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Sammanfattning  
 

På arbetsförmedlarna ställs det höga krav på att leverera bra resultat, dels utifrån föreställningen hos 

allmänheten om att Arbetsförmedlingen tillhandahåller jobb, dels på myndighetens krav på att få ut de 

sökande ur systemet snabbt och effektivt. Handläggarnas yrkesroll innebär en viss komplexitet, något 

som denna studie har även bestyrkt. Beslutsfattandet om insatser har vidare visat sig ha flera beroende 

variabler. Handläggarna strävar efter att hjälpa människor ut i arbete, men får ofta kämpa då andra 

aspekter av arbetet skall tas hänsyn till. 

Det övergripande syftet med denna studie har sin utgångspunkt i ett sociologiskt perspektiv för faktorer 

som påverkar beslutsfattandet hos handläggare på Arbetsförmedlingen, samt deras uppfattningar om 

mötet med medborgarna. Studien framlyfter handläggarnas upplevelser av utmaningar i arbetet, men 

även vilka tänkbara strategier som används för att tackla de motgångar som handläggarna möter i 

vardagen. Vidare syftar studien till en förståelse av drivkrafter som motiverar handläggarna att blicka 

framåt trots utmaningarna.  

Studiens frågeställningar har besvarats genom en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade 

intervjuer, där Arbetsförmedlare fick besvara frågor kring sin yrkesroll och på sin syn på 

myndighetsutövning på Arbetsförmedlingen.  

När materialet väl hade analyserats framkom iakttagelser som indikerar på ett flertal faktorer som kan 

påverka handläggarna i beslutsfattandet. En central faktor har varit dilemmat av att försöka vara både 

myndighetsutövare och medmänniska samtidigt i möte med medborgarna. Tidsbrist och krav på 

administration har vidare visat sig ha en stark påverkan i beslutsfattandet. Resultatet indikerar dessutöver 

att handläggarnas största drivkraft är ett genuint människointresse. I praktiken har det emellertid visat 

sig att det finns flera bakomliggande variabler som gör att handläggarna tenderar att distansera sig från 

arbetet. 
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Abstract  
 

At the Employment Service Agency, there has been high demand for good results, partly on the public’s 

belief that the agency withhold work, and partly on the agency’s need to process citizens quickly and 

efficiently out of their system. The professional role of the agency employees ought to have a 

complexity of some sort, which this study has also confirmed. In addition, the discretion of services has 

shown a number of dependent variables. Workers strive to help the unemployed to find work, but they 

often tend to struggle in doing so since there are other aspects of the work position that needs to be taken 

into consideration. 

The overall purpose of this study is based on a sociological perspective to shed light on factors that 

influence decision making made by the workers at the Employment Service Department, and in their 

encounter with citizens. The purpose of this study is to highlight the workers’ understanding of the 

challenges at work, as well as possible strategies they use to cope with hardships they face in their 

working day. Furthermore, this study aims for an understanding of the driving forces that motivate the 

administrators to keep going despite of those challenges. 

Questions of this study have been answered through a qualitative method in the form of semi-structured 

interviews, where employees were allowed to answer questions concerning their professional role and 

how they view the exercise of authority at the Employment Service Department.. 

Once the material had been analyzed, observations emerged that indicate a number of factors that can 

influence decision makers. One central factor has been the dilemma of trying to be both government 

officials and fellow human beings in interaction with citizens. It has also been found that the lack of time 

and requirements for administration have a strong influence in decision making. Furthermore, the results 

of this study indicates that the workers biggest driving force is genuine care for others. However, it has 

shown in practice that there are a number of hidden factors that result in workers distancing themselves 

from their work. 
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Förord 
 
Först och främst vill jag tacka mina nära och kära som stöttat mig under dessa tio veckorna. Jag skulle 

även vilja framföra ett tack till min handledare Elin Vadelius som har bidragit med kloka och 

inspirerande kommentarer genom hela skrivandeprocessen. Vidare skulle jag vilja ge ett stort tack till 

mina informanter som har tagit sig tid att delta i studien och dela med sig av sina erfarenheter och 

kunskaper. Utan era intressanta infallsvinklar i ämnet hade uppsatsen inte kunnat vara möjlig att 

genomföra. 
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1. Inledning 
Arbetsförmedlingen är en arbetsmarknadspolitisk myndighet vars syfte är att underlätta 

övergången mellan arbetslöshet och arbete eller studier, samt att matcha arbetsgivare med 

arbetssökande. Uppdraget som AF1 har kan beskrivas som: samverkande aktör mellan 

arbetssökande och arbetsgivare; stöd för arbetslösa personer genom upprätthållning och 

genomförande av diverse aktiviteter som främjar anställningsbarhet; kontrollerande gentemot 

den arbetslösa och styrning av ersättning och sanktioner för denne; samverkan med andra 

myndigheter (Olofsson & Wadensjö, 2009). AF:s uppdrag innebär således att se till att den 

arbetslösa aktivt söker jobb och står till arbetsmarknadens förfogande. Uppdraget är 

dessutom, att utifrån politiska målsättningar, lagstiftningar och ekonomiska resurser bilda en 

effektiv verksamhet som inbegriper medborgarens behov i centrum (Ahrne, m.fl., 1985). 
Vidare genomgår AF organisationsförändringar på grund av ett politiskt beslut, den så 

kallade Januariöverenskommelsen som upprättades 2019. I överenskommelsen anges bland 

annat att AF ska reformeras i grunden. Reformeringen är tänkt att ske ordnat och successivt 

för att inte drabba arbetssökande och arbetsgivare (Arbetsförmedlingen, 2019).  

Följande studie har utgångspunkt i arbetsförmedlares syn på sin yrkesroll som 

myndighetsutövare. Arbetsförmedlare har en viktig roll som innefattar mycket ansvar och 

förväntas därmed agera rättssäkert utifrån lagstiftningen och regelverket i rollen som 

myndighetsutövare. I samband med utmaningar att tillgodose den arbetslösas olika behov 

ställs det höga krav på handläggarna. Det innebär bland annat att ha förmågan att kunna fatta 

rätt beslut och agera korrekt ur myndighetens perspektiv, samt omsätta 

arbetsmarknadspolitiska bedömningar i mötet med de arbetslösa. Något som därmed är en 

central fråga i studien är hur handläggarna uppfattar dessa beslut, samt hur arbetssituationen 

ser ut enligt dem. 

Forskning visar på att människor som väljer att arbeta med liknande yrken kännetecknas av 

att de oftast har ett intresse och engagemang att hjälpa människor. Många är dessutom 

dedikerade till viss nivå av tanken att deras liv kommer att vara mer meningsfulla genom 

arbetet (Paulsen, 2015). Deras jobb ur byråkratisk synpunkt bygger på att verkställa det som 

politiker och högre myndigheter beslutat om, medan det ur civilsamhällets synpunkt handlar 

om att ge individanpassad service (Ahrne m.fl., 1985). Det råder emellertid en konflikt mellan 

medborgar- och organisationsorienterade mål. Arbetsförmedlarens vilja att behandla 

medborgaren som individ tenderar att krocka med myndighetens behov av att processa arbetet 

                                                   
1 AF är förkortning för Arbetsförmedlingen. 
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snabbt (Lipsky, 1980). Dessa utmaningar kommer att undersökas i denna studie med hjälp av 

sociologiska perspektiv om rationalitet, alienation och makt i en byråkratisk kontext.   

 

1.1. Syfte och frågeställningar  
Syfte 

Syftet med studien är att undersöka handläggarnas uppfattningar om beslutsfattandet och 

vilka förutsättningar de upplever i myndighetsutövarrollen, men även uppfattningar om 

kontakten med medborgarna.  

 
Forskningsfrågor 

Ø   Hur upplever handläggarna utmaningar i arbetet och hur hanteras dessa? 
Ø   Vilka drivkrafter motiverar handläggarna i arbetet enligt dem?  

 
1.2. Avgränsning 
I denna studie kommer jag bortse från att undersöka handläggare inom andra offentliga 

verksamheter såsom Försäkringskassan, Socialtjänsten eller Migrationsverket. I 

avgränsningssyfte har jag valt att fokusera på Arbetsförmedlingen, där det är enbart 

handläggarperspektivet som jag ämnar att undersöka och ej andra yrkesroller inom 

myndigheten. 
 
1.3. Disposition 
Uppsatsens upplägg börjar med en inledande redogörelse av befintliga studier som berör 

gräsrotsbyråkrati från olika vinklar. Syftet är att få en större bild av vad den tidigare 

forskningen har fokuserat på inom den kontexten. Därefter introduceras teorier som har legat i 

grund för analysen av det empiriska materialet, dessa utgår från teoretikerna Max Weber, 

Michael Lipsky och Michel Foucault. Det följs sedan av ett metodkapitel där det redogörs för 

undersökningens metodologiska ansats, tillvägagångssätt samt trovärdighet och 

generaliserbarhet. Därefter kommer etiska överväganden att diskuteras i korthet. Resultat och 

analysdelen presenteras sedan i anslutning till det teoretiska ramverket, som utmynnar i ett 

slutsatskapitel. Där framlyfts de centrala slutsatserna som sedan diskuteras i anknytning till 

den tidigare forskningen.  
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2. Tidigare forskning 
Härmed behandlas fyra olika studier med utgångspunkt i gräsrotsbyråkrati. Följande avsnitt 

inleds med definition av arbetsroll och position , som sedan djupgående behandlar dilemman 

och motgångar, för att avslutningsvis presentera konsekvenser och strategier för 

gräsrotsbyråkraten.  

 
2.1. Gräsrotsbyråkraten: definition av arbetsroll och position  
I det här avsnittet följer en grundläggande definition av begreppet gräsrotsbyråkrati samt en 

beskrivning av arbetsroll och position som faller inom den ramen. Gräsrotsbyråkratens 

relation redogörs därtill, dels till medborgare och dels till organisationen och dess regelverk. 

Begreppet gräsrotsbyråkrati formulerades av den amerikanske statsvetaren och sociologen 

Michael Lipsky (1980) och åsyftar offentligt anställda tjänstemän som interagerar i direkt 

kontakt med medborgarna i arbetet. Dessa tjänstemän kan vara allt från lärare, poliser, 

socialsekreterare och arbetsförmedlare. Vidare innebär yrkesrollen en hög grad av 

beslutsfattande och regelbundna interaktioner med medborgare. Gräsrotsbyråkraten har 

mandat att bevilja insatser och utdela sanktioner till individer, där de antingen berikar eller 

berövar dem utvecklingsmöjligheter. Dessa medborgare är i form av kunder, patienter eller 

arbetssökande m.fl. där individen förvandlas till ett ”fall” utifrån en organisatorisk synvinkel. 

(Lipsky, 1980). 

Sociologen Roine Johansson (2007) studerar gräsrotsbyråkratibegreppet i en svensk 

kontext ur ett organisationssociologiskt perspektiv genom att undersöka handläggare på 

Försäkringskassan och AF. Studien strävar efter att besvara frågeställningar som bland annat 

berör innehållet i arbetet. Det innefattar arbetsuppgifternas karaktär samt de rådande rutiner 

som finns utifrån föreskrifter och regelverk. Skillnaden mellan Lipsky (1980) och Johansson 

(2007) kring gräsrotsbyråkrati är att den förra utgår från perspektivet att gräsrotsbyråkraters 

handlande är i praktiken det som bestämmer den offentliga politikens utformning. Medan 

Johansson (2007) lägger mer vikt på hur organisationens utformning och arbetsuppgifternas 

karaktär påverkar gräsrotsbyråkratens begränsade handlingsutrymme. 

I en arbetsrapport utförd av Ahrne m.fl. (1985) undersöks gräsrotsbyråkratibegreppet 

närmare, där frågeställningar kringrör arbetsförmedlarnas uppfattning om förutsättningar i 

relation till politiska aktörer, organisationen och medborgarna. Ahrne m.fl. (1985) menar att 

gräsrotsbyråkrater inom en organisation utgör myndighetens verktyg i mötet med det civila 

samhället, de befinner sig längst ner i den offentliga hierarkierna, i en ”skärningspunkt mellan 

det byråkratiskt enhetliga och det varierat mänskliga” (Ahrne m.fl., (1985). 
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Gräsrotsbyråkraten utgör därmed en förmedlande länk mellan den enskilda individens 

intressen och de offentliga intressen. 

Sociologen Roland Paulsen (2015) har ägnat sig åt att undersöka AF genom att närvara vid 

interna möten samt hålla intervjuer med arbetsförmedlare och arbetssökande. Paulsen (2015) 

menar att gräsrotsbyråkraten har gått allt mer ifrån att förmedla jobb till att agera som 

byråkratisk övervakare av de arbetslösa. Studien visar att myndigheten har omvandlats till ett 

kontrollorgan där administration och övervakning utförs i större utsträckning. Det har å ena 

sidan haft koppling till ökad arbetslöshet, å andra sidan till föreställningen om att de 

arbetslösa ska sysselsättas för att få ett jobb. 

Ytterligare en studie som kommer tas upp här utgår från gräsrotsbyråkratens maktposition. 

Sociologen Stefan Sandström (2008) utforskar maktbegreppet i sin studie med utgångspunkt i 

yrkesroller som berör människovård, offentliga verksamheter och myndighetsutövare. Makt 

och vanmakt tenderar att vara diffusa begrepp, det är sällan individer känner sig mäktig när de 

exempelvis arbetar som statstjänstemän, menar Sandström (2008).  

