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FÖRORD

Ett stort tack till er arbetsförmedlare som tog sig tid att dela med sig av sina erfarenheter, 

upplevelser och tankar om och kring myndighetsutövning och det egna handlingsutrymmet.
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Abstract

Essay in political science, C-level, by Line Säll, spring semester 2007. 

Tutor: Susan Marton. 

”To do things by the rule of law -A study in the discretion of front-line bureaucrats” 

This essay has it´s starting-point in the theoretical problem of social science to unite 

democracy and bureaucracy. The purpose is to illustrate the problems with the discretion of 

front-line bureaucrats in a democratic state. The theoretical approach is front-line 

bureaucracy-theory. Certain characteristics of the work of street-level bureaucrats makes it 

impossible to severly reduce discretion. The thesis is that the public policy in important ways 

is made in the offices of street-level bureaucrats because of their discretion. My research 

question is: How does front-line bureaucrats, at an employment exchange office in Sweden, 

interpret their discretion? The discretion is investigated in relation to the marginalised 

position of immigrants on the swedish labor-market, and in the perspective of that the swedish 

population is getting more and more heterogeneous. The essay is an qualitative interview 

study, as front-line bureaucrats at an employment exchange office has been interviewed.  

My findings is that the front-line bureaucrats interpret their discretion as quite limited. The 

limits is mostly seen in relation to the rules of the organisation, the bureaucrats orientation 

towards the organisation over the client and to the ideal of the rule of law. 

Keywords: Democracy, Front-line bureaucrats, discretion, immigrants, employment exchange
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1. INLEDNING

Ämnesval och problembild

Utanför kommunkontoret i Vetlanda den 20 april 2007: Svenska medborgare demonstrerar på 

gatorna mot vad de anser ha varit ”felaktig” myndighetsutövning. Bakgrunden är avslöjandet 

om hur en nu 16-årig flicka fått leva i misär och med sexuella övergrepp av sin missbrukande 

far trots upprepade anmälningar till socialtjänsten i Vetlanda. Socialtjänsten har erkänt att de 

gjort fel och chefen för familjeomsorgen har avgått. Kommunen har fått ta emot hundratals 

mejl, en del så hotfulla att de anmälts till polisen. Namnlistor där socialchefen Ola Götessons 

avgång krävs samlas in och ropen skallar: ”Avgå Ola! Avgå Ola!…”1 Vad är då problemet i 

Vetlanda? Statsvetenskapligt sett skulle det kunna beskrivas som att tjänstemännen inom 

socialförvaltningen förlorat medborgarnas förtroende, vilket ger upphov till 

legitimitetsproblem i det demokratiska systemet. 

Ämnesvalet för denna uppsats har sin utgångspunkt i det samhällsteoretiska grundproblemet 

att förena demokrati och byråkrati. Demokratiska värden som jämlikhet, delaktighet och 

individualitet har ofta visat sig vara svåra att förena med byråkratins krav på hierarki, 

specialisering och opersonlighet2. Det finns emellertid tre grundkrav som är gemensamma för 

demokratins och byråkratins ideal. Såväl demokratin som byråkratin bör uppfylla krav på 

medborgarstyrelse, rättsstat och handlingskraft.3 Medborgarstyrelse innebär att det ytterst är 

medborgarna som ska styra hur den offentliga makten inrättas och används och rättsstaten ska 

skydda medborgarna mot maktmissbruk, godtycklighet och oförutsebarhet.4 Såväl demokrati 

som byråkrati kräver dessutom handlingskraft för att kunna omvandla demokratiskt tagna 

beslut till praktiska resultat. Dessa krav på medborgarstyrelse, rättsstat och handlingskraft kan 

dock vara svåra att maximera samtidigt, därför måste det i praktiken göras avvägningar och 

kompromisser.5

                                                
1 Socialchefen i Vetlanda får polisskydd, DN, 2007-04-13, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=638806, 
2007-04-20
2 Petersson, O., Statsbyggnad, SNS förlag, 2003, sid. 7
3 Petersson, O., a.a. sid. 10 ff
4 Petersson, O., a.a. sid. 11 ff
5 Petersson, O., a.a. sid. 15 ff
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En väl fungerande demokrati handlar inte enbart om förekomsten av rättvisa val, 

representativa och handlingskraftiga regeringar samt ett omfattande politiskt deltagande. En 

förvaltning som präglas av kompetens, lyhördhet, hög etik och professionalism är minst lika 

viktigt i ett demokratiskt samhälle.6 Det finns två fundamentala skillnader mellan det 

representativa och det byråkratiska systemets aktörer. Politiker tillsätts och kan avsättas 

genom allmänna val och det är detta som legitimerar deras maktutövning. Tjänstemän tillsätts 

och avsätts på helt andra grunder. Vid tillsättning handlar det främst om meriter och vid 

