepterar de beskrivningar som gjorts. 

Detta kan försäkras genom att exempelvis säkerställa att studien utförts på rätt sätt och enligt 

relevanta regelverk för respektive tillvägagångssätt. Överförbarhet innebär att en detaljerad 

beskrivning av hur en studie har utförts bör redovisas för att läsaren ska kunna avgöra om 

resultatet är överförbart till en annan kontext eller miljö. Överförbarhet blir viktigare i en 

kvalitativ studie då studien ofta går mer på djupet än vad kvantitativa studier gör, vilket innebär 

att grundliga och utförliga beskrivningar av framförallt metod behövs då studieobjektet ofta är 

mycket specifikt (Bryman 2018, ss. 467–468). 

https://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/author/Niedzielski%2C+Michael+A
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Pålitlighet innebär att forskaren bör ha ett granskande synsätt. Detta görs genom att säkerställa 

att samtliga tillvägagångssätt redogörs för i studien samt att allt material tillgängliggörs för 

läsaren. Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att forskaren bör försäkra att hen agerat 

i “god tro” vilket innebär att forskaren medvetet inte låtit personliga värderingar påverka 

studien. Äkthet handlar om att studien bör ge en rättvis bild, att den bör hjälpa de människor 

som medverkat och samtidigt öka deras förståelse för andra medverkande i studien samt ge de 

medverkande goda möjligheter att förbättra sin situation (Bryman 2018, ss. 467–470).  

 

4.7 Metodreflektion 

Önskvärt hade varit att genomföra en liknande studie där man jämför ytterligare kommuner på 

liknande sätt för att se om liknande resultat uppkommer i fler fall där vidare forskning kring 

ämnet kan bedrivas. Ambitionen för denna studie var även initialt att genomföra en komparativ 

studie mellan två kommuner. Brist på svar och nekande på intervjuförfrågningar gjorde 

emellertid att studiens forskningsdesign tog formen av en djupare studie i en kommun istället 

för en komparativ studie i två kommuner. I en kommun där access redan fanns, tillsammans 

med ett stort gensvar från början, ledde det till att syftet ändrades från att se om liknande 

erfarenheter fanns i flera kommuner till att se vilka orsaker det finns till den problematik som 

tjänstemännen i den valda kommunen upplever. Frågan om gemensamma upplevelser i 

kommuner på ett generellt plan kompletteras med tidigare forskning. Något man bör ha i åtanke 

är även att telefon- och direktintervjuer kan skilja sig innehållsmässigt. Telefonintervjuer 

tenderar att vara kortare än direktintervjuer och kan påverkas stort av exempelvis ljudkvaliteten 

på samtalet (Bryman 2018, ss. 262–263). De telefonintervjuer som genomfördes var märkbart 

kortare än direktintervjuerna men innehållet anses fortfarande vara av god kvalitet. Då 

telefonintervjuerna genomfördes som ett komplement till de redan genomförda 

direktintervjuerna för att få fler förvaltningstjänstemäns åsikter anses inte studiens kvalitet ha 

påverkats av genomförande av telefonintervjuer. Viktigt att poängtera, som ett flertal av 

respondenterna informerade om, var att ett maktskifte skedde i den valda kommunen år 2018 

vilket kan ha påverkat studiens utfall. 

 

Sammanfattningsvis har detta avsnitt presenterat studiens tillvägagångssätt och genomförande. 

Förvaltningstjänstemän i en kommun i Stockholms län har blivit intervjuade för att undersöka 

deras upplevelser om roll- och relationsfrågor. Ett fåtal intervjuer var genom telefon och en var 

via mailkorrespondens men detta upplevs inte ha påverkat studiens kvalité då dessa 

genomfördes som ett komplement till de redan genomförda direktintervjuerna. Den valda 

kommunen valdes ut på grund av access. Kriterierna tillförlitlighet och äkthet tillämpades för 

att skapa en pålitlig studie. 

 

5 Resultat 
I detta avsnitt presenterar vi studiens resultat av den insamlade empirin. Avsnittet är uppdelat 

utefter de centrala delarna i intervjuguiden där respondenternas svar kommer att redogöras för 

under respektive rubrik. Då empirin består av enskilda intervjuer, telefonintervjuer samt 

mailkorrespondens kommer samtliga svar att redogöras för utan denna uppdelning. Då det inte 

är specifika förvaltningstjänstemäns åsikter som denna studie fokuserar på, utan 

förvaltningstjänstemäns upplevelser på ett generellt plan, så redogörs respondenternas svar 

utefter rubriker i intervjuguiden. Resultatet syftar att svara på hur förvaltningstjänstemän 

upplever sin egen roll men även vilka kontextuella faktorer som kan påverka utövandet av olika 

tjänstemannaroller på kommunal nivå.  
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5.1 Relationen till politiken 

Respondenterna ombads att beskriva den kontakt de har med politiker i det dagliga arbetet men 

även mer generellt. Cirka hälften av respondenterna berättade att det är många möten med 

politiker, mestadels från sin egen förvaltningsnämnd. Ett exempel på möten är 

avstämningsmöten men även mer formella sammanträden. Sedan nämnde även hälften av 

respondenterna att man har regelbunden mailkontakt med politikerna medan några även 

nämnde telefonkontakt då politiker ofta ringer för att snabbt få svar på sina frågor eller 

rådgivning från tjänstemännen. Hur regelbunden kontakten är skiljde sig mellan 

respondenterna. En fjärdedel av respondenterna berättade att de har daglig kontakt med 

politiker: 

 

“De ringer och mailar dagligen egentligen. Så det är verkligen varje dag som jag pratar 

med politiker.” 

                                 (Tjänsteman 6) 

 

“Det är mina politiska chefer skulle man kunna säga, jag jobbar ganska direkt åt dom. 

Det nästa dagligdags jag pratar med dom.” 

                                 (Tjänsteman 7) 

 

Hälften av respondenterna tog sin nämndordförande som ett exempel på vilka politiker hen har 

kontakt med. En fjärdedel av respondenterna hade regelbunden kontakt varje vecka men inte 

dagligen: 

 

“Ordförande i våran nämnd har jag väldigt mycket kontakt med. [Hen] sitter i samma 

hus som oss, [hen] har sitt kontor två trappor upp så att vi pratar flera gånger i veckan 

face-to-face.” 

                                  (Tjänsteman 8) 

 

Likväl var det ett par respondenter som ansåg att de har kontakt med politiker mer sällan än så: 

 

“Alltså jag har ju inte så mycket kontakt med politiker sedan ett år tillbaka eftersom jag 

nu då jobbar som [arbetstitel].” 

                                 (Tjänsteman 10) 

 

En respondent nämner även att de ibland kan fika med politiker, de behöver inte endast ha 

kontakt i formella sammanhang. 

 

“Ibland drar man något ärende eller presenterar någonting och då får jag frågor kring 

ärenden så de är lite mer formellt men så är de även att man träffas för fika efteråt.“ 

                               (Tjänsteman 3) 

 

Respondenterna ombads sedan att beskriva hur hen känner inför att kontakta eller tala med 

politiker rent allmänt men även i ärendespecifika sammanhang. På den frågan svarade samtliga 

tjänstemän att det inte var något problem att kontakta politiker man inte redan hade en etablerad 

kontakt med. Svaren skiljer sig mellan de olika tjänstemännen men ingen av dem anser att 

kontakta politiker medför otrygghetskänslor eller problem:  
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“Det tycker jag inte är några problem, jag upplever det som väldigt öppet och sedan är 

det ju en liten kommun. Man träffar politiker i hissen upp och jag tycker att vi har en 

ganska bra jargong mellan politiker och tjänstemän men även mellan tjänstemän från 

olika förvaltningar. Men ser varandra och man ”hejjar”, så jag har inte upplevt det 

vara ett problem att ta kontakt med någon.” 