Som tidigare nämnts har gräsrotsbyråkraten sanktionsmöjligheter gentemot medborgare 

och kan därför dra in ersättning för denne om den skulle missköta sig eller motarbeta sin 

framgång på arbetsmarknaden exempelvis. Det är alltså medborgarens ansvar att genomföra 

den ålagda planeringen som den är skyldig till och klara sig själv efter sin bästa förmåga 

(Ahrne m.fl., 1985). Detta menar Sandström (2008) är en form av makt som yrkesrollen 

medför, där gräsrotsbyråkraten utövar makt över medborgarna. I linje med Paulsens (2015) 

undersökning som nämndes tidigare inrymmer gräsrotsbyråkratens arbete därmed en 

kontrollaspekt, där servicetagaren övervakas för att säkerställa att den individuella 

planeringen följs (Ahrne m.fl., 1985).  

 
2.2. Gräsrotsbyråkraten: dilemman och motgångar  
I detta avsnitt redovisas dilemman och motgångar som gräsrotsbyråkrater kan uppleva i 

arbetet, samt i vilken utsträckning deras handlingsutrymme påverkas av dessa villkor. 

Gräsrotsbyråkraten upplever hinder i arbetet menar Lipsky (1980) i den bemärkelsen att 

resurserna är otillräckliga i förhållande till arbetsuppgifterna som tjänstemännen ombes 

utföra. Arbetsuppgifterna är villkorade av begränsning i tid och gräsrotsbyråkraten tenderar 

att vara överbelastad med enorma mängder av ärenden. Då gäller det att hålla ett högt tempo i 

handläggning- och administreringsarbetet som tar väldigt lång tid. De stora högarna av 

pappersarbete medför i sin tur att det återstår mindre tid till interaktionen med medborgarna.  



5 
 
 

Gräsrotsbyråkraten, bevararen av de statliga medlen och den statliga ordningen, är 

dessutom en ständigt ifrågasatt roll och inte minst ett kontroversiellt politiskt fenomen menar 

Lipsky (1980). Gräsrotsbyråkraten står generellt i fokus för medborgarnas reaktioner på 

systemet eftersom de som förmedlare står i direkt kontakt med den som ska beviljas eller 

nekas en insats. För gräsrotsbyråkraten kan rollen som budbärare innebära att den ständigt blir 

kritiserad för otillräckliga eller otillgängliga resurser, som i själva verket beror på systemets 

tillkortakommanden i form av restriktioner av service (Lipsky, 1980). 

Vidare har gräsrotsbyråkrater makt över medborgarna de möter i vardagen. Makten 

legitimeras genom att den å ena sidan brukas i enlighet med intentionerna som finns i 

uppdraget eller den positionen som individen har. Å andra sidan skall maktutövandet ske i 

enlighet med lagen och i samspel med etiska regler i organisationen. Dessutom får makten 

inte trotsa utövarens förnuft. Gräsrotsbyråkratens beslut utifrån lagstiftning kan exempelvis 

missgynna ett enskilt ärende, trots att handläggaren ser ett behov hos vederbörande som kan 

behjälpas med en insats så måste handläggarnas avstå från att bevilja en sådan tjänst. 

Sandström (2008) menar således att dessa principer ibland kan krocka med varandra vilken 

medför ytterligare svårigheter för gräsrotsbyråkraten. 

I Paulsens (2015) studie beskrivs arbetssituationen på AF som präglad av rädsla, där den 

arbetslösa fruktar att bli av med ersättning eller inte finna ett jobb. Handläggarna å andra 

sidan fruktar att inte kunna få ut lika många ur sina system. På det hela läggs dessutom 

myndighetens krav på dessa parters prestationer i form av övervakning och kontroll. Ett 

påtagligt exempel framtaget ur Paulsens (2015) studie är när en av de intervjuade 

handläggarna uppger att servicedelen tog en större plats på 80-talet, medan det idag är den 

byråkratiska handläggningen som tar mest plats. Idag har det administrativa kravet överskridit 

en absurd nivå, vilket innebär att handläggarna får mindre tid att ägna sig åt att hjälpa 

människor (Paulsen, 2015). 

Gräsrotsbyråkraten tenderar oundvikligen hamna i trångmål; när någon med 

människointresse gärna vill engagera sig strävar efter att hjälpa människor, samtidigt som den 

förväntas följa regelverket till punkt ökar risken för intressekonflikt för gräsrotsbyråkraten 

gentemot organisationen och medborgarna (Johansson, 2007; Lipsky, 1980; Paulsen, 2015).  
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2.3. Gräsrotsbyråkraten: konsekvenser och strategier 

I det här avsnittet följer en redogörelse av konsekvenser utifrån de villkor som 

gräsrotsbyråkraten upplever, samt hur dessa hanteras i arbetet.  

Gräsrotsbyråkraten uppmanas generellt att sträva efter att ”få saker gjorda” och det kan i 

många fall innebära en positiv lydnad – det innebär att den underkastar sig regelverk och 

direktiv genom att bortse från dess brister. Det görs närmare genom att: fokusera på det goda 

(när arbetsförmedlarna får ut de arbetslösa ur systemet); undvika att klaga på det som inte 

fungerar (när de digitala kanalerna krånglar); föreställa sig positiva resultat (trots att 

resurserna är bristfälliga); ta individuellt ansvar för dåliga resultat (arbeta effektivare trots 

ständiga motgångar). I sin helhet menar Paulsen (2015) att dessa teman ofta uppmuntras hos 

handläggarna, då deras jobb sällan innebär att ha ett kritiskt förhållningssätt till regelverket, 

utan snarare förväntas de att ”tänka konstruktivt” och fokusera på ”nyttan” istället för 

”mening” och ”syfte” med arbetet.    

Arbetet försvåras dessutom när organisationsförändringar implementeras. Dess påföljder 

pekar på att rutiner för handläggare är i ständig förändring, där allt jobb som handläggare 

genomför kan kastas omkull med kort varsel på grund av tilläggsdirektiv eller ändringar. 

Detta resulterar i att handläggarna ofta får börja om från noll. För att inte nämna det ständigt 

växande administrationssystem som behöver bemästras (Paulsen, 2015).  

Utifrån de presenterade studierna kan det konstateras att organisationsförändringarna på 

AF delvis är i form av resursneddragningar. Att ha tillräckligt med tid med de sökande är en 

av de viktigaste organisatoriska resurserna men den lider av brister. Tidsaspekten utgör en 

essentiell organisatorisk komponent för att gräsrotsbyråkraten skall kunna fungera och klara 

av de uppsatta målen. Vidare framträder det att handläggarna oftast är för få anställda med ett 

stort antal sökande att ansvara för (Ahrne m.fl., 1985; Paulsen, 2015; Johansson, 2007; 

Sandström, 2008).   

Den tidigare forskningen pekar på att dagens arbete för handläggare handlar om att 

”tillfredsställa systemet”, men att många biter ihop och gör den biten för att sedan kunna göra 

det riktiga arbetet – att hjälpa människor hitta ett jobb (Paulsen, 2015). Gräsrotsbyråkraten har 

då varken tid att ta reda på tillräckligt med information om medborgaren eller om tillgängliga 

arbeten som finns. När myndigheten inte utökar personalstyrkan går arbetsförmedlarna runt 

och oroar sig för att bränna ut sig; de som redan bär på arbetsbörda fruktar när en kollega är 

tjänstledig, sjukskriven eller uppsagd, då det innebär att deras sökande fördelas på de som 

blev kvar (Ahrne m.fl., 1985).  
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Sammantaget kan överbelastning och tidsbrist i utförandet av arbetsuppgifter resultera i 

stora utmaningar för handläggarna. Å ena sidan infinner sig en känsla av oförmåga att hantera 

situationen med hopp om att någon annan ska göra det, å andra sidan att man helt enkelt har 

missbedömt problemet på grund av vaga rutiner eller dylikt. Dessa faktorer kan stå till grund 

för olika tänkbara skäl till att gräsrotsbyråkraten inte brukar sin makt. Det kan i sin tur leda till 

att makten försummas genom att den inte brukas alls. En statstjänstemans maktutövning 

gentemot servicetagaren kan visserligen minska lidande eller till och med förebygga skada, 

men den bemöter flera svårigheter för att kunna bruka makten fullt ut, menar Sandström 

(2008). Gräsrotsbyråkraten har emellertid anförtrotts makt genom sin position utifrån lagen 

eller genom sitt uppdrag och förväntas därmed att fullfölja uppdraget och bruka den oavsett. 

Som följd kan gräsrotsbyråkraten ofta uppfatta sig själv som maktlös på grund av 

organisationsförändringar, ekonomiska nedskärningar och vardagsstress. Vidare kan en känsla 

av vanmakt infinna sig när de inte kan leverera tjänster eller tillgodose behov hos 

medborgarna. De kan även känna sig trängda av regelverk och resursbrister i organisationen 

(Sandström, 2008). 

Sammanfattningsvis kan man öka förförståelsen för gräsrotsbyråkratens mångfacetterade 

roll genom att ta hänsyn till dess komplicerade natur. Gräsrotsbyråkraten förväntas alltså göra 

individuella tillämpningar utifrån generella regelverk. För att genomföra arbetet så krävs det i 

sin tur att denne är anpassningsbar då det sunda förnuftet är det centrala verktyget i 

beslutsfattandet (Johansson, 2007).  

Makt-vanmaktdistinktionen bidrar till förståelse av gräsrotsbyråkratens dilemma. Å ena 

sidan uppleva sig maktlös i relation till organisationen och regelverk, å andra sidan inneha 

makt över de individer de möter i vardagen. Maktutövning skall således brukas om det ingår i 

uppdraget, samtidigt har studier visat att det finns många bakomliggande orsaker till varför 

den inte alltid brukas. 
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3. Teoretiskt ramverk 

Teorier möjliggör tydliggörande av vissa aspekter av världen, samtidigt som andra kan hållas 

i bakgrunden. Teorier syftar på ett förhållandevis abstrakt men ändå sammanhängande sätt att 

beskriva, förstå och förklara ett visst fenomen (Ahrne & Svensson, 2011). De teoretiska 

ansatser som har valts ut är Webers teorier om rationalitet och byråkrati, Lipskys teorier om 

alienation i relation till gräsrotsbyråkrati samt Foucaults teorier om maktutövning. De två 

sistnämnda teoretiska ansatserna fanns med på förhand och inspirerade till utformning av 

intervjuguiden, medan den förstnämnda växte fram i samband med analysen av empirin.  

 
3.1. Rationalitet och byråkrati 

Jag har valt att använda mig av Webers definitioner av rationalitetsbegreppet på individnivå 

utifrån Coniavitis (1977) och Andersen & Kaspersen (2007) beskrivning av Webers 

idealtyper för rationellt handlande. I avgränsningssyfte och utifrån relevans för studien har jag 

valt att enbart fokusera på värde- och målrationellt handlande för aktörer som ingår i en 

organisatorisk ordning. Enligt Andersen & Kaspersen (2007) är en handling rationell om den 

är orienterad mot ett visst värde (trohet, plikt, ära) eller mot ett visst mål (ökad försäljning 

med tio procent). Syftet med Webers idealtyper enligt författarna är att förstå meningen i ett 

socialt handlande samt orsaker till dess utveckling och inverkan (Andersen & Kaspersen, 

2007). Syftet med de nyssnämnda rationalitetsbegreppen är att närmare förstå handläggarnas 

uppfattningar om sin yrkesroll, både i anslutning till AF som organisation men även i 

interaktion med medborgarna. Härmed kommer dessa två typer av rationalitet att jämföras, 

samt hur dessa sedan avspeglar sig inom organisationer och i koppling till byråkrati.  

Som tidigare nämnts definieras värderationalitet som en grund för aktörens subjektiva 

handlingar baserade på egna trosföreställningar och etik, som är oberoende av handlingens 

effekter. Detta kan jämföras med målrationalitet, som å andra sidan åsyftar handlingar som 

utförs för att uppnå särskilda mål (Andersen & Kaspersen, 2007). Skillnaden mellan värde- 

och målrationellt handlande är att den värderationelle aktören upplever att det är värdet som 

ställer krav på en viss handling. Ett exempel är när en handläggare avstår från att fatta beslut 

om dessa skulle strida mot dennes etiska värderingar eller pliktkänsla, där den enskilde 

medborgaren som möts kanske råkar drabbas negativt av handläggarens beslutshandling. Den 

målrationelle aktören skulle snarare överväga olika handlingar utifrån en medveten 

kalkylering för att avgöra vilken handling som är mest effektiv gentemot ett givet mål, oavsett 

vilka konsekvenser det medför på individen. Ett exempel på detta skulle kunna vara en 
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handläggare som optimerar sitt handlande i linje med organisationens målsättningar även om 

det skulle innebära en negativ påföljd för en specifik individ (Andersen & Kaspersen, 2007).   

Rationalitet kan också ses som egenskap hos sociala system, där handlingar inom en 

organisation utgår generellt från regelstyrda och kalkylerbara mekanismer. De anställda är 

underställda den byråkratiska organisationen och blir uppmuntrade att avstå från personliga 

värderingar i sitt handlande. Vikten läggs snarare på att målen skall uppnås utifrån de resurser 

som finns att tillgå. Till skillnad från den målrationelle som intresserar sig mest för målet av 

sina handlingar, så utför den värderationelle sina handlingar för att den vill leva upp till 

”saken” oberoende av konsekvenserna det kan medföra för organisationen (Andersen & 

Kaspersen, 2007). Den senare handlingen utförs till fördel för aktörens etiska värderingar 

fastän den kanske inte är den mest effektiva ur ett målorienterat perspektiv.  

Enligt Coniavitis (1977) tar Weber upp distinktionen mellan privat och offentlig attityd. 