                                       (Tjänsteman 11) 

 

“Jag har inga som helst problem med det men sen tycker jag inte att de kanske tillför 

så mycket alla gånger.” 

                                       (Tjänsteman 9) 

 

En fjärdedel av respondenterna berättar att de upplever skillnader i kontakten och relationen 

med politiker beroende på om de är fritidspolitiker eller heltidspolitiker. En av respondenterna 

förklarar även att det är förståeligt då fritidspolitiker inte har samma möjligheter: 

 

“Det är både fritidspolitiker men sen absolut mest heltidspolitiker. Men det är kanske 

inte så konstigt, fritidspolitiker har inte lika möjligheter till att prata och inte lika mycket 

tid att prata med mig heller.” 

                                     (Tjänsteman 7) 

 

En respondent berättar om skillnaden på följande sätt: 

 

“Tyvärr kan jag säga att [fritidspolitikerna] inte är insatta. I [nämnden] är det 

fritidspolitiker och egentligen är det bara vår ordförande som är arvoderad. Det är ett 

problem egentligen. Vad är deras syfte med att gå in i en nämnd? Vi är ju verkställande 

för de politiska besluten men eftersom dom själva inte ens läser handlingar är dom inte 

insatta.” 

                                      (Tjänsteman 5) 

Respondenten berättar att nämnden till hens förvaltning består endast av en heltidsanställd 

politiker och att resterande är fritidspolitiker. Något som är negativt med att ha majoriteten 

fritidspolitiker är att de inte har tillräckligt med engagemang och ambition för det politiska 

området de ska fatta beslut om, förklarar respondenten.  

Frågor om relationen till politiker började med beskrivningar kring hur frekvent respondenterna 

hade kontakt med politiker inom kommunen och vilken typ av kontakt de rörde sig om. 

Exempel som telefon- och mailkontakt kom upp men även i mer informella sammanhang som 

fika. Det varierade mellan tjänstemännen med hur ofta de har kontakt med politiken. Vissa 

tjänstemän har det varje dag medan andra har mer sällan kontakt. Det tydliggjordes av en 

tjänsteman som sällan har kontakt med politiken att detta är på grund av hens arbetsroll. 

Närheten spelar även en stor roll till relationen mellan tjänstemän och politiker. Det påverkar 

om det finns en fysisk närhet, exempelvis en tjänsteman som förklarade att ordförande endast 

sitter två trappor upp. Det uppkom även en diskussion angående skillnaderna i relationen mellan 

förvaltningstjänstemän och heltidspolitiker kontra relationer mellan förvaltningstjänstemän och 

fritidspolitiker. Tjänstemännen har mer kontakt med heltidspolitiker än fritidspolitiker. Det 

påpekades av en tjänsteman att fritidspolitikers engagemang för att göra skillnad och förbättra 

kommunen inte låg i fokus utan endast sin status.    
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5.2 Problematik 

Många av respondenterna kom under intervjuerna in på potentiella problem som finns mellan 

politiker och tjänstemän. Många åsikter handlade om just fritidspolitiker då det är den typen av 

politiker som flertalet av respondenterna arbetar närmast. Majoriteten av respondenterna 

berättar även att de har en viss förståelse för att fritidspolitikerna inte är lika insatta i alla frågor, 

men att det fortfarande kan leda till problem. Brister i kunskap och engagemang hos 

fritidspolitikerna nämndes av ett flertal respondenter: 

 

“Vi tycker oftast inte att det är något problem, utan förklarar man vad dom har för 

uppdrag och mandat samt vad förvaltningen har för uppdrag och mandat så brukar jag 

tycka att det brukar lösa sig ganska bra. Sen är det svårt kan jag tycka att lägga sig på 

rätt nivå när man pratar med fritidspolitiker och ska förklara komplexa frågor” 

                                      (Tjänsteman 11) 

 

“Ja de allra flesta är ju [fritidspolitiker], det är ju bara vår nämndordförande. Resten 

är ju där på arvode. Men hur mycket kan man kräva? Men jag tycker nog att det är 

kunskapen som är den största missen.” 

                                     (Tjänsteman 9) 

Respondenten fortsätter med att berätta om att kunskapsproblemet även finns på ett generellt 

plan och inte bara inom hens nämnd:  

“På ett mer generellt plan så tror jag nog att politikerna kan för lite, de är för dåligt 

insatta och de har för dåligt underbyggd kunskap kring de område som de sitter som 

politiker för.”  

                                       (Tjänsteman 9) 

En av respondenterna berättar även om hens upplevelse kring att fritidspolitiker inte har samma 

förståelse för vad förvaltningen kan och bör göra, till skillnad från heltidspolitiker. 

“Det är fritidspolitikerna som inte har samma förståelse och det är ju såklart, de jobbar 

inte heltid med våra frågor utan de har andra arbeten eller sysselsätter sig på annat 

sätt men det är inte alls i samma utsträckning för dom som är årsarvoderade utan dom 

har mycket större förståelse för våra begränsningar på förvaltningen.”   

                                

        (Tjänsteman 2) 

På frågan kring vilka problem som skulle kunna uppstå i ett förhållande mellan politiker och 

tjänstemän, berättade ett par av respondenterna om en maktobalans som finns i politiken och 

hur det även påverkar förvaltningen: 

“Det finns också en maktobalans som är svår att hantera och om vi till exempel är på 

ett [möte] och så säger någon ledamot ‘det går inte att hitta några protokoll på nätet. 

Det publiceras aldrig någonting’ så är det svårt för mig i den rollen då att ’jo det gör 

det visst de du har bara letat fel’. Jag kan inte försvara mig riktigt.” 

                                       (Tjänsteman 3) 

En respondent uttrycker i denna fråga, som skrivits om tidigare, att politikerna inte är tillräckligt 

insatta, har otillräcklig kunskap och inte tänker på ett realistiskt sätt hur processer i en offentlig 

förvaltning fungerar: 
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“Dom är inte verklighetsanknutna och för oinsatta i själva budgetdelen men när det 

kommer till vissa lägen är det bara att titta ner i lilla skattkistan och se hur mycket det 

är vi har att leka med och det är den okunskapen som slår igenom.” 

                                   (Tjänsteman 5) 

Resterande respondenter hade spridda åsikter om vad som kan bli problematiskt med relationen 

mellan förvaltningstjänstemän och politiker. Det berättades att det finns olika uppfattningar om 

vad en kommun är och ska göra, att det inte finns någon tillit mellan de två rollerna, det kan bli 

för mycket politisering runt tjänstemännen samt att tjänstemännen inte har rätt uppfattning av 

vad som ingår i politikernas roll och på så sätt kan bli konfliktstyrda: 

“Det finns ingen tillit till förvaltningen idag, oavsett vad vi tar upp för underlag så tror 

man inte på underlaget. Prognoser är inte korrekta, statistik säger fel, man tar in egna 

experter som är inom sitt eget parti. Så tillförlitligheten finns inte alls hos förvaltningen 

skulle jag säga, vilket är problematiskt.” 

                                       (Tjänsteman 6) 

 

“Ett problem som skulle kunna uppstå är om tjänstepersoner inte förstår att politikern 

är dens uppdragsgivare men nu är det så att jag jobbar för folket i [kommunen] och de 

utser de politiska företrädarna och det måste jag ha i fokus. Om jag inte skulle förstå 

det då skulle vi kunna bli konfliktstyrda gentemot politiker därför att det är ju dom som 

är uppdragsgivarna och då blir det konstigt om jag har en egen agenda.” 

                                       (Tjänsteman 7) 

 

Två respondenter förklarade att problematiken kan avhjälpas genom att hålla en tydlig distans 

och att vara medveten om rollfördelningar men hålla en regelbunden dialog där 

förvaltningstjänstemännen och politikerna är transparenta gentemot varandra: 

 

“Det gäller väl att hålla distans, vara neutral, vi jobbar ju för majoriteten men 

oppositionen ska också få sitt stöd.”  