Den privata människan, där individers ultimata och mest sublima värden har dragit sig 

tillbaka, och det offentliga, där människan är underordnad samhällets rationalitet, tvingas att 

avstå från ansvar för sina handlingar (Coniavitis, 1977). Rationaliseringsprocessen innebär 

således att för att byråkraten skall kunna verka inom dessa ramar bör denne avsäga sig sina 

egna personliga värderingar i första hand, för att sedan överlåta ansvaret till organisationen 

som den verkar inom. 

Individers handlingar som sker inom den organisatoriska sfären är präglade av en tekniskt 

effektiv metod för byråkrati, menar Coniavitis (1977). Rationaliteten legitimerar byråkratins 

opersonlighet och garanterar därmed att människor fortsätter att följa den byråkratiska 

organisationens logik, vars karaktär består av avancerade administrativa system (Coniavitis, 

1977). Med andra ord, förutsätter byråkratin rationalisering av ett generaliserande, enformigt 

system som är opersonligt och utgår från mål och medel utan att lägga värderingar i det som 

går utanför dess logik.  

En byråkratisk styrd aktör tvingas generalisera mängden av sina ärenden för att lyckas 

effektivisera arbetet och uppnå de uppsatta målen. På det praktiska planet framställs alltså 

rationaliteten genom administration och förmedlas genom specialiserade personer där var och 

en uppfyller en teknisk funktion som följer byråkratins regler (Coniavitis, 1977). En 

arbetsförmedlare, migrationshandläggare eller socialsekreterare är exempel på dessa 

specialiserade personer vars funktion är myndighetsutövning som förväntas ske utifrån 

ramarna för den byråkratiska logiken. På den byråkratiska fronten bestäms de sociala 

relationerna på organisationsnivå, därefter styrs individerna in i det mekaniska system av 
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relationer, vars regelsystem måste följas oberoende av deras egna negativa eller positiva 

meningar om den.  

Vidare beskrivs Webers ansats om byråkrati, där den förstärks ju mer den distanseras från 

mänskliga, emotionella element eftersom dessa inte går att kalkyleras. Weber citeras hos 

Coniavitis (1977) utifrån en beskrivning av byråkratin som en effektiv auktoritetsstruktur:  

 
 Stelnad ande är […] den levande maskinen som som den byråkratiska organisationen utgör med 
 sin specialisering av skolade fackmän, sin avgränsning av kompetens, sina regler och hierarkiskt 
 ordnade lydnadsförhållanden. […] Ty detta presterar byråkratin ojämförligt mycket bättre än 
 någon som helst annan auktoritetsstruktur.    - Coniavitis, 1977, s.114 
 
Coniavitis (1977) menar att den byråkratiska organisationen bidrar till ökad avhumanisering 

enligt Weber, där människosubjektet tvingas underkasta sig byråkratins egna logik och syfte. 

Ur ett byråkratiskt perspektiv uppfattas människan enbart som ett medel för den rationella 

organiseringen, där aktörers handlingar är funktionellt relaterade till organisationens syfte. 

Människan finns alltså där för att uppfylla en funktion i den byråkratiska världen, men 

berövas från att vara unik eller ha egen mening om sina handlingar. Dessa egenskaper har 

ingen plats i byråkratin, då byråkratin inte påverkas av människan i den aspekten. Byråkratin 

lyder alltså under en annan logik än aktörens egna (Coniavitis, 1977). 

 

3.2. Alienation  

Alienation har valts som begrepp i denna studie utifrån Lipskys (1980) definition då den anses 

bidra till en fördjupad förståelse av resultatet av de arbetsvillkor som gräsrotsbyråkraten 

möter i arbetet. Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkrater ofta blir alienerade i relation till 

arbetet och att detta kan ha många orsaker. För många gräsrotsbyråkrater utförs arbetet utifrån 

bristfälliga resurser och regelstyrda restriktioner. De dåliga förutsättningarna bortses från då 

gräsrotsbyråkraten vidhåller tron på att de kan göra det de kan utifrån de begränsade resurser 

och ramverk som finns. På så sätt utvecklar de olika sätt att hantera dessa motgångar för att 

kunna uppleva meningsfullhet i arbetet (Lipsky, 1980).  

Den höga arbetsbelastningen, press på att prestera i enlighet med statens mål och att lyckas 

utföra bra service för medborgarna trots resursbrist gör att gräsrotsbyråkraten blir alienerad 

gentemot arbetet. Alienation påverkar inte bara engagemanget i arbetet och i mötet med 

medborgarna, utan även kvaliteten i deras yrkesmässiga erfarenheter. Lipsky (1980) är 

intresserad av begreppets definition i den bemärkelsen att alienation är ett resultat av hur 

statstjänstemän lär sig förhålla sig till arbetet.  
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Alienation uppstår även när gräsrotsbyråkraten saknar kontrollen över vad som skapas och 

hur det utformas, samt beroende av vilken inflytandenivå som den har över förfogandet av 

tjänsterna. Vidare används alienationsbegreppet för att beskriva i vilken utsträckning som 

statstjänstemännen är i stånd till att uttrycka eller förtränga sina kreativa och empatiska 

impulser i arbetet. Ett arbete som kräver enformiga, repetitiva arbetsuppgifter kan bidra till 

större alienation, där statstjänstemännen tvingas att agera allt mer instrumentellt och 

mekaniskt för att tillfredsställa systemet. Det nekar i sin tur basala mänskliga behov hos 

andra, vare sig gräsrotsbyråkraten är medveten om det eller inte (Lipsky, 1980). 

Som tidigare nämnts kan resursdelen vara avgörande för hur gräsrotsbyråkrater upplever 

restriktioner i arbetet. Generellt har de ofta dåliga förutsättningar för att optimera arbetet men 

vill ändå göra det bästa de kan utifrån de medel som finns. För att slippa känna otillräcklighet 

utvecklar de därmed olika tekniker för att hantera arbetet. För det första pressas de till att 

bidra till kostnadseffektivitet utifrån den statliga organisationen, och för det andra står de 

inför svårigheter att tillgodose kvaliteten på tjänsterna till medborgare som grundar sig i den 

enorma mängden av individer de ansvarar för. Alienerade gräsrotsbyråkrater är även en 

konsekvens av att vara beslutsfattare, då det kan innebära att utdela avslag till medborgare. 

Byråkraten får ofta hantera deras personliga åsikter och reaktioner när det kommer till 

beslutsfattandet. Medborgarna kan exempelvis reagera med passivitet, ilska eller dysterhet 

(Lipsky, 1980).  

Alienation hos gräsrotsbyråkrater kan ske utifrån fyra aspekter. För det första menar 

Lipsky (1980) att gräsrotsbyråkrater endast arbetar med vissa segment av individen. De delar 

in dessa i behovskategorier vilket är en konsekvens av den byråkratiska processen, där 

människan i sin helhet reduceras till attribut och egenskaper. För det andra saknar 

gräsrotsbyråkraten förmågan att förutse utgången av arbetet och kontroll över resurserna. 

Alienation sker genom att de upplever en genomgående brist på överensstämmelse mellan 

förväntningar och verkligheten. För det tredje saknar gräsrotsbyråkrater kontroll över de 

rådande omständigheterna som medborgarna befinner sig i. Slutligen saknar 

gräsrotsbyråkraten förmågan att bestämma över arbetets takt eller tidsgången för 

beslutsfattandet – de kommer fram till insikten att de underordnas sitt arbete. En känsla av 

otillräcklighet infinner sig eftersom de inte har möjlighet att uppfylla alla de krav som ställs, 

denna känsla omvandlas till ytterligare distansering till arbetet och människorna man möter 

(Lipsky, 1980).  
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3.3. Maktutövning  

Tesen som Foucault (2003) presenterar i Övervakning och straff beskriver disciplinära 

metoders utveckling genom historien där det framlyfts särskiljande drag för den moderna 

disciplin som vi ser i organisationer idag. Teorin anser jag vara relevant för att förklara hur 

statstjänstemän använder sig av disciplinära metoder i sin maktutövning gentemot 

medborgarna. Foucault (2003) menar att den moderna disciplinen inte enbart omfattar en 

kraftfull ledning och hårda sanktioner för olydnad, utan har utvecklats i sina metoder på ett 

genomtänkt sätt för organisationsledning. Den moderna disciplinen ”förutsätter en total och 

mångdimensionell makt över de underlydande”, där den underordnade övervakas av 

specialiserade aktörer som agerar för att de underordnade ska ”rätta sig in i ledet” och 

”uppfostras” (Foucault, 2003).  

Foucault (2003) menar att straffmetoder för stat och myndighet har övergått från att få den 

drabbade att lida till att skapa sig kunskap om den ”skyldige”, där kunskapen utgör makt över 

denne. De politiska krafterna vävs samman med den ekonomiska underkastelsen som gör 

individer till en produktiv kraft. Användbarheten hos individen ur ett politiskt och ekonomiskt 

perspektiv kan enbart finnas om individen är både produktiv och underkastad.  

Vidare kan makten enbart existera genom att den utövas. Med detta menar Foucault (2003) 

att makten inte kan besittas av särskilda aktörer, utan snarare är en effekt av en strategisk 

position som dessa aktörer intar. Han går längre och hävdar att kunskap inte kan vara 

oberoende av maktförhållanden, där det inte heller finns någon makt utan kunskap.  

Kritik har riktats mot Foucault (2003) där han har anklagats för att vilja upplösa alla 

strukturella maktbegrepp. Om den centrala maktdiskussionen handlar om att vare sig 

individen utövar makt eller inte, så vore det irrelevant att prata om klasskillnader och den 

härskande klassens privilegium. Foucault (2003) avfärdar denna kritik genom att hävda att 

intresset inte finns hos de individuella makthavare, utan snarare syftar till att förstå hur de 

underordnade faktiskt drabbas av makten.  

Foucault (2003) problematiserar hur makt skapar kunskapssanning genom de 

maktapparater som bidrar till ordning och underlydnad. När handläggaren möter medborgaren 

kan ses som ett försök av byråkraten att skapa sanning om denne, vilken den omöjligen 

kunnat få, om det inte vore för den maktpositionen som handläggaren innehar i mötet med 

medborgaren.  
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4. Metod 
Detta avsnitt kommer inledningsvis presentera förförståelse för denna studien, därefter 

redovisas och motiveras val av metodologisk ansats där metodvalets styrka och begränsningar 

kommer att diskuteras, samt en redogörelse för hur urvalsprocessen har genomförts. Sedan 

presenteras tillvägagångssättet som redogör för hur det empiriska materialet har inhämtats. 

Nästkommande avsnitt går igenom utformandet och genomförandet av intervjuer, och hur 

analysarbetet av materialet har gått till. I relation till empirin och materialanalys kommer 

trovärdighet och generaliserbarhet tas i beaktning. Avslutningsvis kommer ett kortare avsnitt 

som behandlar forskningsetiska överväganden.  

 
4.1.Förförståelse 

Inledningsvis vill jag förtydliga användning av begreppet ”kund” i denna uppsats. 

Handläggarna beskriver de arbetslösa som kunder och benämningen återges i deras utsagor. 

Enligt Nationalencyklopedin definieras en kund/klient som en person som under en längre tid 

får hjälp av fackmän eller utnyttjar en viss typ av tjänst (NE, 2020). Att kalla de arbetslösa för 

kunder kan vara problematiskt då det förutsätter en slags frivillighet. En arbetslös person är 

oftast tvungen att mottaga statliga medel på grund av dåliga förutsättningar eller begränsade 

livsvillkor m.m. Vidare verkar kund/klient begreppet återkomma ofta hos forskare inom 

området i en allmän mening. Jag anser att användning av begreppet kan vara problematiskt 

utan en djupgående redogörelse för dess betydelse. Jag har därför valt att bortse från att 

använda denna benämning och ersatt den med ”medborgare”, ”den enskilde” eller ”den 

arbetssökande”. 
Valet av forskningsområde har påverkats av min förförståelse, där studien har dels präglats 

av min praktikerfarenhet på ett av AF:s kontor, dels utifrån flera års yrkeserfarenhet som 

handledare för ungdomar utanför arbetsmarknaden. Förförståelse är en nödvändig och 

oundviklig komponent för att nå förståelse. Det är fördelaktigt i interaktionen med andra 

aktörer i studien att använda sig av den kompetens som har förvärvats genom att leva som 

människa bland andra i samhället (Aspers, 2011). Min förförståelse till handläggarnas roll har 

å ena sidan underlättat genomförandet av denna studie, å andra sidan finns det en medveten 

hos mig om vikten av att inte dra förutfattade meningar. Istället har jag strävat efter att vara 

lyhörd och öppen i samband med både insamling och tolkning av det empiriska materialet. 

Genom att vara inläst i både teori och tidigare forskning inom området har jag även erhållit en 

bredare förförståelse. Detta för att lyckas belysa flera dimensioner av det studerade 

fenomenet.   
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4.2. Metodologisk ansats 
Utifrån ämnesval och syfte som inbegriper handläggarperspektivet i yrkesrollen har 

metodvalet utgått ifrån en kvalitativ ansats. Valet av metod kan således motiveras av att det är 

handläggarens perspektiv som utgör den centrala grunden för studien. Det är deras egna syn 

på sin arbetssituation, deras upplevelser i interaktionen med medborgaren samt deras 

tolkningar av organisationen och regelverk som undersöks. Därför är kvalitativ metod  

relevant för att få inblick i människors egna verklighet (Aspers, 2011). Med kvantitativa 

metoder skulle det tämligen vara svårare att belysa individers egna tolkningar och upplevelser 

och resultatet skulle därmed inte uppfylla syftet för denna undersökning.  
 
4.2.1. Urval  
Studien har utgått från en bekvämlighetsurval, det vill säga att studiepersonerna har valts ut 

utifrån tidigare kontakter som jag själv kände till. Ett större antal handläggare tillfrågades än 

som kunnat delta. Urvalet har dessutom skett utifrån deras möjlighet att intervjuas och som 

befunnit sig inom en geografisk nåbar radie. Ytterligare en faktor för urvalet var 

nedmonteringen av AF som innebar många uppsägningar, urvalet begränsades därmed i störst 

mån till de som fortfarande jobbade kvar på myndigheten. Kontakt togs via mail och telefon 

om förfrågningar till deltagandet, där handläggarna fick välja om de ville intervjuas eller inte.  
 

4.3. Tillvägagångssätt  
Intervjuer genomfördes för att kunna uppmärksamma handläggarnas uppfattningar på ett 

djupgående sätt. Fördelen med intervjuer är att man på kort tid får information om personers 

reflektioner kring hur de gör saker i praktiken och vilka rutiner de använder sig av, dock kan 

intervjuformer ge en begränsad bild av ett fenomen och bör således behandlas därefter (Ahrne 

& Svensson, 2011). Det som informanterna beskriver att ”de gör” hade kunnat bekräftas 

genom observationer i fältet om hur det faktiskt ”görs”, det som Aspers (2011) kallar för 

”återkoppling till fältet”. På grund av tidsbrist har detta dock inte varit möjlighet. 

Intervjuformen var semistrukturerad, där ett antal tydligt angivna frågor lästes upp för att 

avgränsa sig till de olika ämnen som jag sökte svar på, på så sätt kan man minimera risken till 

att gå in på sidospår och hålla sig till ämnet. Samtidigt har det funnits utrymme för 

uppföljningsfrågor där informanterna getts möjlighet att vidareutveckla sina tankegångar. 

Intervjufrågorna har varit noggrant uttänkta och konkretiserade i enlighet med ämnet som ska 

undersökas (Aspers, 2011). Frågorna har utformats i en intervjuguide, med strävan efter att 

vara så öppna som möjligt. Syftet med detta är att undvika att informanterna härleds till 
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intervjuarens förutfattade meningar eller antaganden, och istället får själva en chans att ge 

egna synpunkter och tankar och utforma svaren. Detta bidrar till ett mindre instrumentellt 

angreppssätt i datainsamlandet och man kan därmed framgångsrikt förstå informanternas 

tankar om sin situation och villkor på arbetsplatsen (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

4.3.1. Intervjuer: förberedelser och genomförande  

Intervjuguiden utformades dels utifrån deskriptiva frågor, till exempel genom att be 

informanter beskriva sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Dels har det innefattat strukturella 

frågor, som handlar om hur den intervjuade organiserar sin kunskap. Till exempel frågades 

informanterna om vilka påverkande faktorer som är avgörande för beslutsfattandet. Vidare har 

intervjuguiden även inkluderat kontrastfrågor, dessa har exempelvis varit att informanterna 

fick göra en jämförelse mellan för- och nackdelar med arbetet (Ahrne & Svensson, 2011).  

De teman som utformades har varit i kronologisk ordning, inledningsvis med en 

introduktion av projektet samt andra praktikaliteter som berör databehandling, 

konfidentialitet, anonymitet och samtycke. Sedan uppdelades frågorna utifrån följande 

huvudkategorier: bakgrundsinformation, uppfattning om AF, i mötet med den arbetssökande, 

handläggarens syn på sin yrkesroll, uppfattningar om myndighetens krav på den 

arbetssökande samt beslutsfattande i handläggarens yrkesroll. Intervjuerna avslutades med 

att tacka informanterna för deltagandet, fråga om det var något mer de ville tillägga och om 

det gick bra att jag kontaktade dem om jag har fler frågor eller vill förtydliga något (Aspers, 

2011). Vilket enligt Aspers (2011) är ett bra sätt att försäkra sig om att man har tolkat 

informanternas utsagor korrekt.  

Intervjuerna varade i snitt i 60 minuter och majoriteten av dem ägde rum på kontoren där 

informanterna arbetar, vilket var något de själva önskade. Handläggarna hade bokat ett 

avskärmat samtalsrum där vi kunde genomföra intervjun i en lugn och tyst miljö. Risken med 

detta är att informanterna agerar utifrån organisationens förväntningar på dem och 

trosföreställningen av att de måste agera som representanter för AF. 

 I början på intervjun upprepades den praktiska informationen, där intervjuaren betonade 

att det är frivilligt att delta i intervjun och att de intervjuade garanteras full anonymitet (Ahrne 

& Svensson, 2011). Intervjuerna spelades in via mobiltelefon och en voice recorder för att 

säkerställa en framgångsrik inspelning. Under intervjutillfället fick ordning av frågor anpassas 

till situationen, där informanterna ibland gav svar på frågor som skulle ställas senare. När den 

frågan väl kom upp så omformulerades och upprepades den för att ge den intervjuade 

möjlighet att tänka efter och berätta en gång till, på så vis försäkrade jag mig om att de inte 
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hade något mer att tillägga innan vi gick vidare till nästa fråga. I största mån användes 

följdfrågor genom att upprepa de intervjuades egna ord, på så vis tydliggörs intresset för det 

som berättas samtidigt som den intervjuade kan känna sig tryggare i att berätta mer (Ahrne & 

Svensson, 2011). Samtliga intervjupersoner fick information per telefon om studiens syfte, 

samtycke till information, upplägg och exempel på vilka frågor som kunde komma upp samt 

information om att intervjun skulle spelas in. Genom att förbereda den som ska intervjuas kan 

känslor av obehag eller nervositet minskas inför en intervju (Aspers, 2011).  

 

4.3.2. Materialanalys 

Transkriberingsarbetet inleddes parallellt med intervjuer. Det kan vara fördelaktigt att skriva 

ut materialet själv då tolkningsarbetet kan ske redan under själva lyssnandet och skrivandet. 

Materialanalys av den kvalitativa sorten innebär en kontinuerlig abstraheringsprocess som 

påbörjas i de omedelbara intervjuutsagorna och stegvis producerar etiketter, kategorier och 

teman som är mer abstrakta (Ahrne & Svensson, 2011).  

Efter att utskrifterna noggrant läste om och om igen var det dags att påbörja uppdelning 

och ordning av texterna. Under läsningen noterades viktiga fraser och formuleringar som 

sedan grupperades under olika teman. Arbetsmaterialet har därmed sållats och beskurits, dock 

med medvetenhet om att inte göra avkall på nyanser och komplexitet. Reduceringsarbetet har 

vidare haft en förbundenhet med den teori och tidigare forskning som uppsatsen riktas mot 

(Ahrne & Svensson, 2011). Materialet lästes rad för rad och strukturerades därefter genom 

kodning, vars syfte är att urskilja mönster, skillnader eller samband (ibid). Kommentarerna 

klipptes ut i remsor, kodades genom färgschema och numrerades, sedan sorterades under 

grundkoder.  

Kodningsarbetet skedde i två olika steg, först induktivt genom en öppen kodning, vilket 

innebär att materialet kategoriseras spontant och öppet utan hänsyn till teorierna. Därefter 

deduktivt, där genomfördes en selektiv kodning som innebar en sammanslagning av 

kategorier till teman utifrån teorier, tidigare forskning samt studiens syfte och frågeställningar 

(Ahrne & Svensson, 2011). Nedan följer ett exempel på hur den slutliga kodningen har gått 

till:  
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Kodning                          Underkategorier              Kategori                           Teman 
- Uppdrag - Information 

- Övervakning 
- Beslutsfattande 
- Sanktioner 

- Arbetsbeskrivning 
 

Handläggarnas 
huvudsakliga 
arbetsuppgifter 

- Konflikt/dubbelroll 
 
 
- Överbelastning 

- Myndighetsutövare och 
servicepersonal 
 
- Resursbrister  
 

- Yrkesrollen som handläggare 
 
 
- Organisationsförändringar 

Utmaningar och 
dilemman för 
gräsrotsbyråkraten 

- Handlingsutrymme 
 
- Alienation 

- Kontakt med medborgare 
 
- Administrationskravet 

- Drivkrafter 
 
- Myndighetsutövning 

Konsekvenser och 
strategier för 
gräsrotsbyråkraten 

 

Den ovanstående kodtabellen utgör en beskrivning av hur teman är framtagna. Upprepade 

nyckelord och fraser i utsagorna har blivit kodade. Dessa koder har sedan samlats och format 

underkategorier som sedan komprimerats till en kategori. Utsagor som handlar om ”uppdrag” 

har exempelvis uppdelats i subkategorier som berör arbetets olika delar, därefter har dessa 

formats till temat ”handläggarnas huvudsakliga arbetsuppgifter”. Teman sattes på olika delar 

av materialet, där observationerna samlas under ett och samma tak och fick därmed en 

generell benämning (Ahrne & Svensson, 2011). Dessa utgjorde sedan de slutgiltiga rubrikerna 

som baserades på en kombination av både det empiriska materialet och teorierna. 

 

4.4. Trovärdighet och generaliserbarhet  
I följande avsnitt kommer en redogörelse av studiens trovärdighet och generaliserbarhet. 

Trovärdighet inbegriper noggrannhet och transparens, dessa inverkar på studiens trovärdighet 

och avgör om den är möjlig att diskutera och kritisera (Ahrne & Svensson, 2011). Genom att 

tydligt redogöra för undersökningsprocessen har studien förhoppningsvis lyckats få läsaren att 

lätt följa den röda tråden i studien om hur resonemangen och tankegångarna har varit kring 

metodvalet. Vidare genom att kontinuerligt bekräfta och sammanfatta informanternas respons 

under intervjutillfället har det strävats efter en korrekt tolkning av utsagorna, därmed en ökad 

trovärdighet för studien. Att bearbeta materialet parallellt med intervjuer kan även ha bidragit 

till en ökad trovärdighet. Under intervjuerna har jag strävat efter att ha en neutral attityd 

gentemot informanters utsagor, ledande frågor och subjektiva tolkningar har därmed undvikits 

i så stor utsträckning som möjligt. Däremot så är jag medveten att även om jag inte kände 

informanterna, så hade hade jag ändå sett några av dem vid någon enstaka gång under min 

praktiktid. Det kan i någon bemärkelse ha en minskande effekt på uppsatsens trovärdighet.  

Trovärdighet hänger samman med generaliserbarhet i den meningen att finna en möjlighet 

att upprepa studien vid andra tillfällen eller i en annan miljö och få liknande resultat. 
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Kvalitativa studier kan dessvärre vara svårare att generalisera i jämförelse med kvantitativa, 

dock är det lika relevant att göra generaliseringsanspråk inom kvalitativ forskning. Det 

innebär emellertid att dessa görs med mer försiktiga bedömningar av forskningsresultatens 

överförbarhet till andra miljöer (Ahrne & Svensson, 2011). Eftersom enbart fyra intervjuer 

genomfördes så innebär det att slutsatserna är svåra att generalisera. Dessutom skulle en 

undersökning av handläggare från flera statliga myndigheter kunna göra studien mer 

generaliserbar. Däremot så har resultaten visat sig till stor del gå i linje med den tidigare 

forskningen, vilket ger uppsatsen en möjlighet att vidareutvecklas i framtida studier om 

myndighetsutövarens upplevelser av sin yrkesroll.  

 

4.5. Etiska överväganden 
En vetenskaplig studie kan inte genomföras om den går emot de etiska principer som 

forskarsamhället har ställt upp (Aspers, 2011). Inför varje intervju informerades 

informanterna om de rådande etiska kraven enligt Vetenskapsrådet (2017) och riktlinjer för 

GDPR. Dessa är följande:  

Informationskravet - Informanterna tog del av information både muntligt och skriftligt om 

projektets syfte samt vilket tema som berörs. Vidare har de informerats om att deltagandet är 

helt frivilligt och att de kan avbryta medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2017).  

Konfidentialitetskravet - Informanterna försäkrades om att behandling av uppgifterna 

kommer att behandlas konfidentiellt, där ingen annan förutom författaren och ev. handledaren 

kommer få tillgång till det insamlade materialet. Informanter hålls anonyma där inga 

uppgifter om kön, ålder, utbildningsbakgrund och geografisk plats nämns i uppsatsen. 

Personerna anges enbart som ”informanter” i uppsatsen i syftet med att skydda deras 

identiteter och försvåra möjligheten att identifiera deltagarna (ibid).  

Samtyckeskravet - Informanterna har gett samtycke till sitt deltagande i intervjun, detta har 

skett skriftligen med signatur (ibid). Informanterna är införstådda på att det insamlade 

materialet kommer att förstöras så fort uppsatsen är klar, samt att uppsatsen kan komma att 

publiceras.  

Nyttjandekravet - Informanterna har informerats om att den insamlade informationen 

kommer endast att användas i denna uppsats (ibid). 
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5. Resultat och analys  

Härmed presenteras resultatet av de utförda intervjuerna med ett analytiskt förhållningssätt 

utifrån det tidigare presenterade teoretiska ramverket. Resultatet är uppdelat i tre delar med 

tillhörande underrubriker. Först presenteras en introducerande del som innefattar 

handläggarnas vardag. Del två består av en djupgående analys av utmaningar och dilemman 

för gräsrotsbyråkraten. I den tredje delen tas det upp strategier och konsekvenser för 

gräsrotsbyråkraten.  

 

5.1. DEL I: Handläggarnas vardag  
Handläggarnas vardag är uppdelad i två delar, där den första utgör handläggarnas beskrivning 

av de mest förekommande arbetsuppgifterna. Medan den andra delen fokuserar å andra sidan 

på hur handläggarna upplever den mänskliga kontakten, där informanterna uttrycker en 

önskan om att interaktionen med medborgarna står i fokus i arbetet som handläggare. 