                                      (Tjänsteman 4) 

 

“Alltså dialog, kompetens, ärlighet och konsekvensanalys.”  

                                       (Tjänsteman 10) 

 

Frågor kring eventuell problematik visade att respondenterna satte fritidspolitikerna i fokus. 

Flertalet uttryckte en viss förståelse för politikergruppen genom att berätta att de hade förståelse 

för kunskapsbristerna då de inte har samma möjligheter som heltidspolitiker. En av 

respondenterna fick frågan om vilka problem som kan uppstå i arbetet och svarar att 

oppositionspartierna kritiserar tjänstemännen för att de anses arbeta för de styrande politikerna 

och att de inte arbetar mer självständigt: 

 

 “Då vill man kanske kritisera den politiska ledningen och då får även vi en släng av 

sleven för att vi jobbar för ledningen. “  

(Tjänsteman 3) 

 

En annan respondent berättar att det har hänt att politiker engagerar sig i individuella ärenden 

då de anser att åtgärder inte kan beviljas eftersom det inte finns pengar: 

 



 

- 21 - 

 

“Barn har rätt till saker men politikerna trycker på oss att hålla budget och inte ge 

barnen det de har rätt till. Det är viktigt att följa skollagen och att man ger elever det 

de har rätt till även om det inte finns pengar till just det.” 

(Tjänsteman 9) 

 

Upplevelser kring att fritidspolitiker inte heller har någon förståelse för förvaltningen och dess 

uppbyggnad samt arbetsuppgifter bidrog också till en viss problematik. Fritidspolitikerna har 

inte tillräckligt med kunskap eller engagemang för att göra ett bra jobb som ledamot. Det är en 

stor skillnad mellan fritidspolitiker och heltidspolitiker. Kunskapsbrist är den generella 

svårigheten förklarade flera tjänstemän. Ytterligare problematik som uttrycktes över lag var 

bristen på tillit. Tjänstemän känner att de inte kan försvara sig själva, även om det är politiken 

som inte förstår något. De har även hamnat i kläm då ett maktskifte har skett och skapat en 

obalans som gör det näst intill omöjligt för tjänstemännen att ha en bra relation med politiken. 

En föreslagen lösning på detta var ökad dialog mellan parterna. Andra upplevelser som 

tjänstemännen angav som problematiska var kritik för att förvaltningen anses agera politiskt 

samt att politiker lägger sig i individuella ärenden. 

 

5.3 Idealet 

Utöver de problemlösningsalternativ som en del av tjänstemännen själva berättade om så 

ställdes även frågan: Vad skulle du säga är den ideala rollfördelningen mellan politiker och 

tjänstemän enligt dig? Frågan ställdes till tio av tolv respondenter och majoriteten av svaren 

handlade om tillit till förvaltningen och en tydligt rollfördelningen där både politiker och 

tjänstemän vet sina roller:   

 

“Ge respekt för varandra som profession. Man har en respektfull relation till varann 

om man försöker förstå varandras olika roller och funktioner.”  

                                  (Tjänsteman 7) 

 

“Alla politiska delar måste inse att vi som tjänsteorganisation jobbar för dom som styr 

just nu och att vi inte har en egen politisk agenda. Många politiker har förtroende för 

oss men inte alla och det är när dom som inte har förtroende för oss blir starka i sina 

argumentationer och de inte får mothugg, då blir det problem då kan vi inte försvara 

oss.”  

                                 (Tjänsteman 3) 

 

Ett par av respondenterna uttryckte att tillit är “A och O” för att relationen mellan 

förvaltningstjänstemän och politiker ska fungera. De förklarade att genom att ha tillit kommer 

det inte finnas några misstankar om hemliga agendor eller subjektivitet från tjänstemännens 

håll:  

 

“Det ideala är att man lyssnar och tror på förvaltningarna. Att förvaltningarna inte har 

någon hemlig agenda vilket det känns som att det är nu. Vissa politiker menar på att det 

saknas underlag, att vi undangömmer saker. Så att lita på förvaltningen är ju A och O 

egentligen.”  

                                  (Tjänsteman 6) 

 

“Det kräver ganska tät dialog med politiken så att dom känner att dom har lite koll, och 

känner att dom kan lita på att man kollar på en fråga objektivt. Att den tilliten finns 

tänker jag är A och O.”  
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                                  (Tjänsteman 11) 

 

En respondent förklarar att hen upplever att politiker har uppfattningen att de kan utföra sitt 

arbete utan tjänstemännen. Sedan uttryckte en annan respondent att hen skulle kunna utföra sitt 

arbete utan politiker då de ändå inte tar sin roll på allvar: 

 

“Jag tror att ibland ställer politikerna frågan ‘vad ska vi med tjänstemännen till’, nej 

men det handlar väl ganska mycket om förtroende.”  

                                  (Tjänsteman 4) 

 

“Dom flesta lever inte upp till det dom ska vilket gör att jag kan leva utan politiken. Jag 

sköter mig själv. Det nästan kommer fram ett politikerförakt hos mig för att jag tycker 

att dem inte tar sitt arbete på allvar.”  

                                 (Tjänsteman 5) 

 

På frågor kring hur en möjlig idealbild av respondenternas arbete kunde se ut togs återigen tillit 

upp och även en önskan om ökad respekt för de olika professionerna och rollfördelningen 

mellan dem. Flera tjänstemän gav exemplet att politiker måste lita på att underlag som 

tjänstemännen ger är opartiska. Tjänstemännen skulle ha kommit fram till samma slutsats även 

om det hade varit en annan politisk ledning. Att förstå varandras roller och hur en offentlig 

förvaltning fungerar skulle hjälpa att bygga upp tilliten som behövs. Detta har lett till att 

respondenter upplevt att tjänstemän anser att politiker är i vägen och vise versa för politikerna 

med tjänstemännen. En tjänsteman är så frustrerad på politiken så hen har börjat förakta 

politikerna. Tjänstemannen upplever att politiken inte gör det de ska eller tänker på kommunens 

bästa. 

 

5.4 Relationer till andra tjänstemän 

Respondenterna ombads att beskriva den kontakt hen har med andra tjänstemän i det dagliga 

arbetet men även mer generellt. Ingen respondent talade negativt om sin relation med andra 

tjänstemän och majoriteten av respondenterna berättade att de träffar andra tjänstemän 

dagligen:  

 

“De man jobbar med träffar man varje dag. Man har olika som man jobbar närmre och 

mindre nära med men jag menar dom som sitter på samma plan som mig ser jag ju 

nästan varje dag.”  

                                 (Tjänsteman 9) 

 

“Tjänstemän tar kontakt med mig för olika saker. Många mailar eller ringer och då 

försöker jag ge stöd och svara på frågor, jag har ju också väldigt många möten där vi 

diskuterar och försöker komma fram till bra lösningar för organisationen och det är 

väldigt bra jag tycker, att det är oftast väldigt bra dialoger vi har.”  

                                 (Tjänsteman 2) 

 

Ett par av respondenterna jämförde sin relation med andra tjänstemän med sin relation med 

politiker. En av respondenterna ansåg att hen har mer kontakt med andra tjänstemän än politiker 

medan den andra respondenten berättade att hen har mycket kontakt med både politiker och 

andra tjänstemän: 
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“Träffar dagligen, jag skulle vilja säga såhär att jag har mindre kontakt med politiker. 