Som myndighetsutövare utgör man en del av ett ”kontrollorgan” som informerar, 

övervakar, beslutar sanktioner eller belöning beroende på om den enskilde arbetssökande har 

”fullföljt sin planering” och därmed uppfyllt kriterier för sina skyldigheter (Paulsen, 2015). 

Härmed presenteras informanters beskrivning av uppdraget de har. 

 
5.1.1. Informera och övervaka 

Informanterna fick besvara frågan om vad som sker i de allra första mötena med den 

arbetslösa. Samtliga uppger att den första kontakten bygger på att man har 

informationsuppdrag: Handläggarna informerar individen om processen samt försöker få fram 

så mycket information som möjligt för att kartlägga2 och därefter utföra en marknadspolitisk 

bedömning samt planera lämpliga insatser utifrån den.  

 
 Det är ju så att vi kartlägger en persons bakgrund för att lättare kunna hjälpa den enskilde 
 framåt. Vad det gäller att kanske vidareutbilda sig eller gå direkt till arbete. Ibland kan det också 
 vara en kombination av dessa två. – Informant 1 
 

Kartläggningsprocessen beskrivs som ett sätt att få tillräckligt med informationsunderlag för 

att kunna matcha individer med lämpliga insatser. Informant 3 beskriver kartläggningen där 

”en mängd frågor som behöver besvaras”. Handläggarens roll innebär således att övervaka 

och kontrollera att allting går rätt till. Flera informanter betonar vikten av att den sökande är 

                                                   
2 Kartläggning åsyftar till att i ett inledande skede i processen utföra en bedömning av den sökandes behov av stöd, där den 
sökandes förutsättningar tydliggörs i en process som ska i slutändan leda till att den arbetslösa ska få ett arbete 
(Arbetsförmedlingen, 2019). 
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”uppriktig” och talar sanning, annars kan inte handläggarna hjälpa den på bästa sätt. 

Gräsrotsbyråkraten gör därmed bedömningar kring trovärdighet, legitimitet och prestation 

(Lipsky, 1980). Informanterna menar att informationsuppdraget innefattar att ta reda på så 

mycket information som möjligt, det följs sedan upp av varje handläggare som ser till att 

personen faktiskt sköter sig. Vidare uppger informant 4 om skyldigheter hos de sökande: 

 
 Det är ju det här att de ska vara aktivt arbetssökande.. det kommer vi aldrig undan. […] du ska 
 göra det du kan.. utifrån din egen.. förmåga för att kunna komma vidare.. söka jobb.. ska vara 
 inskriven på AF och aktivt visa via aktivitetsrapporter att du söker jobb när du redovisar varje 
 månad och hur.. du kanske på andra sätt tagit kontakter.. varit på nätverk osv. […] att man står 
 till arbetsmarknadsförfogande. – Informant 4 

 

Majoriteten av informanterna uppger att om den sökande exempelvis inte skickar in sina 

aktivitetsrapporter3 varje månad har det numera blivit så att de automatiskt får varningar, 

tidigare dubbelkollade handläggarna och såg till att det gick rätt till. I andra fall är det 

kompletterande aktörer om medborgaren är inskriven på exempelvis på någon stöd- och 

matchningsföretag där rapporterar de tillbaka i AF:s system och informera om att personen 

inte har närvarat.  

Den ständiga övervakningen som utövas av handläggarna innebär en form av disciplin som 

grundar sig i både foglighet och nytta. Fogligheten i Foucaults (2003) mening görs när den 

arbetssökande fyller i aktivitetsrapporter på ett korrekt sätt och skickar in dem i god tid. 

Genom att göra det den arbetssökande är ålagd kommer den på så vis närmare målet: att finna 

ett arbete och därmed utgöra nytta för samhället. Då flertalet av informanterna betonar vikten 

av kartläggning och informationsframtagning, vad den sökande får eller inte får göra, 

indikerar just på behovet av att övervaka den enskilde. Detta kan tolkas som att den sökande 

behöver avstå från vissa handlingar som hämmar den egna utvecklingen. Ergo, att inte 

motverka processen i uppdraget, som grundar sig i att fullfölja sina skyldigheter för att kunna 

få ersättning. 

Dessa kan ses som disciplinära metoder vars uppgift är att få den enskilde att öka nyttan 

för sig själv, men även lydnad i förhållande till någon annan, i det här fallet handläggaren. 

Nyttighet hos individer frambringas således ur en ekonomisk synpunkt, å ena sidan utbildar 

handläggarna en ”skicklighet”, exempelvis lära ut hur man ska söka jobb, skriva ett CV eller 

skapa nätverk samt andra arbetslivsförberedande verktyg. Å andra sidan styr disciplinen 

                                                   
3 Enligt Arbetsförmedlingens författarförsamling (AFFS, 2016:3) 2 §, skall i en aktivitetsrapport för den arbetslöse 
redovisas: sökta jobb eller utbildningar; deltagande i rekryteringsträffar eller arbetsintervjuer; aktiviteter som den arbetslöse 
har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Denna rapport redovisas månadsvis. Vid utebliven aktivitetsrapport utdelas 
varningar som sedan trappas upp till sanktioner på den arbetslöse. Den arbetslöse riskerar därmed att bli av med ersättning. 
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nyttigheten som kan utvinnas för att skapa ett strikt underkastelseförhållande (Foucault, 

2003). I det här fallet står den arbetslöse till arbetsmarknadsförfogande, att fullfölja den 

planeringen som har skapats och följa de rådande instruktionerna som åligger vederbörande. 

 
5.1.2. Beslutsfattande och sanktioner 

”Beslut ska fattas därför att beslut ska fattas” berättar informant 4. Nästan alla beslut fattas 

enskilt av handläggaren beroende på vilken intern utbildningsnivå den har, dessa fattas utifrån 

den handläggarens arbetsmarknadspolitiska bedömning. Informant 1 uppger att som 

handläggare har man skyldighet att ”föra processen framåt”. Det bygger mycket på att den 

arbetssökande ska komma vidare till arbete eller studier, samt huruvida de är berättigade till 

ersättning eller inte, och hur mycket de ska få. För handläggaren innebär det att de har 

skyldigheter att utföra sina arbetsuppgifter enligt regelverket och samtidigt hjälpa den 

arbetssökande att ta reda på vad de vill göra. 

Handläggarna arbetar efter beslutsdelegation som ger upphov till ett relativt stort 

handlingsutrymme, dessa beslut berör beviljande och nekande av insatser som myndigheten 

tillhandahåller. Det innebär att handläggarna har mandat att både handlägga ärenden samt 

fatta beslut. Beslutsfattandet bygger på individuella behov utifrån kontakt med den 

arbetssökande, men när dessa sker befinner de sig alltid inom ramverket för myndighetens 

regelverk. Informant 4 uppger att handläggarna får exempelvis inte bevilja insatser för en 

sökande som inte prioriteras eller sådana som inte ingår i den målgruppen som insatserna är 

menade för. Den handlingsfrihet som gräsrotsbyråkraten innehar beror på att arbetet 

behandlar olika dimensioner som berör den mänskliga, de har beslutsfattandedelegationen 

eftersom arbetet kräver precision och hög observations- och bedömningsförmåga (Lipsky, 

1980). Informant 3 uppger hur den så kallade sanktionstrappan ser ut:  

 
 Men då har man ju.. lagstiftningen alltså.. då skickar man liksom så här.. varningar, påminnelser 
 och så. Och så blir det ju en.. fråga om ersättning liksom. […] det finns ju en sanktion beroende 
 på hur.. sköter man sig inte första gången så får man en karensdag och så. […] det är att man 
 skrivs ut ur insatsen. – Informant 3 
 
För de individer som missköter sig och inte följer det som är överenskommet med deras 

handläggare följer en sanktionstrappa i form av en flerstegsprocess som börjar med varningar 

och slutar i utebliven ersättning och utskrivning ur insatsen. Foucault (2003) menar att 

sanktioner som utdöms i former av byråkratiska åtgärder inte är ämnade att straffa, utan 

snarare har en funktion av att ”rätta till” och ”uppfostra”. De varningar och påminnelser som 

utskickas till den arbetslösa är tänkta att få den att komma till insikt om att denne har gjort fel, 
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och därmed få en ny chans att rätta till felet. Poängen är inte att den enskilde ska känna sig 

bestraffad utan snarare se det som en möjlighet att att bättra sig och rätta sig in i ledet och 

därmed bli en nytta för samhället (Foucault, 2003). 

Informant 1 uppger att ”om man inte uppfyller sina skyldigheter […] där är vi tvungna att 

skicka ett meddelande om man inte följer den planeringen […] ja men det är att man kan 

missta ekonomisk ersättning”. Informanten menar att om den sökande inte fogar sig efter den 

överenskommelse som har träffats så har den bidragit till att motverka sin egen utveckling och 

gör sig icke förtjänt av insatsen längre.  
 
5.1.3. Människointresse som drivkraft 

Ett genomgående mönster som genomsyrar informanternas utsagor är nyfikenheten, som 

infinner sig i mötet med människor och utgör den största fördelen med arbetet. Informant 4 

uttrycker ”[…] att man faktiskt genuint är intresserad och vill höra vad de har för nånting att 

berätta”. De beskriver att yrkesrollen bygger just på att bemöta människor där de befinner sig 

och att ha ett stort människointresse, att man ska ha förståelse och empati för individer för att 

kunna hjälpa dem. Drivkraften som verkar göra att handläggarna vill fortsätta med sitt yrke är 

att se framsteg, framgångar och utveckling hos den arbetssökande. 

 
 Det finns människor som inte mår jätte bra som vi möter. Som inte kan tänka två  år framåt eller 
 liksom ponera ’vad ska jag göra?’ utan vi möter människor som  är kristallklart ’nu är jag här 
 idag, just i den här minuten, nu kan jag prata med dig om att jag kanske orkar gå  till skolan 
 imorgon’ […] alltså vi måste ha ett himla stort humankapital i oss. […] det går inte att jobba 
 som handläggare annars. – Informant 2 
 
Handläggarna berättar om hur viktigt det är att kunna se de små framstegen som de 

arbetssökande gör. Att glädjas åt deras framgång och finna energi att fortsätta trots de 

utmaningar som yrket innebär.  

 
 Det är ju.. en sån kick liksom att se vad det är som händer när människor [arbetssökande och 
 arbetsgivare] hittar varandra. Den där grejen går liksom inte att ersätta nånstans. Och personer 
 som har tappat tron på sig själv och.. det spelar liksom ingen roll om det är personer med 
 funktionsvariationer eller om det är en person som är ny i Sverige eller en person som har gått 
 arbetslös länge.. Det är liksom samma häftiga grej när man hittar sin väg. – Informant 4 
 
Som tidigare nämnts, väljer de flesta att arbeta med liknande yrken utifrån ett intresse och 

engagemang att hjälpa människor (Lipsky, 1980). Majoriteten av informanterna uttrycker att 

det roliga med jobbet är att kunna göra om än en liten skillnad för individerna de möter. 

Vidare betonas även vikten av att kunna följa med i processen och se resultatet, även om på 

senare tid verkar det ha blivit allt mindre tid att följa upp de arbetssökanden.  
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5.2. DEL II: Utmaningar och dilemman för gräsrotsbyråkraten 

Från det insamlade materialet har det framkommit indikationer på utmaningar och dilemman 

som informanter verkar stöta på i det dagliga arbetet. Man vill agera som representant för 

myndigheten och samtidigt vara medmänsklig i kontakt med de sökande. Dessa två faktorer 

förefaller inte alltid vara förenliga med varandra. Någonstans är det viktigt att handläggarna 

kan ”tränga sig igenom” och försöka ha ett samtal med de sökande i en ”naturlig form” utan 

att begränsas av sin roll som statstjänsteman.  

 
5.2.1. Konsten att ”tränga igenom myndighetsskynket” 

Majoriteten av informanterna beskriver lagstiftningen som stel och känslokall, vilket verkar 

påverka beslutsfattandet, eftersom de arbetar med just människor som oftast befinner sig i 

sköra omständigheter. Den sökande kanske är långtidsarbetslös på grund av att denne har 

funktionsvariation, är nyanländ eller på något annat sätt inte befinner sig inom normens 

ramar. Det gör att handläggarna får agera i dubbla roller; myndighetsutövaren kontra 

medmänniskan. Dessa två manifesterar sig simultant i arbetet som är avgörande både för 

vilket handlingsutrymme man har men även hur beslut ska fattas.  

 
 Jag var ju lite sådär fundersam över hur den här stela [statliga verksamheten] […] och det är det 
 som jag fortfarande brottas med. Som handläggare har man sitt myndighetsben och sitt 
 serviceben att stötta sig på, och de ska ju finnas i balans. Ibland behöver man stötta sig tyngre på 
 myndighetsbenet och ibland på servicebenet. – Informant 4 
 

Ovanstående citat indikerar hur arbetet som handläggare skapar ett oundvikligt dilemma i 

vardagen. Det gäller att lära sig regelverkets ramar för att kunna maximera sin handlingsfrihet 

inom dessa begränsade ramar till fördel för både handläggarna själva och individerna de 

möter.  

För att återgå till tidigare citat i del I när informant 4 uttrycker: ”Beslut ska fattas därför att 

beslut ska fattas” ger det oss inblick i hur handläggarna rationaliserar tagna beslut utifrån 

lagstiftningen för att klara av påfrestningar som yrkesrollen medför.  

 
 Vi kan ju inte fatta beslut som går emot vår egen lagstiftning. Det går ju inte utan vi har ju våra 
 grunder för varför […] men att stå för det som människa är ju en annan sak. Det är ju inte alltid 
 man som människa känner att lagstiftningen gör det bästa för just den här individen. Det kan ju 
 vara väldigt okänsligt många gånger så är det ju.. – Informant 1 

  

När jag frågar informanterna om de har varit med om att de har ångrat ett beslut berättar 

majoriteten att det har hänt någon gång, men att det oftast har varit ”bortom deras kontroll” 

som informant 3 uttryckte det. Informanterna menar att de har alltid kunnat stödja sig på 
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regelverket för att rättfärdiga beslut som de kanske är tveksamma mot. I anknytning till 

Webers ansats utifrån Andersen & Kaspersen (2007) kan deras sociala handling innebära en 

konflikt mellan mål- och värderationalitet. I den förra manifesteras handlandet i hur 

handläggarna agerar utifrån externa förväntningar, det vill säga regelverket, för att uppnå 

uppsatta mål. I den senare strävar handläggarna i att bibehålla de egna värderingar som 

människa och ta tillvara på etiska värderingar trots de externa villkoren (Andersen & 

Kaspersen, 2007). Som det tidigare nämnts kan regelverken vara kalla och fyrkantiga, där de 

sökande enbart kan beviljas insatser om de befinner sig i den prioriterade målgruppen eller 

ansöker om insats inom en begränsad tidsram. 

Vidare tillåter inte yrkesrollen handläggarna att tillföra egen mening om besluten om dessa 

inte följer organisationens logiksystem. I det här fallet sker det som Coniavitis (1977) 

beskriver utifrån Weber som ”the ultimate and most sublime values have retreated”, ett 

tillbakadragande av de egna värderingarna som inte får plats inom den byråkratiska sfären. 

Det som återstår är en offentlig människa som överlåter ansvaret åt den byråkratiska 

myndigheten (Coniavitis, 1977). Handläggarnas funktionalitet operationaliseras därmed på ett 

effektivt sätt utifrån ett byråkratiskt perspektiv (Lipsky, 1980). Detta indikerar på att 

handläggarnas position tvingas att förbli opersonlig där regelverket får de att agera, i någon 

bemärkelse, instrumentellt.  

Regelverket verkar dessutom ställa till det på flera olika sätt. Informant 4 uppger att det 

ibland kan hämma utveckling hos den arbetssökande eftersom lagen prioriterar selektiva 

målgrupper eller att det styr beviljande av insatser enbart inom en viss tidsram. Vilket medför 

att de som är utanför målgruppen inte riktigt kommer vidare i processen, eller att de sökande 

helt enkelt får välja en annan väg som kanske inte alltid är rätt för dem. 

 
 Man kan se att det här är en person som skulle behöva helt andra saker.. man kanske ser att om 
 jag bara kunde ge den här personen den här utbildningen så skulle de inte behöva gå den här lite 
 längre vägen till att bli långtidsarbetslös och behöva tappa en del av farten.. men just nu så kan 
 vi inte ge en utbildning till en person som bara varit inskriven i exempelvis tre månader.. utan 
 man behöver vänta kanske sex månader innan den här möjligheten kommer.. och det kan ju vara 
 väldigt kalla gränser ibland. Det är svårt. Det är sånt vi får hantera.. tyvärr som det ser ut här nu 
 idag så finns inte de här möjligheterna. – Informant 4 

 

Informant 1 uppger att det är svåra tider att vara handläggare idag, då det har blivit mer och 

mer styrt vilket i sin tur leder till att handläggarna inte alltid kan ta de mest lämpliga besluten 

för sina sökande. Som jag nämnde i föregående kapitel så uttrycker samtliga informanter att 

de började arbeta som handläggare just för att hjälpa människor, dock blir detta till synes 

paradoxalt i sin helhet. Gräsrotsbyråkraten får ständigt möta dilemmat av viljan att göra 
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skillnad för individen och att i de flesta fallen inte kunna göra det. Impulsen att ge öppna, 

fullständiga och ansvarsfulla stödinsatser som möter medborgarnas behov går hand i hand 

med behovet av ett begränsande, kontrollerande och rationaliserande förhållningssätt till 

insatsers tillkortakommanden eller restriktioner (Lipsky, 1980). Utsagorna påvisar den 

ständiga känslan av konflikt som infinner sig i yrkesrollen, där informanterna anser att de 

tvingas begränsa resurser även om de skulle identifiera behov i de enskilda fallen. 

 
5.2.2. Administration  
Informant 2 uppger att det höga dokumentationskravet tar en väldigt stor plats i arbetet. Flera 

andra informanter beskriver att administrationen är för rättssäkerheten. En utebliven 

anteckning kan därmed leda till att handläggaren ställs ansvarig.  

 
 Det finns en förståelse från min sida att det måste administreras […] jo till exempel att ’idag har 
 du varit på besök’ jag får inte glömma att skriva det i våra interna datasystem, för om jag 
 glömmer det så kan det bli en sanktion för den sökande. Och det ligger ju på mig, alltså jag 
 måste jobba rättssäkert. – Informant 1 
 

Byråkratins logik implementeras i form av dessa avancerade administrationssystem och 

förmedlas vidare av de specialiserade funktionärerna. Handläggarnas funktion är alltså att 

agera som budbärare av byråkratin, där deras handlingar tvingas vara målorienterade, annars 

medför det sanktioner för de inblandade. Detta indikerar på hur byråkratins stelhet och 

opersonlighet legitimeras genom rationalisering av gräsrotsbyråkraten. På så vis garanteras att 

människor fortsätter att följa den byråkratiska organisationens logik utan att ifrågasätta den 

(Coniavitis, 1977).  

Informant 1, 2 och 4 uttrycker att administrationsbelastningen gör att de får träffa de 

sökande mer sällan. Informant 4 har gått från att arbeta på AF:s huvudkontor till att ägna sig 

åt mindre projekt inom myndigheten.  

 
 Det finns en anledning till att jag har ägnat mig åt projekt de senaste åren och det är för at det är 
 där man faktiskt möter människor. På AF [huvudkontoren] där har vi ju ingen sån.. och det har 
 hela tiden gått mot att man möter människor allt mer sällan och det är trist. – Informant 4 

 

Administrationskravet har bland annat varit en framträdande orsak till att handläggarna inte 

hinner träffa sina arbetssökanden. Det har reducerats ner till enstaka möten hit och dit men 

sällan sker det att handläggarna får träffa en och samma sökande flera gånger. Informant 2 

beskriver närmare omfattningen av vanligt förekommande administrationsuppgifter: 
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 De är absurt höga. […] varje gång en sökande är i kontakt med AF så dokumenteras kontakten, 
 oavsett om det är e-post, brev, samtal eller vad det kan vara. Varje gång som vi pratar med folk 
 om nånting djupare än en fråga så dokumenteras det. Alla beslut ska dokumenteras, […] det ska 
 finnas beslutsmotiveringar. […] det kan vara väldigt omfattande att göra; skriva ut, det ska 
 skrivas under av den sökande nästan i alla fall, det ska skrivas under av oss, det ska kanske 
 diarieföras, det ska skannas inne i vårt numera elektroniska system, det ska sparas, det ska 
 arkiveras. – Informant 2 

 

Informanten berättar vidare att om det hade funnits en administrativ personal som gör dessa 

sysslor så skulle handläggarna kunna få mer tid till beslutsfattandet och framför allt flera 

samtal med de arbetssökande. Men just idag ser det inte ut så.   

 

5.2.3. Organisationsförändringar 
Utifrån politiska beslut om reformen av AF i år har det inbegripit bland annat nya 

arbetsförhållanden, samt nedskärningar i personalstyrkan där en tredjedel av personalen 

tvingas avgå och mer än hälften av kontoren stängs ner (Arbetsförmedlingen, 2019). 

Omställningen har haft en påtaglig påverkan på informanterna i deras beslutsfattande. 

Informanterna beskriver arbetsinnehållet som mer ”fragmenterat” med vaga rutiner som 

hänger i luften. Vidare har det lett till ökad otrygghet på arbetsplatsen bland medarbetarna 

utifrån rotation av personal och uppsägningar med kort varsel.  

 
 Man har opererat mycket utifrån att ’Ah! Sitt ner i båten och vänta lite’ lite utifrån myndigheten 
 ’Det blåser nog över, det svänger nog igen’ liksom. Litegrann så.. ligger en tröghet i tiden […] 
 så ibland har vi utbildningar som.. ingen.. kan gå på [skratt]. Andra såna här saker som inte 
 funkar för att vi inte hinner sätta stopp i tid.. – Informant 4 

 

Ovetskapen om hur den närmaste framtiden kommer se ut skapar en osäkerhet i arbetet. De 

stora neddragningar och förändrade arbetsinnehåll försvårar därmed arbetet markant. 

Informant 4 berättar att hen har fått ny chef fyra gånger på tre månader, vilket har resulterat i 

ännu större osäkerhet i vem man ska gå och prata med och hur arbetet ska genomföras 

hädanefter. Omplaceringar och uppsägningar har dessutöver utmynnats till en större 

arbetsbelastning.  

 
 När man gör så att man flyttar helt plötsligt tio personer i arbetsgruppen till en helt annan enhet.. 
 från dag till annan.. så är det ju helt plötsligt tio personers arbete som ska fördelas på alla de 
 andra. – Informant 1 

 

Dekryteringspraktiker, där uppsägningar av personal är den mest drastiska, gör att 

handläggare som stannar kvar behandlas med underkompensation av myndigheten. När 

uppsagda kollegor inte ersätts, distribueras deras arbetsuppgifter vidare till de handläggare 

som är kvar i verksamheten, oftast utan att reducera de befintliga ansvarsområden som de 
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redan har. Ett ökat ansvar utan en ökad kompensation kan ha allvarliga implikationer på 

gräsrotsbyråkraten på flera sätt (Lipsky, 1980). 

Arbetsbelastning som resultat av omställning i myndigheten kan leda till ett psykologiskt 

tillbakadragande. Den ökade spänningen mellan handläggarens arbetsförmåga och 

organisationens målsättning kan i sin tur leda till ett generellt tillbakadragande från att 

engagera sig fullt ut i arbetet (Lipsky, 1980). De drastiska förändringarna i myndigheten 

upplevs av informanterna som grovt negativt präglade. Informant 3 uppger frustrerat: ”vad är 

förväntningarna på mig? Vad är det jag ska göra? […] men det går jätte mycket energi åt helt 

andra saker.”. Hen menar vidare att den numera verksamhetsriktade fokuset hämmar 

handläggarna från att fokusera på det som är viktiga med arbetet - att hjälpa individer ut på 

arbetsmarknaden. Istället går mycket av energin till att ”hålla sig flytande” och ”göra det 

absolut mest nödvändiga till kunder som nu finns i verksamheten”. Lipsky (1980) menar att i 

de omständigheterna finns det en sannolikhet att arbetet kommer att genomföras på ett sätt där 

tiden och kvaliteten i mötet med medborgarna kraftigt reduceras.   

 
5.2.4. Andra myndigheter  
Samverkan med andra myndigheter verkar även ställa till det med att beslutsfatta korrekta 

insatser uppger informanterna. De menar att det finns behov hos den sökande som AF inte 

riktigt kan tillgodose. Informant 3 berättar att det kan vara allt från social, språklig eller 

psykisk problematik som de får bemöta, utan att riktigt veta hur de ska hantera dessa 

personer.  Informant 1 uttrycker ett behov av ett tidigare ingripande hos den sökande redan 

från början, långt innan de hamnar hos AF, annars kan det leda till senare komplikationer i 

arbetssökandeprocessen. Exempelvis ett bristande samarbete mellan AF och 

Försäkringskassan: 

 
 Jag skulle verkligen önska att man hade mer fördjupad samarbete mellan AF och 
 Försäkringskassan och socialtjänsten. Det finns ganska många sökande som skulle ha stor nytta 
 av det. Det skulle göra arbetet lättare för alla inblandade. – Informant 1 

 

Det framkom dessutom att glappet mellan myndigheter dels beror på krockande regelverk, 

dels på att dessa andra myndigheter är överlupna av arbete. Flera informanter uttrycker att det 

är dessvärre den sökande som drabbas värst av glappet och att det är inte ovanligt att 

människor ”faller mellan stolarna”. Det skapar stor frustration hos handläggarna och är en 

indikation på ytterligare påverkande faktor för att fatta rätt beslut. 
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 […] eller med försäkringskassan där man kan bli galen när en tjänsteman säger att ’ett allmänt 
 förekommande arbete är vad den här personen kan göra’ och vi [Arbetsförmedlingen] har 
 kommit fram till att ’det finns ju inget sånt jobb som den här människan kan ta’ […] och då 
 faller den här personen mellan stolarna. […] det beror ju på regelverken och lagstiftningen […] 
 det är svårighet i arbetet och det skapar en stor besvikelse hos många sökande och gör att man 
 också känner att man får ingen hjälp. – Informant 2 

 

Att hänvisa individer till andra myndigheter förefaller vara klokt, förutsatt att det har 

identifierats ett behov som AF helt enkelt inte kan tillgodose. Dock är inte nödvändigtvis den 

sökandes behov som spelar den avgörande rollen för vilken myndighet som ska ”ta hand” om 

denne. I citatet ovan framträder det hur Försäkringskassans bedömning beskrivs som 

orealistisk ur AF:s perspektiv. En möjlig anledning till remisser av dessa slag är rent utav 

ekonomiska och resursmässiga skäl. Remissers funktion blir således ett tillvägagångssätt för 

att avlasta den egna myndigheten, där exempelvis resurserna inte räcker till och det blir 

således mer kostnadseffektivt att hänvisa de arbetslösa vidare. Det blir ett sätt för 

myndigheten att skydda sig själv genom att erbjuda en symbolisk insats när de faktiska 

insatserna är obefintliga (Lipsky, 1980).  
 