Vardagen betyder att få verksamheten att rulla på, så jag har mer kontakt med 

tjänstemän rent generellt än politiker”  

                                 (Tjänsteman 5) 

 

“Jag sitter med i [arbetsgrupp där både politiker och tjänstemän ingår] och jag sitter 

också med i [gruppen] eftersom alla våra ärenden som ska upp till [högre instans] 

måste gå igenom [vår nämnd] och då är det min personal som hanterar det för att få 

upp det. Så vi har väldigt mycket kontakt, med både olika förvaltningar och andra 

avdelningar på [förvaltningen]. Så jag tycker nog att jag har mycket kontakt med både 

politiker och tjänstemän.”  

                                 (Tjänsteman 3) 

 

Relationerna till andra tjänstemän upplevde respondenterna som positivt. Daglig kontakt med 

andra tjänstemän genom mail, telefon och fysiska möten upplevdes vara de vanligaste 

kontaktmedlen. Flera tjänstemän uttryckte att man stöttar varandra samt samarbetar. Detta 

skapar en bra arbetsmiljö. En tjänsteman förtydligade även att kontakten med andra tjänstemän 

är oftare förekommande än den med politiker. Kring detta tema var samtliga respondenter 

rörande överens om att den dagliga kontakten med andra tjänstemän är positivt och att dessa 

relationer fungerar bättre än den till politikerna.  

5.5 Liten kommun 

Respondenterna anser själva att det är en “liten kommun”. Åtta av de tolv respondenterna 

diskuterade hur det är att arbeta i en “liten kommun”. Majoriteten upplever att det finns både 

positiva och negativa sidor:  

 

“Jag tror att små kommuner har en problematik som inte stora kommuner har och 

tvärtom. Det handlar om närheten och det märks tydligt hos de tjänstemän som bor 

inom kommunen i förhållande till de som kommer hit och bara gästspelar. Jag vet att i 

ännu mindre kommuner när det är ännu mer tajt mellan att vara kommuninnevånare 

och politiker eller tjänsteman så kan det bli en smet om man säger så.”  

                                       (Tjänsteman 10) 

 

“Det är ju så att man får flera arbetsuppgifter också. Nämndsekreterare i [större 

grannkommun] dom är nog bara nämndsekreterare, dom har nog inte tid att göra något 

mer. Ja dom träffar inte politikerna förutom på nämndmötet som jag gör.”  

                                      (Tjänsteman 8) 

 

”Det är en liten kommun. Man träffar politiker i hissen upp och jag tycker att vi har en 

ganska bra jargong mellan politiker och tjänstemän men även mellan tjänstemän från 

olika förvaltningar. Man ser varandra och ”hejar”.”  

                                       (Tjänsteman 11) 

 

Ett flertal av de tolv respondenterna är bosatt i kommunen. En respondent förklarar att det 

uppstår situationer när man bor i en “liten kommun” att man kan möta medborgare under sin 

fritid som vill ha svar på frågor om olika saker angående kommunen:  

 

“Det kan alltid bli någon- när man handlar exempelvis i sitt privatliv så kommer någon 

fram och ställer frågor. “  

                                       (Tjänsteman 12) 
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En tjänsteman berättar att hen bor i kommunen och att hen ofta kan bli personligt engagerad 

när ärende kommer upp som tjänstemannen i fråga känner en personlig koppling till: 

 

“Det är orättvist att vissa barn får skolskjuts medan jag alltid fått skjutsa mitt barn till 

skolan och helt plötsligt får barn från ett närmare område skolskjuts.” 

(Tjänsteman 9) 

 

En respondent som inte bor i kommunen förklarade att ens privatliv upplevs enklare när man 

inte bor i samma kommun man arbetar i: 

 

“Jag bor inte i kommunen utan i en större stad och det tror jag gör det mycket lättare, 

för att man sällan har en egen personlig åsikt. Mina barn går inte på den skolan till 

exempel. Så det tror jag är bra. Vi har andra på förvaltningen som är väldigt 

engagerade i någonting och då blir det automatiskt att man får stänga dörren om man 

ska prata med chefen om det ärendet. Det borde komma på rätt väg till den här personen 

sen. Så att inte bo i kommunen tror jag gör det mycket lättare för att man sällan har en 

egen personlig åsikt.” 

                                      (Tjänsteman 6) 

 

Samma respondent fortsätter att förklara att om hen hade arbetat i en “större kommun” hade 

inte samma “liten kommun” känsla funnits: 

 

“Hade man bott i samma stadsdel som man arbetade i så hade det nog varit lika svårt 

men hade du bott i en annan stadsdel fast i samma storstad så hade det nog gått bra.”  

                                      (Tjänsteman 6) 

 

Hur det är att arbeta och bo i en liten kommun var även något som kom att bli en central del i 

en del av intervjuerna. Respondenterna berättade att de ansåg att det spelar stor roll om man 

som förvaltningstjänsteman bor och arbetar i samma kommun till skillnad från om du pendlar 

till arbetet på grund av närheten till specifika ärenden som tillkommer i en mindre kommun. I 

mindre kommuner finns även en annan typ av närhet till politiker och det är vanligt 

förekommande för förvaltningstjänstemännen att ha fler arbetstitlar än en. Även närheten till 

allmänheten kommer närmare. Att både allmänheten, politikerna och ärenden kommer närmre 

“lokala” förvaltningstjänstemän har både för- och nackdelar, vilket flertalet tjänstemän 

uttryckte. 

 

En grundläggande upptäckt som gjordes i samband med insamlandet av empirin till studien var 

att respondenternas upplevelser och åsikter skiljde sig beroende på närheten till, och hur 

frekvent kontakt till politiker man hade. Därför kategoriseras respondenterna in i två olika 

grupper utefter denna parameter: hur frekvent man har kontakt med politiker. Tidigare i detta 

avsnitt redovisades citat från respondenternas intervjuer där den enskilda 

förvaltningstjänstemannen anonymiserats och tilldelats ett nummer. Tjänstemännen med 

nummer 1-8 tillhör grupp 1 och tjänstemän med nummer 9-12 tillhör grupp 2. Grupp 1 

innehåller åtta av de tolv respondenterna som har nära kontakt med politiken. Grupp 2 

innehåller fyra av de tolv respondenterna som har lite kontakt med politiken. Respondenterna 

delades upp utefter vilken arbetsposition de har samt hur ofta de själva upplever att de har 

kontakt med politiker. De tjänstemän som har nära kontakt med politiken (grupp 1) upplever 

att de har kontakt med politiker dagligen eller flera gånger i veckan medan de tjänstemän som 

har lite kontakt med politiken (grupp 2) upplever att de har kontakt mer sällan än så. Viktigt är 
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dock att poängtera att samtliga tjänstemän är anställda på en förvaltning där man har 

regelbunden kontakt med politiker så samtliga av dessa tjänstemän har kontakt med politiker i 

det dagliga arbetet.  

 

6 Analys  
I detta avsnitt kommer studiens resultat att analyseras och tolkas med hjälp av utvald teori för 

att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. Genom att utgå från den insamlade 

empirin och sedan tolka detta med hjälp av utvald teori. Hysing & Olssons (2012) 

tjänstemannatyper kan undersöka hur förvaltningstjänstemän upplever deras roll samt hur vi 

kan förstå den. Kahn & Lee (2010) bidrar till ökad förståelse för den komplicerade 

aktivistrollen. Vilka kontextuella faktorer som påverkar utförandet av olika tjänstemannaroller 

hjälper Niedzielski & Boschmann (2014) samt Björkman & Lundin (2018) till att få en ökad 

förståelse för. Genom att ha dessa teorier i åtanke kunde även en ny typ av kontextuell faktor 

utläsas.  

 

De som präglade samtliga intervjuer var relationen mellan förvaltningstjänstemännen och 

politikerna. Dessa relationer tolkas sedan ur olika perspektiv. Studiens resultat visade att 

samspelet mellan förvaltningstjänstemän och politiker såg olika ut för både grupp 1 och grupp 

2 samt mellan de ”lokala” tjänstemännen och de som inte bor i kommunen. 

 

6.1 Den politiserade tjänstemannen – Nära kontakt med politiken 

De tjänstemän som har nära kontakt med politiken (grupp 1) kan kopplas till Hysing & Olssons 

(2012) tjänstemannatyp den politiserade tjänstemannen. Exempel på detta är när två av 

respondenterna berättar att politiker dagligen kontaktar de på olika sätt för att de både har 

formella och informella relationer till politiken. En av respondenterna fick frågan om vilka 

problem som kan uppstå i arbetet och svarar att oppositionspartierna kritiserar tjänstemännen 

för att de anses arbeta för de styrande politikerna och att de inte arbetar mer självständigt. Detta 

är ett tydligt tecken på politiserade tjänstemän även om deras åsikter inte överensstämmer med 

styrande politiker. Även förståelse för politikerna är något som empirin speglar av denna 

tjänstemannatyp. En respondent som tillhör gruppen för de tjänstemän som har nära kontakt 

med politiken menar att det är förståeligt att fritidspolitiker inte är lika kunniga som 

heltidspolitiker och att de inte kan vara lika insatta eftersom de gör detta på fritiden. Hysing & 

Olsson (2012) förklarar att då den politiserade tjänstemännen är runt politiker dagligen blir de 

utsatta för politikernas åsikter och tankar, vilket tillslut påverkar hur de utför sitt arbete. Indirekt 

kommer tjänstemännen utföra sitt arbete efter vad de förmodar att politikerna vill ha, vilket 

även igenkänns i studiens empiri. Dessa exempel från empirin visar tydligt hur vissa 

förvaltningstjänstemän som arbetar nära politiken skapar en större förståelse för politikerna och 

minskar därför avståndet mellan de olika yrkeskategorierna. Dessa tjänstemän tolkas därför 

som politiserade tjänstemän.       

        

6.2 Byråkraten – Lite kontakt med politiken 

De tjänstemän som har lite kontakt med politiken (grupp 2) kan kopplas till Hysing & Olssons 

(2012) tjänstemannatyp byråkraten. Det som kännetecknar byråkraten är någon med längre 

avstånd från politiken, arbetar opartiskt samt värdesätter kunskap. Exempel på att en tjänsteman 

antar byråkratrollen är när den förklarar att den inte har mycket kontakt med politiker. 

Ytterligare ett exempel är när flera av tjänstemännen förklarar att politikerna har för lite 
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kunskap, vilket är en vanlig uppfattning hos tjänstemän som arbetar längre ifrån politiken. En 

annan tjänsteman som tydligt visar att hen tillhör tjänstemannatypen byråkraten är den 

tjänsteman som berättade om att den direkt har gått emot politikernas åsikter i sitt 

tjänsteutövande och istället följt de regler och lagar som finns på området. Detta tyder på att 

tjänstemannen lägger stor vikt vid opartiskhet och saklighet samt att följa lagen istället för att 

följa politikernas åsikter, något som även redovisas i teoriavsnittet för denna tjänstemannatyp. 

Hysing & Olsson (2012) förklarar att tjänstemannatypen inte har nära kontakt med politiker 

och att en tydlig arbetsdelning existerar mellan dessa likt exemplet med tjänstemannen som inte 

förstår politiken och dess arbetssätt. Tjänstemannen förväntas lyda politiker och lätt kunna 

urskilja sitt privatliv med sitt arbetsliv. Regelverken som byråkraten följer kan vara lagar eller 

formella beslut, även om byråkraten är kontrollerad av politiken tvingas denna tjänstemannaroll 

att välja mellan dessa två väljer den alltid lagar och regler framför politiska påtryckningar. Då 

byråkraten kan ha en arbetstitel som exempelvis handläggare ingår det i tjänstemannens 

arbetsbeskrivning att vara opartisk och att ta fram sakliga underlag. Något som kan konstateras 

med denna tjänstemannatyp är att idealet inte visar sig i praktiken.  De tjänstemän som antar 

byråkratrollen agerar som idealet endast på vissa punkter men visar också på de svårigheter 

som finns med att vara känslolös i sitt arbete.  

 

6.3 Aktivisterollen – De ”lokala” tjänstemännen 

Något som uppmärksammades under intervjuerna var att många av de tjänstemän som även 

bodde i den valda kommunen tenderade att ta på sig en aktivistroll i sitt arbete. Dessa 

engagerade tjänstemän kan kopplas till Hysing & Olssons (2012) teori om tjänstemannatypen 

aktivisten. De menar att aktivisten kan speglas i en tjänsteman som har sina personliga åsikter 

i åtanke medan den arbetar i en offentlig förvaltning. Tjänstemannen väljer att utnyttja sin 

arbetsroll för att få sina prioriteringar igenom på ett diskret sätt. Då aktivisten vanligtvis håller 

en låg profil och endast har ett intresseområde är de svåra att hitta på sin arbetsplats. Detta kan 

även kopplas till Kahn & Lees (2010) teori som förklarar att en aktivist inte behöver stå på 

gatan och protestera för att anta denna roll. Risken finns att tjänstemannen utnyttjar sitt 

handlingsutrymme vilket strider mot tjänstemannaidealet, som lägger stor betydelse på 

opartiskhet. Tjänstemannen har många gånger en specialistkunskap inom sitt intresseområde 

och på så sätt skapar förtroende och nätverkar med politiker för att få igenom sina åsikter på ett 

diskret sätt. Aktivisten väljer att vara diskret då risken att bli sparkad från sitt arbete eller få 

andra konsekvenser finns. En av de tjänstemän som har nära kontakt med politiken (grupp 1) 

förklarade att det är lättare att inte bo i kommunen man arbetar i om kommunen i fråga är 

“liten”. Detta på grund av att tjänstemannen inte har sina personliga åsikter om ärenden. Dock 

upplever tjänstemannen i fråga att andra tjänstemän som bor i kommunen tenderar att bli extra 

engagerade vid vissa ärenden som de har personlig anknytning till och om ärendet då ska 

diskuteras utan den engagerade tjänstemannen måste dörren stängas. En tjänsteman som har 

lite kontakt med politiken (grupp 2) förklarade att eftersom hen bor i kommunen kan andra 

medborgare komma fram och ställa frågor när hen är ute och handlar på sin fritid. Det gör att 

de “lokala” tjänstemännen inte kommer ifrån sitt arbete lika lätt som de tjänstemän som inte 

bor i kommunen och en förväntan kan finnas att tjänstemännen som bor i kommunen ska anta 

aktivistrollen. Om man tillhör en grupp kan man uppleva press att utnyttja sitt 

handlingsutrymme för att gynna sin tillhörande grupp. I detta fall handlar det mer om att de 

“lokala” tjänstemännen känner att de representerar de grupper inom kommunen med likheter 

och angelägenheter som de själva men behöver nödvändigtvis inte vara en del av dessa. 

Aktivistrollen antas av förvaltningstjänstemän av olika anledningar. Det kan vara för att man 

känner att den grupp eller angelägenhet som ärendet i fråga handlar om inte blir tillräckligt 

representerad eller för att tjänstemannen i fråga inte känner ett tillräckligt förtroende för att 
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policykedjan går rätt till och den slutgiltiga produkten inte kommer gynna kommuninvånarna. 

Denna komplexa tjänstemannatyp visar sig däremot klart och tydligt i studiens empiri. Det 

framgår att både de som själva känner igen sig i aktivistrollen samt de som känner igen att 

aktivistrollen finns inom sin förvaltning är medvetna om situationen att denna roll finns. 