5.3. DEL III: Strategier och konsekvenser för gräsrotsbyråkraten 
I följande kapitel redovisas strategier som informanterna verkar använda sig av för att uthärda 

de motgångar och dess påföljder i arbetet. Härmed beskrivs strategier som informanterna 

verkar använda sig av för att hantera utmaningar. Vidare tas det upp en redogörelse för olika 

konsekvenser som påverkande faktorer för beslutsfattandet. 
 
5.3.1. Internt stöd 
Arbetsgrupperna framträder med en stark sammanhållning där handläggarna effektivt kan 

söka stöd bland sina medarbetare. Informant 3 uppger ”det är så högt i tak att man kan 

ventilera till sina kollegor och liksom finna trösten där”. Samarbetet och avlastning mellan 

kollegorna är påtagligt, där hjälpsamhet och uppbackning är centrala. Gräsrotsbyråkraten 

arbetar oftast i isolering, men de tenderar att ständigt söka sig och motta stöd från kollegor 

och har även goda relationer till sina medarbetare (Lipsky, 1980).  
Utöver det kollegiala finns det även andra stödfunktioner som gräsrotsbyråkraten kan 

använda sig av. Merparten av informanterna upplever att det är lätt att söka stöd hos 

exempelvis verksamhetssamordnare, sektionschef, rådgivningsenheten, företagshälsovård, 

skyddsombud, fackliga representanter samt specialister. Informant 1 uppger stödfunktionerna 

som en stark del inom statliga verksamheter. 
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Informant 2 berättar om specialistteamet funktion: ”Det är arbetspsykologer, 

arbetsterapeuter, socialkonsulenter […] då kan man komma till det här teamet.. och så kan 

man då lyfta enskilda ärenden om det är nåt specifikt som man behöver lyfta där”. Lipsky 

(1980) menar att det är vanligt för gräsrotsbyråkraten att hänvisa ”svårhanterade” ärenden till 

specialister och att det är oftast oproblematiskt. Sammantaget kan de olika stödfunktionerna 

möjliggöra för gräsrotsbyråkraten att avlastas i svårare tider när det är överflöd av ärenden, 

vilket kan resultera till en hälsosammare arbetsmiljö och därmed ges utrymme för effektivare 

beslutsfattande. 

 

5.3.2. Handlingsutrymme 

Enligt utsagorna framträder ett mönster om handlingsutrymmet hos den enskilde 

handläggaren som en påverkande faktor i beslutsfattandet. Samtliga informanter uttrycker att 

de oftast har ett friare handlingsutrymme i mötet med den arbetssökande. Vidare berättar 

informant 1 att det även finns tid för den arbetssökande att lyfta fram egna reflektioner och 

kommentarer: ”[…] att man ger ordentligt med tid på de här mötena så att den sökande också 

ska kunna få känna att det finns svängrum för egna kommentarer, tyckande, funderingar” för 

att utföra lämpliga bedömningar. Handläggarna följer inte någon mall eller frågeformulär när 

de först möter sina arbetssökanden, utan det snarare beskrivs som ett ”utforskande” samtal 

enligt utsagorna. 

Som jag nämnde i punkt 5.1. bygger just de första mötena på ett informationsuppdrag, 

dessa skapar underlag för beslutsfattandet. Det insamlade materialet påvisar att handläggarna 

till viss del har handlingsfrihet i mötet med de sökande. Det finns således utrymme för egna 

tolkningar och bedömningar från tjänstemannens sida, med en stark betoning på att tillgodose 

individens intressen. Det sker emellertid inom begränsade ramar, och dessa har minskats allt 

mer enligt informanternas utsagor. Förhållandet mellan handlingsfrihet och bundenhet har 

blivit allt snävare (Johansson, 2007).  

Tidigare i punkt 5.2.3. undersöktes de utmaningar som organisationsförändringar har 

tillfört för gräsrotsbyråkraten. I och med att nedmontering av AF har satts i rullning har det 

medfört konsekvenser där handläggarnas arbete numera dels överbelastas, dels begränsas 

handlingsutrymme och dessutom blir arbetet mer styrt.  

 
 Vi är backup för varandra hela tiden förut enligt ett viss system. Men nu är vi så få som jobbar 
 […] så nu är alla ansvariga för varandra hela tiden. [vid allt högre frånvaro av medarbetare] ja 
 då fattar vi ju besluten [åt dem] och då ligger ju mitt arbete nere under den tiden. – Informant 4 
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Vidare uppger informant 1 och 4 att det finns mindre utrymme för spontana besök, det har 

blivit mer och mer styrt, där mötena sker framför allt under bestämda former. ”Det där med 

att komma spontant.. det är nästan inte en fråga för det funkar inte längre”. Informant 1 menar 

att tidsbristen är den främsta orsaken till att man inte längre kan ha oplanerade möten längre.  

Gräsrotsbyråkraten arbetar under omständigheter där resursbristen i de flesta fallen inte går 

att lösa. Viljan hos gräsrotsbyråkraten att ta hand om människor krockar signifikant med 

myndighetens behov av att behandla arbetet i allt högre tempo och med mindre kostnader. 

Den typiska konflikten här är omhändertagande av individer mot ett kraftigt rutinerat, 

enformigt arbete och massbearbetning, och respons till medborgarnas individuella behov mot 

effektiva organisatoriska prestationer (Lipsky, 1980).   

Konsekvensen för gräsrotsbyråkraten blir att ju mer tid de lägger på ett ärende, desto 

mindre tid finns det till andra. När myndigheten implementerar strängare kontroll över 

resurserna, medan tjänstemannen försöker utdela resurser om de kan, tvingas 

gräsrotsbyråkraten ibland att använda sig av nya strategier. De kan förstås som kryphål i 

systemet där handläggarnas i viss mån lyckas utnyttja systemet för den arbetssökandes fördel, 

utan att behöva gå över lagen (Lipsky, 1980). I följande citat berättar informant 2 hur den 

informerar en sökande om alternativa vägar som är tillgängliga under den rådande strukturen, 

för att lyckas förhandla med systemet ”[I samband med utdelning av avslagsbesked ges] all 

annan information som kan vara nödvändig. Till exempel ”här är ett beslut som du kan 

överklaga. Det går till så här. Kan du inte göra det själv så hjälper vi dig.” 

Informanten tillägger: ”[…] och jag försöker också bemöta att om det skulle vara negativa 

besked.. att det blir så sakligt som möjligt för att ta bort det här med skuld och skam och såna 

saker”. Här påvisas strategier som handläggaren använder sig av för att vara 

lösningsfokuserad, samtidigt som man tar bort eventuella skuld- och skamkänslor hos sig 

själv. Gräsrotsbyråkraten försäkrar sig om att medborgaren är medveten om att handläggaren 

”gör bara sitt jobb” för att få denne att se det från handläggarens perspektiv (Lipsky, 1980).  

 
5.3.3. Rationalisering          
Informanterna berättar hur beslutsfattandet är bundet till lagstiftningen, och att det är bortom 

deras kontroll: ”[…] vi kan liksom inte ändra regelverken.. man har liksom fattat beslut om att 

pengarna skall styras åt ett viss håll så är det ju så. Då är det.. inte mitt beslut” (informant 3). 

Lipsky (1980) menar att det synsättet rationaliserar misslyckanden eller otillräcklighet, och 

möjliggör för gräsrotsbyråkraten att utveckla en bekvämare attityd gentemot motsägelsen i 
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yrket (Lipsky, 1980). Här framgår det tydligt hur rationaliseringsprocessen förstärker de 

byråkratiska krafterna och bidrar till ökad distansering från mänskliga och emotionella 

element. Handläggarnas ansvar över medborgarnas bästa avsägs och läggs istället i händerna 

på organisationen och staten (Coniavitis, 1977).  

 
 […] det är ju politiska uppdrag och det är också arbetsmarknadsdepartementet som lägger sina 
 krav på myndigheten och.. det ligger över min kontroll men det kan vara ändå jobbigt att möta 
 en människa som sitter där och som ändå vill ha en drivkraft att göra det här. – Informant 3 

 

Vidare bidrar rationaliseringen till avpersonifiering där regelsystemens överlägsenhet driver 

gräsrotsbyråkraten till att utveckla en tendens att följa regelsystemens logik. Denna allt mer 

opersonliga egenskap gör att byråkratin rationaliseras. Coniavitis (1977) menar att Weber 

kallar den specifikt för rationell just därför att den operationaliserar med hänsyn till 

intellektuellt analyserbara regler. Dessa byråkratiska egenskaper blir därmed en produkt av 

rationaliteten (Coniavitis. 1977). I anslutning till informanternas utsagor kan man få förståelse 

för hur beslutsfattandet utifrån lagstiftningen kan leda till ”avhumanisering”, där aktörers 

handlingar är funktionellt relaterade till organisationens syfte, och där de egna värderingarna 

inte får någon plats inom byråkratin.  

 
5.3.4. Maktlöshet och alienation          
Informant 2 uppger att hen omges av en känsla av otillräcklighet på grund av tidsbristen i 

arbetet:  
  

 Om jag har mycket dokumentation att göra […] och jag inte har tid för nån arbetssökande […] 
 och så är det en sökande som hör av sig och säger ’jag måste träffa dig’ och det inser jag också 
 att den här personen behöver verkligen träffa mig så klämmer jag gärna in det mötet men jag har 
 ju egentligen inte tid med det vilket gör att.. aa.. liksom.. det blir som en vulkan till slut. Det 
 bara sprutar upp arbetsuppgifter som jag egentligen inte har tid med. – Informant 2 
 

Informant 3 uppger att ju fler personer hen möter desto mer administration. Om 

Gräsrotsbyråkraten trivs bäst i mötet med människor, men istället överbelastas med 

administrativa sysslor kan detta leda till ett missnöje med arbetet. Det kan dessutöver leda till 

mindre engagemang till både myndigheten men även till de sökande. Arbetets villkor som 

möjliggör alienation kommer kumulativt att bidra till separation mellan medborgarna och 

handläggaren. Argumentet att gräsrotsbyråkraten operationaliserar i en alienerad yrkesroll 

bidrar till en större förståelse av dynamiken i yrkesrollen utifrån den senaste utvecklingen hos 

de offentliga statliga organisationerna (Lipsky, 1980).  
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Majoritet av informanterna uppger att den nuvarande utvecklingen innebär att det är flera 

handläggare som är inblandade i ett och samma ärende, det har i sin tur lett till att det blir allt 

svårare för handläggaren att följa samma ärende. Som det nämnts i punkt 3.2. tvingas 

gräsrotsbyråkraten att distansera sig från medborgarna genom att enbart arbeta med vissa 

aspekter av individen, vilket det leder till att svårare kunna få en helhetsuppfattning om den. 

Gräsrotsbyråkraten kan inte heller ha kontroll över flera resurser, utan istället får hänvisa den 

sökande vidare till andra aktörer, därför kan handläggarna oftast ha svårt för att se skörden av 

arbetet. Vidare kan gräsrotsbyråkraten inte effektivisera arbetet med den sökande till fullo om 

människokontakten är begränsad, där handläggaren istället är ockuperad med byråkratiska 

sysslor. Slutligen är det svårt att förutse hur mycket tid ska gå till administrationen, vilket kan 

leda till att de halkar efter i pappersarbetet och tvingas minimera deras respons till 

medborgarnas förfrågningar. Gräsrotsbyråkraten känner sig till slut ineffektiv på grund av 

tidsbrist vilket gör det svårare för dem att engagera sig fullt ut i individuella situationer 

(Lipsky, 1980).  

I slutet av en av intervjuerna uppger informant 2 en intressant skildring mellan den interna 

synen för över två decennier sedan jämförelse med dagens syn på myndigheten. 
 

 När jag började på AF för 26 år sedan så pratade vi om människor.. deras behov.. vad våra 
 insatser kan hjälpa dem med. Alltså vi hade ett arbetsinnehåll där människan var i fokus. Och nu 
 har vi ett arbetsinnehåll där våra egna system är i fokus. Att ”har man klickat i rätt ruta? Har 
 man skickat in pappret rätt?” – Informant 2 

 

Informanten menar att arbetet som från början präglats av att se till människors behov har 

övergått till att ha ett allt mer instrumentellt perspektiv som styr arbetsinnehållet. Hen menar 

att det är märkbart hur fokusskiftet har gått till att det är ”kundens egna ansvar” och att ”folk 

får faktiskt göra det de ska”. Gräsrotsbyråkratins utveckling över tid kan ge inblick som 

ansluter sig till informantens utsagor. Byråkratiseringen av den offentliga sektorn kan ha ett 

samband med ökad alienation för handläggarna. Alienationen har ökat i den utsträckningen att 

gräsrotsbyråkraten är mer benägen att acceptera organisatoriska omstruktureringar än att 

bekymra sig över individens intressen och deras relation till medborgaren. Arbetets villkor 

som möjliggör denna alienation kan undan för undan leda till separationen mellan 

handläggare och de sökande. Lipsky (1980) menar att detta är oerhört allvarligt eftersom förr i 

tiden så stred gräsrotsbyråkraten för medborgarens rättigheter.  
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6. Slutsats och diskussion 

Flertalet slutsatser kan dras utifrån den presenterade resultat- och analysdelen. Som svar på 

frågeställningen om utmaningar som handläggarna upplever i arbetet konstateras för det 

första, att arbetet som myndighetsutövare tenderar att skapa en slags dubbelroll för 

handläggarna. Å ena sidan vill de framstå så professionella som möjligt, då de är 

representanter för en statlig myndighet. Å andra sidan vill de vara serviceinriktade och bidra 

till medborgarnas förbättrade tillvaro. Resultatet visar även att handläggarna tenderar att 

sträva efter att ”tränga igenom myndighetsskynket” i mötet med den sökande, där de vill 

kunna framstå som en hjälpande medmänniska istället för en överordnad aktör som ska lydas.  