  

6.4 Tjänstemännens relation till politiken 

Skillnader i relationer till olika typer av politiker är en viktig del för att förstå vilka roller 

tjänstemännen väljer att direkt eller indirekt anta i sitt arbete. Trots att denna studie riktar sig 

till förvaltningstjänstemän och inte politiker på kommunal nivå är det ändå av vikt att förstå de 

relationer som finns dessa emellan då det påverkar utförandet av en förvaltningstjänstemans 

arbete i stort utsträckning. Trots en stor insyn i den kommunala politiken ställer sig 

tjänstemännen som har nära kontakt med politiken (grupp 1) negativa till de politiker som inte 

förstår hur förvaltningen fungerar och framförallt vilka begränsningar som finns inom 

förvaltningen. Detta uppges främst vara fritidspolitiker. Då denna tjänstemannatyps främsta 

prioritering är den egna förvaltningen, kan problematiska relationer uppstå om det inte finns 

förståelse för förvaltningen från politikens sida. Som Björkman & Lundin (2018) även skriver 

om är detta problem känt sedan tidigare. Fritidspolitiker har en tendens till att inte se vad som 

är förvaltningens uppgift och vilka begränsningar den har, utan kan lätt anse att förvaltningen 

bör ta ansvar för mycket mer än vad den egentligen ska. Detta kan bero på en brist på förståelse 

då man inte är tillräckligt insatt i hur en kommun och dess politiska organisation bör fungera 

och inte heller vilket ansvar man som fritidspolitiker själv har (Björkman & Lundin 2018). Det 

är viktigt för tjänstemän att ha en god relation till politiken samtidigt som en viss distans måste 

etableras mellan de två. En av tjänstemännen som har nära kontakt med politiken (grupp 1) 

menar att just distans och neutralt beteende kan vara viktiga faktorer för en bättre relation 

mellan politiker och tjänstemän. Tjänstemännen som har lite kontakt med politiken (grupp 2) 

fann även skillnader mellan heltidspolitiker och fritidspolitiker. Problematik uppstår då 

fritidspolitiker anses ha för lite kunskap. En tjänsteman försvarar fritidspolitiker genom att 

förklara att politiken är något som de sysselsätter sig med på fritiden men påpekar även att de 

måste förenkla språket vid kommunikation med fritidspolitiker till skillnad från heltidspolitiker. 

Även när tjänstemännen säger att fritidspolitiker har en kunskapsbrist försöker de fortfarande 

samarbeta med fritidspolitiker så att förvaltningen fungerar så bra som möjligt. En annan 

tjänsteman som har lite kontakt med politiken (grupp 2) uttryckte bland annat att genom dialog, 

kompetens och ärlighet kan relationen mellan förvaltningen och politiken bli hjälpt.  

 

6.5 Kontextuella faktorer & deras betydelse för tjänstemannarollerna 

För att kunna förstå tjänstemannarollen på kommunal nivå samt vilka kontextuella faktorer som 

påverkar dessa är det av vikt att förstå den idealbild som respondenterna har och vill uppnå i 

sitt arbete. Genom att först förstå vad respondenterna i fråga vill sträva mot kan handlingar, 

åsikter samt upplevelser sättas i ett större perspektiv då idealbilden kan vara en förklarlig 

bakomliggande orsak till olika uppfattningar och beteenden. Som nämnts tidigare i detta avsnitt 

kan olika faktorer påverka vilken tjänstemannatyp respondenterna identifieras som och detta 

påverkar även synen på den idealbild som finns på arbetsplatsen. De tjänstemän som har nära 

kontakt med politiken (grupp 1) menar att respekt för varandras profession, tillit och förståelse 

är grundpelare för en väl fungerande relation. För politikerna att förstå vad förvaltningens 

uppgift är och vise versa är grundläggande. Tjänstemännen upplever att det finns en brist av 

dessa grundpelare. Hysing & Olsson (2012) skriver att det finns en misstolkning att politiker 

har fullt ansvar över politiken medan de som skapar och förvaltar den är tjänstemännen. Denna 

missuppfattning som politikerna verkar ha påverkar tjänstemännen då brist på förtroende är 
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tydlig. Idealbilden hos de tjänstemän som har lite kontakt med politiken (grupp två) är att 

politikerna behöver bli mer verklighetsanknutna. En tjänsteman som har lite kontakt med 

politiken (grupp 2) förklarade att politiker ger dem riktlinjer som är svåra att följa. Lösningen 

till detta är enligt respondenten fler dialoger för att informera politikerna om situationen och 

skapa förtroende.  

 

Det finns olika kontextuella faktorer som kan påverka en förvaltningstjänsteman i arbetet. 

Utöver närheten till politiken var den mest synliga kontextuella faktorn som kunde utläsas ur 

empirin distansen till arbetet. Flertalet tjänstemän som intervjuades, både av de som bor inom 

och utom kommunen, berättade att just distansen till arbetet påverkar deras arbetssätt. Ett 

exempel är de ”lokala” tjänstemännen, alltså de som bor i kommunen, som tack vare denna 

kontextuella faktor lättare antar en aktivistroll. Andra exempel på hur denna kontextuella faktor 

utspelar sig i empirin är hos den tjänsteman som inte bor i kommunen och då berättar att det är 

lättare att hålla distansen och kunna ta beslutet att en skola ska stängas ner eftersom man inte 

har någon personlig koppling till den skolan. Likaså exemplet med tjänstemannen som kände 

att hen var tvungen att stänga dörren när vissa ärenden skulle diskuteras, då hen visste att 

”lokala” tjänstemän lätt blir för engagerade. I teoriavsnittet redovisades Niedzielski & 

Boschmanns (2014) teori kring hur restid och transportalternativ till och från arbetet påverkar 

pendlare. Som tidigare nämnt är den valda kommunen en pendlarkommun. De som pendlar till 

och från arbetet bor inte i kommunen vilket kan minska engagemanget för arbetet samt att ha 

egna synpunkter på ärenden de arbetar med. Dessa tjänstemän kan därför inte anta en 

aktivistroll men det kan de ”lokala” tjänstemännen. De som bor i kommunen tenderade att ha 

mer åsikter om hur kommunen ska se ut och därför bli mer engagerade i ärenden än de 

tjänstemän som pendlar. Engagemanget kan även komma ifrån att de är medborgare i 

kommunen som blir direkt påverkade av deras arbete och beslut som tas i kommunen av 

politiken.  

 

Det mest framträdande mönster som uppkom av det empiriska materialet var hur stor påverkan 

relationer av olika slag hade på tjänstemännen. Närheten kontra distansen till politikerna är den 

ena typen av relation som kunde framtolkas med hjälp av den teoretiska referensramen för att 

kunna förstå de tjänstemän som antog rollerna som byråkrater eller politiserade tjänstemän. Den 

andra typen av relation som framstod var relationen till arbetet ur ett geografiskt perspektiv. De 

“lokala” tjänstemännen har en relation till arbetet som inte uppstår hos de tjänstemän som inom 

bor inom kommunen. Dessa tjänstemän påverkas av sin placering då närheten blir en 

kontextuell faktor som påverkar tjänstemännen att anta rollen som aktivist. 

 

 

7 Slutdiskussion 
I detta avsnitt presenteras studiens slutdiskussion. Syftet med denna studie var att undersöka 

vilka kontextuella faktorer som kan påverka utövandet av olika tjänstemannaroller på 

kommunal nivå samt vilka tjänstemän som väljer att anta vilka roller. För att försöka besvara 

frågeställningarna: Hur kan olika tjänstemannaroller förstås? Hur kan vi förstå 

förvaltningstjänstemäns roller på kommunal nivå? Vilka kontextuella faktorer påverkar 

utövandet av olika tjänstemannaroller?, har en rad intervjuer genomförts och därefter 

analyserats med hjälp av teorier för olika tjänstemannatyper.  

 

Genom insamling av empiri och tolkning av den i analysavsnittet har vi fått en större förståelse 

för tjänstemannarollen på förvaltningsnivå. För att besvara den första samt tredje 

frågeställningen i denna studie kan vi konstatera att tjänstemannarollen hos en 
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förvaltningstjänsteman formas av olika kontextuella faktorer. Den första faktorn handlar om 

vilken relation förvaltningstjänstemännen har till politiken. Även tidigare forskning stödjer 

denna tolkning. Ehn (1998) visade även i sin studie att de tjänstemän som arbetar närmast 

politiken tenderar att se politiken i ett positivare ljus än tjänstemän som arbetar längre ifrån 

politiken (Ehn 1998). Tjänstemännen som har nära kontakt med politiken (grupp 1) kan liknas 

med den politiserade tjänstemannen då de tenderar att ha större förståelse för politikerna. Då de 

har en närmre relation till politiken än andra tjänstemannaroller ökar förståelsen för politikens 

möjligheter men även begränsningar. Detta kan även bero på att denna tjänstemannatyp lättare 

blir påverkad av politikernas egna värderingar och åsikter eftersom dessa tjänstemän har 

kontakt med politiker dagligen.  

 

Tjänstemännen som har lite kontakt med politiken (grupp 2) kan liknas med tjänstemannatypen 

byråkraten då de har begränsad kontakt med politiken och tenderar att fokusera mer på 

opartiskhet och saklighet. Denna tjänstemannatyp påverkas istället av relationen till politiken 

genom att höga förväntningar ställs på dem då de har högre krav på sig att frångå känslor eller 

personliga åsikter. Dessa tjänstemän tenderar att inte ha samma förståelse för framförallt 

fritidspolitiker som föregående grupp och detta kopplar vi till de olika relationerna som finns 

till politiken. Ju längre ifrån politiken tjänstemännen arbetar desto mindre tillit och förtroende 

finns då alla inte är insatta i de olika funktionerna. Någon form av förståelse för de olika 

professionerna bör finnas, likaså kunskap om hur komplex tjänstemannarollen ofta är och blir 

speciellt i en mindre kommun där flera roller ofta behöver axlas. Närheten till politiken är alltså 

en avgörande kontextuell faktor vid utvecklandet av tjänstemannaroller. 

 

Den andra kontextuella faktorn som kan konstateras är den geografiska relationen till 

arbetsplatsen. Vart någonstans tjänstemannen i fråga är bosatt har en avgörande roll för hur den 

agerar i sitt arbete. De tjänstemän som bor inom kommunen tenderar att vara mer engagerade 

än tjänstemän som bor utanför kommunens gräns. De “lokala” tjänstemännen kan liknas med 

tjänstemannatypen aktivisten oavsett vilken grad av kontakt de har med politiken och har som 

mål att representera den egna gruppen. Detta betyder att det inte spelar någon roll om 

tjänstemannen agerar som en politiserad tjänsteman eller byråkrat. Valet att anta en aktivistroll 

uppstår när tjänstemannen blir medveten om en negativ förändring eller press från andra 

kommunmedborgare att representera deras åsikter. Tjänstemän som arbetar nära politiken får 

troligtvis höra många diskussioner som andra tjänstemän eller kommunmedborgare inte får 

höra. Detta påverkar deras uppfattning av politikerna som är beslutfattare samt påverkar deras 

agerande i sin tjänstemannaroll. Om förändringen som kommer ske är positivt uppfattad kan de 

utnyttja kontakter de har för att få igenom förslag till sin fördel. Dock kan aktivistrollen antas 

på ett mer indirekt sätt. Detta kan betyda att en tjänsteman omedvetet exempelvis vinklar förslag 

som ska upp till nämnden för beslutfattande. Tjänstemannen påverkas av allt den hör, från 

frågor andra medborgare ställer i mataffärer till politikers diskussioner. Detta kan bygga upp 

eller förstöra deras förtroende till den offentliga sektorn process samt på lång sikt även 

demokratin.  

 

För att besvara den andra frågeställningen i denna studie kan vi konstatera att tjänstemännens 

roll på kommunal nivå är av obeskrivlig vikt för den svenska demokratin. Nästintill alla 

tjänstemän som intervjuats har olika titlar och fyller många olika funktioner inom kommunen. 

Flera av de intervjuade respondenterna berättar även att de har dubbla arbetstitlar på grund av 

att de arbetar i en mindre kommun. Som tidigare nämnt är även här opartiskhet och saklighet 

något som förvaltningstjänstemännen enligt tradition ska förkroppsliga i det dagliga arbetet. 

Som diskuterats ovan är inte alltid detta fallet då kontextuella faktorer ofta påverkar 

förvaltningstjänstemännen att prioritera annat än opartiskhet och saklighet. Trots det politiska 
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maktskiftet och brist på tillit mellan förvaltning och politiken upplever tjänstemännen att de gör 

det som krävs för att den dagliga verksamheten ska fungera. I en mindre kommun tenderar 

relationer att bli mer personliga och även här tar tjänstemännen på sig olika roller beroende på 

olika typer av grupptillhörigheter, såsom “lokala” tjänstemän eller hur nära politiken man 

arbetar. Dessa förvaltningstjänstemäns roller förändras allt som oftast och för att kunna förstå 

deras roll på kommunal nivå krävs det att man sätter sig in i de situationer de möter i sitt 

arbetsliv men även privat. 

 

Om man sätter denna studie i ett större perspektiv än endast på kommunal nivå så innebär 

förvaltningstjänstemännens roll och hur denna kan förstås genom situationsbaserade och 

kontextuella faktorer mycket för den demokratiska processen. Fritidspolitiker utgör en stor del 

av nämnderna i kommunen och har stort inflytande över den kommunala politiken. Finns det 

då inte fungerande relationer mellan nämndpolitikerna och förvaltningen riskerar kommunens 

invånare att bli lidande och på sikt även den demokratiska processen. Det som kan förbättra 

relationen är att ha fler och bättre dialoger för att hålla varandra informerade, finna tillit i 

varandras roller och att ha förtroende att alla utför sitt arbete på ett korrekt sätt. Politikerna 

behöver även informera sig om hur en förvaltning fungerar och hur den är uppbyggd.  

 

Olika tjänstemannaroller kan alltså förstås och tolkas genom att se hur tjänstemän agerar i sitt 

dagliga arbete och vilka situationsbaserade val de gör. Vi kan förstå förvaltningstjänstemännens 

roller på kommunal nivå genom att se till hur den kommunala förvaltningen är uppbyggd samt 

hur tjänstemännen anpassar sig utefter deras relation till politiken. De kontextuella faktorer som 

påverkar utövandet av olika tjänstemannaroller är som tidigare nämnt närheten till politiken 

men även närheten till arbetet. Om man inte är medveten om hur dessa kontextuella faktorer 

påverkar utvecklandet av tjänstemannaroller ges en felaktig bild av vad det är som påverkar 

tjänstemän att anta olika tjänstemannaroller. 

 

Sammanfattningsvis finns en problematik kring förvaltningstjänstemännens yrkesroller. 

Samspelet är avgörande mellan politiker och tjänstemän för att den kommunalt beslutfattande 

verksamheten ska fungera. Yrkesrollen är komplex och ger upphov för många olika 

förväntningar vilket även är en gemensam nämnare i den teoretiska referensramen. Studiens 

frågeställningar kom därför att handla om att förstå tjänstemannaroller samt vilka kontextuella 

faktorer som påverkar utvecklandet av dessa. Vi kan konstatera att olika tjänstemannaroller 

inom den kommunala förvaltningen kan förstås i detta fall med hjälp av två kontextuella 

faktorer som påverkar vilken roll tjänstemännen antar i sitt tjänsteutövande. De roller som antas 

är den politiserade tjänstemannen, byråkraten samt aktivisten. Den politiserade tjänstemannen 

antas av de som har nära kontakt med politiken medan de som har lite kontakt med politiken 

antar byråkratrollen. För att tjänstemännen ska lättare kunna hantera den komplexa yrkesroll de 

besitter i en ständig förändrande offentlig förvaltning väljer de att anta olika tjänstemannaroller. 