För det andra, handläggarnas yrkesroll har visat sig innehålla en slags komplexitet med 

utmaningar från olika håll; det höga administrationskravet skapar frustration och tar tid från 

att möta medborgarna; organisationsförändringar och vaga rutiner skapar både otrygghet i 

arbetsvardagen, osäkerhet inför framtiden och ambivalens i beslutstagandet; samverkan 

mellan myndigheter ter sig vara problematisk och bunden till icke samfällda regelverk, vilket 

resulterar i att handläggarna får remiss om personer som de helt enkelt inte kan hjälpa; hög 

arbetsbelastning och dåliga resultat bidrar till minskad motivation hos handläggarna. 

För det tredje, tenderar handläggarna att använda sig av olika strategier för att hantera 

dessa utmaningar. Dels görs det genom att rationalisera sin position, där antingen regelverkets 

kalla och fyrkantiga natur, eller den sökande som bör ta ett större ansvar för sitt liv, får ta 

skulden. Detta görs för att maskera de otillräckligheter och osäkerheter som handläggarnas 

yrkesroll medför. Konsekvensen av en allt större byråkratisering och att inte känna 

tillfredställelse i arbetet gör att en känsla av maktlöshet och alienation infinner sig, där 

handläggarna till slut blir mindre engagerade i både myndigheten och i interaktionen med de 

sökande.  

För att besvara frågeställningen om vilka drivkrafter som motiverar handläggarna, har 

studien visat på att de dåliga förutsättningarna balanseras upp med människointresse och 

engagemang för individers välbefinnande. Delvis tyder detta på en copingstrategi som 

handläggarna använder sig av för att arbetet ska kunna kännas tillfredställande i någon 

mening. Dels för att få ny energi och ork att hantera de svårigheter som ständigt uppstår. 

Handläggarna försöker fokusera på det roliga, alltså att hjälpa människor vidare i livet och det 

beskriver samtliga informanter är den största drivkraften och den huvudsakliga anledningen 

till att de orkar fortsätta.  

Handläggarna tar även vara på det handlingsutrymme som finns till hands för att kunna 

känna sig kapabla att påverka sin vardag. Det har även visat sig att arbetsplatsen utgör ett 
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starkt sammansvetsat kollegialt stöd, därutöver finns det övriga stödfunktioner att ta hjälp av 

och dessa förefaller vara relativt lättillgängliga. Att ingå i ett större sammanhang med god 

gemenskap och stöd förefaller bidra till en ökad drivkraft hos handläggarna.  

Studien har undersökt aspekter av statstjänstemannarollen som tidigare forskning har 

poängterat har en central inverkan på handläggarnas möjligheter att utföra sitt arbete. Det kan 

dock vara värt att notera att gräsrotsbyråkraters roll kan se annorlunda ut beroende på 

yrkesroll, det kan därför vara svårt att generalisera de teorier och tidigare forskning inom alla 

områden.  

Risken med denna typ av studie är att det är enbart handläggarperspektivet som tas upp och 

då kan man gå miste om infallsvinklar från andra aktörer och vad dessa har att säga om 

handläggarna. Metodvalet kan därmed upplevas som bristfällig för att kunna få en 

helhetsperspektiv på gräsrotsbyråkraten. Eftersom handläggarna står i fokus kan det vidare 

upplevas som att det läggs ett stort ansvar på att de ska göra ett bra jobb. Det ligger även 

mycket fokus på myndighetens brister. Det är emellertid viktigt att poängtera att staten och 

samhället spelar även ett stort ansvar att se till att inkludera de som står utanför 

arbetsmarknaden, det faller inte bara myndigheten eller de enskilda handläggarna.  

Det centrala forskningsområdet som har inhämtats i denna studie har varit av den art som 

framför allt behandlar organisation, byråkrati, gräsrotsbyråkrati, makt och 

myndighetsutövning. Min studie har visat sig gå i linje med den tidigare forskningen i den 

bemärkelsen att resultatet har kunnat visa dels hur beslutsfattandet är influerats av 

myndigheten, de byråkratiska regelsystemen samt gräsrotsbyråkratens arbetsuppgifter. 

Studien har kunnat framlyfta de förutsättningar som råder för gräsrotsbyråkraten som utgör i 

många fall ett hinder i utförandet av ett tillfredsställande arbete. Gräsrotsbyråkraten behov av 

att kunna påverka arbetet följer ingen enstämmighet med bundenhet till regelverket som 

ständigt begränsar handlingsutrymmet, det skapar i sin tur en känsla av maktlöshet hos 

gräsrotsbyråkraten (Johansson, 2007).  

Både Lipsky (1980) och Johansson (2007) tar upp i sina studier konsekvenserna av 

myndigheters förväntningar och yrkesrollens strikta normer på personer som i grund och 

botten brinner för att hjälpa människor. Dessa begränsningar berövar gräsrotsbyråkraten från 

sitt sociala syfte. Gräsrotsbyråkraten får snart en insikt om att det är omöjligt att se 

arbetsvillkoren leda till goda praktiker. Dessa studier bekräftar att myndigheters vilja att 

erbjuda goda, effektiva och hjälpande tjänster för medborgarna går hand i hand med behovet 

av att kontrollera, begränsa och rationalisera tjänsternas brister och tillkortakommanden. 
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Informanternas utsagor har till stor del kunnat ge stöd för hur regelverk och byråkrati hämmar 

dem från att träffa medborgarna och hjälpa dem på bästa sätt. 

Som det tidigare nämnts, har Paulsen (2015) visat i sin studie att det råder en ständig rädsla 

inom arbetslöshetens värld, där de sökande infinner sig i en underlägsen situation som fruktar 

att bli av med ersättning eller inte lyckas få ett arbete. Medan handläggarna präglas av en 

känsla av otillräcklighet och osäkerhet i arbetet. De pressas utifrån myndigheten att få ut 

människor ur systemet, och av de sökande att ge en bra service och av allmänheten att framstå 

som förtroende ingivande. Flera av informanterna bekräftade sin osäkerhet i arbetsrollen, där 

de har känt sig otillräckliga eller där de har upplevt maktlöshet över besluten som tagits.  

Studien utförd av Sandström (2008) har granskat maktbegreppet hos offentligt anställda, 

där de oftast känner vanmakt gentemot regelverk och myndighet, men samtidigt innehar makt 

över individerna de möter. Studien visar dessutom olika faktorer som kan leda till att 

statstjänstemän inte utövar sin makt. Resultatet har visat att det går i linje med informanters 

utsagor, där de både känner sig maktlösa inför rådande förändringar, trängda av regelverk och 

byråkrati, men även att deras beskrivning av sina arbetsuppgifter tyder på den maktpositionen 

de har över de arbetssökande. Dessutom har utsagorna visat ett mönster av hur de antingen 

frivilligt eller ofrivilligt låter bli att utöva makten. Det orsakas troligtvis på grund av tidsbrist, 

stress och osäkerhet på de vaga arbetsuppgifterna. Som följd hänvisas de svårhanterade 

ärenden till specialister för att lätta på bördan. 

Vidare har Ahrne m. fl. (1985) visat i sin studie att AF som myndighet är pressade från 

olika håll, där de är delvis bundna till till de politiska beslut om organisationsförändringar, 

samtidigt som det ständigt flödar in arbetslösa på deras kontor som inte vet vart de ska ta 

vägen. Informanterna beskriver en infinnande hopplöshet i yrkesrollen, där arbetsinnehållet 

och rutiner kan förändras från dag till dag och det hinner inte sätta sig innan nya direktiv 

tillkommer och de känner sig tvungen att släppa allt och börja om på nytt.  

Framtida forskning och vidareutveckling av ämnet skulle kunna innebära att en jämförelse 

mellan olika statliga myndigheter i Sverige och Norden och söka efter korrelation mellan 

gräsrotsbyråkrater. En möjlig forskning på detta kan redogöras med hjälp av forskaren 

Anniken Haglund (2009) som studerar gräsrotsbyråkrati i Norge. Vidare skulle även 

medborgarperspektivet kunna tas i beaktning där deras upplevelser jämförs med 

handläggarnas. Man skulle kunna undersöka framgångsrika samtalstekniker som handläggare 

använder sig av i interaktionen med medborgarna (Sundelin, 2015). Det skulle dessutom vara 

relevant att undersöka kvaliteten hos behovsbaserade insatser, samverkan mellan aktörer samt 

redovisa dess effektivitet som arbetsfrämjande aktiviteter (Norling, 2015). 
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8. Bilaga 1 
 

Intervjuguide  
 

INTRODUKTION OCH PRAKTIKALITETER 

•   Syftet med studien - att undersöka hur handläggare ser på sin roll på på 
Arbetsförmedlingen, hur denne hanterar sin roll som myndighetsutövare samt i mötet 
med den arbetssökande. 

•   Det är helt frivilligt att delta i intervjun och du har alltid möjlighet att avbryta 
intervjun när du vill.  

•   All insamlad data kommer endast att användas till studien.  
•   Alla informanter kommer att hållas anonyma så som namn, geografisk plats och ålder. 

Jag vill försäkra mig om att du är införstådd på att uppsatsen kan komma att 
publiceras.  

•   Intervjun kommer att spelas in och det har informanten skriftligen givit samtycke till. 

BAKGRUNDSINFORMATION  

•   Vad har du för utbildningsbakgrund?  
•   Hur länge har du arbetat på Arbetsförmedlingen?  
•   Hur kom det sig att du började arbeta på Arbetsförmedlingen?  
•   Skulle du kunna beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
•   Kan du beskriva det huvudsakliga syftet med mötet mellan dig och den 

arbetssökande?  

UPPFATTNING OM ARBETSFÖRMEDLINGEN  

•   Vad har du för upplevelse av Arbetsförmedlingen som arbetsplats?  
•   Vad hade du för uppfattning om Arbetsförmedlingen som myndighet innan du började 

arbeta där?  
- Vad har du för uppfattning nu?  

I MÖTE MED DEN ARBETSSÖKANDE  

•   Hur ser mötet med den arbetssökande ser ut?  
- Har ni riktlinjer, mallar som ni ska utgå från?  

•   Hur känns det inför ett möte med den arbetssökande? Hur känns det efter ett möte?  
- Hur känns det inför en utesluten aktivitetsersättning, hur känns det inför ett beviljande av 
aktivitetsersättning? 

•   Vilka tillvägagångsätt har du när du interagerar med den arbetssökande?  
- Samtalstekniker? 
- Hur tas kontakten?  
- Hur anser du att du bidrar till att skapa tillit och trygghet i mötet?  

•   Rent generellt, hur anser du att den arbetssökande upplever mötet med dig som 
handläggare?  
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HANDLÄGGARENS SYN PÅ SIN YRKESROLL  

•   Vad skulle du säga är viktigast i din yrkesroll som handläggare?  
- Vad är det som tar mest plats i dina arbetsuppgifter?   

•   Vilka för- och nackdelar finns det på jobbet enligt dig?  
- Vad är roligt, jobbigt enligt dig? 

•   Kan du beskriva hur myndigheten ser ut?  
- Arbetar ni mest i stora arbetslag eller självständigt?  
- Tar du stöd om du skulle uppleva svårigheter på jobbet?  
- Av vilka?  

•   Hur hanterar du ett möte som känns jobbigt?  
- Beskriv gärna! 

•   Hur ser kraven ut på dokumentation/administration i din yrkesroll?  
•   Hur anser du att tidsfördelningen är för ärendehantering?  

- Får du tillräckligt med tid för dina ärenden? 
•   Vilka drivkrafter påverkar dig i ditt arbete?  

- Var hämtar du motivation ifrån? 
 
 
UPPFATTNINGAR OM MYNDIGHETENS KRAV PÅ DEN ARBETSSÖKANDE 
 

•   Vilka insatser kan den arbetssökande beviljas?  
•   Vad krävs av den arbetssökande för att få tillgång till de olika insatserna?  
•   Vilka skyldigheter har den arbetssökande?  

− Hur följs detta upp av handläggaren?  
•   Hur hanterar man arbetssökande som inte uppfyller sina skyldigheter?  

 
BESLUTSFATTANDE I HANDLÄGGARENS YRKESROLL  
 

•   På ett ungefär, hur ofta brukar du möta den arbetssökande?  
•   Vad händer mellan de mötena och fram till att beslut som berör den arbetssökande 

fattas?  
•   Hur fattas beslut som berör den arbetssökande?  

- Sker detta enskilt eller i grupp? 
•   Vad är det som är avgörande i hur beslut ska tas?  

- Exempelvis om en speciell insats ska beviljas eller inte? 
•   Har det hänt att du har ångrat ett beslut?  

- Utveckla gärna! 
•   Har det hänt att du behövt ta ett beslut som du själv inte stått för?  

- Exempelvis utifrån lagstiftning, direktiv från styrelsen etc.? 
•   Tycker du att lagstiftningen är tillräcklig i området?  

- Om nej, varför inte?  
- Och hur påverkas du som beslutsfattare av det? 

AVSLUTNING  

•   Är det något du vill tillägga som inte har tagits upp här?  
•   Kan jag höra av mig till dig om eventuella förtydliganden eller om jag har fler frågor?  

 