De kontextuella faktorer som påverkar dessa tjänstemän är situationsbaserade men beror till 

stor del på relationen till politiken samt den geografiska relationen till arbetsplatsen, det vill 

säga om tjänstemännen är “lokala” eller inte. De ”lokala” tjänstemännen antar vanligtvis 

aktivistrollen. Vad gäller kontextuella faktorer så är vi väl medvetna om att tjänstemän påverkas 

av betydligt fler än två stycken. De kontextuella faktorerna som har redovisats i denna studie 

har visat sig vara de två mest framträdande i studiens empiri. Det vetenskapliga bidrag denna 

studie kan ses göra är att bidra med en förståelsegrund som är avgörande för utförandet av olika 

tjänstemannaroller. Dessa två kontextuella faktorer kan ge ökad förståelse till Hysings & 

Olssons (2012) modell av olika tjänstemannatyper.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervjupersoner 

Efter att ha transkriberat samtliga intervjuer så kunde vissa mönster utläsas beroende på hur 

nära tjänstemannen i fråga arbetade med politiken. För att underlätta redogörandet av 

resultatet samt för att det ska bli lättare för läsaren att få en tydligare bild av studien så gjordes 

valet att dela in alla intervjuade tjänstemän i två grupper. En förfrågan skickades till samtliga 

respondenter genom mail för godkännande av gruppindelning. Samtliga respondenter gav sitt 

godkännande. Ett val gjordes att dela upp alla respondenter på detta sätt för att behålla 

anonymiteten för samtliga. För att behålla anonymiteten nämns inte heller kommunens namn 

eller vilken specifik intervjuperson som innehar vilken yrkestitel. Endast vilka citat som 

kommer från vilken person (det nummer tjänstemannen fått) och vilken grupp den tillhör. 

 

Grupp 1: Arbetar nära politiken 

Exempel på tjänstemannapositioner för denna grupp är chefer eller nämndsekreterare.  

 

Tjänsteman 1 

Tjänsteman 2 

Tjänsteman 3 

Tjänsteman 4 

Tjänsteman 5 

Tjänsteman 6 

Tjänsteman 7 

Tjänsteman 8 

 

Grupp 2: Arbetar långt ifrån politiken 

Exempel på tjänstemannapositioner för denna grupp är handläggare eller utredare.  

 

Tjänsteman 9 

Tjänsteman 10 

Tjänsteman 11 

Tjänsteman 12 
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9.2 Bilaga 2: Intervjuguide: Generell 

Informera om de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckestyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Gå igenom Samtyckesblanketten och få en underskrift. 

 

Personliga frågor 

1. Vad har du för yrkestitel? 

2. Vilken förvaltningen arbetar du i? 

3. Hur länge har du arbetat på den arbetsplatsen? 

4. Hur många är det som arbetar på denna förvaltning? 

5. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Vilka kommer du i kontakt med? 

6. Trivs du på jobbet? 

 

Maktrelationer 

7. Kan du beskriva din kontakt du har med politiker, både i dagligt arbete och generellt? 

8. Kan du beskriva din kontakt du har med andra tjänstemän, både i dagligt arbete och 

generellt? 

9. Hur känner du inför att kontakta eller tala med politiker rent allmänt men också i 

ärendespecifika sammanhang?  

10. Vilka är potentiella problem som skulle kunna uppstå i förhållandet mellan politiker 

och tjänstemän? 

11. Vad är en ideal makt/rollfördelning mellan politiker och tjänstemän för dig? 

 

12. Vad är din erfarenhet att arbete med ärenden till nämnden?  

 

Avslutningsvis 

13. Är det någon du rekommenderar vi kan kontakta för att få ytterligare åsikter? 

14. Om om ytterligare frågor skulle uppstå, är det då okej om vi hör av oss? 

 

Tacka för deltagandet och engagemanget! 
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9.3 Bilaga 3: Intervjuguide: Ärende 

Informera om de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckestyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Gå igenom Samtyckesblanketten och få en underskrift. 

 

Personliga frågor 

1. Vad har du för yrkestitel? 

2. Vilken förvaltningen arbetar du i? 

3. Hur länge har du arbetat på den arbetsplatsen? 

4. Hur många är det som arbetar på förvaltningen? 

5. Trivs du på jobbet? 

 

Maktrelationer 

6. Kan du beskriva din kontakt du har med politiker, både i dagligt arbete och generellt? 

7. Kan du beskriva din kontakt du har med andra tjänstemän, både i dagligt arbete och 

generellt? 

8. Hur känner du inför att kontakta eller tala med politiker rent allmänt men även i 

ärendespecifika sammanhang?  

 

Specifika ärendefrågor  

9. Vad är din erfarenhet att arbete med ärenden till nämnden?  

10. Kan du berätta om det specifika ärendet? 

11. Vem tog initiativet? 

12. Vilka har varit delaktiga i ärendet? 

13. Vad anser du en roll i det specifika ärendet ha varit? 

14. Har du upplevt några problem under ärendets gång? 

15. Har ärendet “åkt fram och tillbaka” mellan politiker och förvaltningen? Hur? 

 

Avslutningsfrågor 

18. Finns det någon dokumentation kring ärendet vi kan ta del av? 

19. Är det någon du rekommenderar vi kan kontakta för att få ytterligare åsikter? 

20. Om om ytterligare frågor skulle uppstå, är det då okej om vi hör av oss? 

 

Tacka för deltagandet och engagemanget! 
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9.4 Bilaga 4: Samtyckesblankett 

 

Information angående deltagande i examensarbete  
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete. Vi är studenter som studerar på 

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, 

Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på kandidatnivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Ge en kort men tydlig beskrivning av det övergripande syfte med examensarbetet. Informera 

om varför den aktuella personen tillfrågas samt hur du/ni fått tillgång till uppgifter om 

personen som gör att denne tillfrågas. 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 

huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 
Beskriv kortfattat hur datainsamlingen kommer att gå till och vad ett deltagande innebär. Vad 

krävs av deltagaren? Vilka metoder kommer att användas? (t.ex. intervjuer, enkäter, samt 

ungefär tidsåtgång). 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner för 

examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Vi kan även 

skicka ett exemplar av uppsatsen till dig om så önskas. 

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 

kommer inte heller att påverka ditt arbete. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta 

handledaren eller studenter (se kontaktuppgifter nedan). För att delta behöver du lämna ditt 

samtycke. 

Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter eller 

resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i examensarbetet. Allt 

material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, i enlighet med gällande 

lagstiftning. Det datamaterial som samlats in, kommer att förstöras när examensarbetet är 

examinerat och godkänt varvid personuppgiftsbehandlingen upphör. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen 

(samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som deltagare har du ett antal 

rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 och 22, som bland annat innebär 

att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas i studien samt få dessa rättade 

eller raderade. Du har också rätt att få behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta 

ansvarig handledare (kontaktuppgifter nedan) i dessa fall. 
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Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i första 

hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också välkommen att 

kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, med synpunkter. Du har 

därtill rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till Datainspektionen, som 

är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  
Namnge ansvariga författare för examensarbetet och inom vilken kurs samt handledare. 

Förslagsvis även telefonnummer och e-postadress. 

 

Samtycke om deltagande 
Fylls i av handledaren 

Härmed intygas att ansvariga studenter har uppvisat skriftligt samtycke av informanten till 

deltagande i examensarbetet och behandling av informantens personuppgifter enligt ovan. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum och handledares namnteckning  

 

Fylls i av deltagaren 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet att 

ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen. 

Jag samtycker till att delta i examensarbetet och att uppgifter om mig samlas in och behandlas 

på det sätt som beskrivs i informationen ovan. 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namnteckning 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ort och datum 

  

Högskolan i Borås, 501 90 BORÅS 
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