avsättning om någon form av rättslig prövning.7 Max Weber (1864-1920), som lade grunden 

för den moderna byråkratiteorin, menade att politikens utflödessida, dvs. tjänstemännens 

relation till medborgarna, var minst lika viktig för systemets legitimitet som politikens 

inflödessida (t.ex. att medborgarna får rösta i allmänna val).8 Statsvetaren Bo Rothstein menar 

att Webers synsätt antagligen har större betydelse i den moderna välfärdsstaten än under hans 

egen tid eftersom medborgarna i dagens samhälle i mycket större utsträckning är beroende av 

insatser och åtgärder från offentliga organ.9

Uttrycket gräsrotsbyråkrat är en översättning av amerikanskans ”street-level-bureaucrat” som 

introducerades av statsvetaren Michael Lipsky i en artikel skriven 1969 (publicerad 1976).10  

Lipsky problematiserade gräsrotsbyråkraternas roll:

I argue that public policy is not best understood as made in legislatures or top-floor suites of high-
ranking administrators, because in important ways it is actually made in the crowded offices and 
daily encounters of street-level workers.11

och antog samtidigt ett nedifrån-och-upp-perspektiv. Lipskys huvudtes är att 

gräsrotsbyråkrater besitter en handlingsfrihet och en handlingsförmåga i sin verksamhet som 

leder till att det i själva verket blir de, och inte politikerna, som utformar politiken inom sitt 

område.12 Vad kan då gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme få för betydelse för politikens 

utflödessida? 

                                                
6 Rothstein, B., (red.), Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem, SNS Förlag, 
tredjeupplagan 2001. sid. 11
7 Rothstein, B., (red.), a.a. sid. 8
8 Rothstein, B., (red.), a.a. sid. 64 f
9 Rothstein, B., (red.), a.a. sid. 66
10 Johansson, R., Vid byråkratins gränser. Om handlingsfrihetens organisatoriska begränsning, Lund, 1992. sid. 
41
11 Lipsky, M., Street-level bureacracy. Dilemmas of the individual in public services, Russel Sage Foundation, 
1980, sid. xii
12 Rothstein, B., (red.), a.a. sid. 22 ff
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Lipsky menar att:

At best, street-level bureaucrats invent bening modes of mass processing that more or less permit 
them to deal with the public fairly, appropriately, and successfully. At worst, they give in to 
favoritism, stereotyping and routinizing…13 (min kursivering)

Svaret på ovanstående fråga kan alltså inte reduceras till ”positiv” eller ”negativ”. 

Gräsrotsbyråkraternas arbetssituationer är alltför komplicerade för att reduceras till uppgifter 

som kan lösas i enlighet med detaljerade regelverk14. Det är nästintill omöjligt att i detalj 

föreskriva vad som ska ske i enskilda fall. Ett mer eller mindre omfattande handlingsutrymme 

är en nödvändig förutsättning i gräsrotsbyråkraternas arbete.15 Även detta (att skrivna lagar 

inte kan tillämpas exakt i alla lägen) är ett klassiskt samhällsteoretiskt problem som först 

uppmärksammades av Aristoteles som menade att lagstiftaren:

…ur stånd att definiera för alla fall (…) tvingas att utforma generella föreskrifter, vilka inte är 
tillämpbara på alla utan bara på de flesta fall.16

Det är alltså inte en empirisk fråga om handlingsutrymmet finns inom ramen för 

myndighetsutövningen. Det är dock en empirisk fråga om och hur detta handlingsutrymme tas 

i anspråk av gräsrotsbyråkraterna.17 Statsvetaren Isabelle Schierenbeck har gjort en 

komparativ studie om hur gräsrotsbyråkrater på invandrarkontor, socialkontor och 

arbetsförmedlingar i Sverige och Israel använder sitt handlingsutrymme i sin 

myndighetsutövning och hur detta påverkar det integrationspolitiska utfallet. Hon bygger upp 

en analysmodell och problematiserar tre kategorier i relation till handlingsutrymmet: det 

formella regelverket, den dubbla rollen och invandraren som klient. 

Det formella regelverket kan i relation till handlingsutrymmet beskrivas som ett detaljerat 

eller ett mindre detaljerat regelverk och som en strikt eller en mindre strikt tillämpning av 

regelverket18. Relationen mellan gräsrotsbyråkrat och klient beskrivs som av dubbel karaktär. 

På samma gång som det är en kontakt mellan två människor är det ett förhållande mellan 

klient och organisation. Gräsrotsbyråkraten ställs då inför krav från både klienten och 

                                                
13 Lipsky, M., a.a. sid. xii
14 Schierenbeck, I., Bakom välfärdsstatens dörrar, Boréa, 2003. Sid. 27
15 ibid. 
16 citerad i Rothstein, B., (red.) a.a. sid. 71
17 Schierenbeck, I., a.a. sid. 19
18 Schierenbeck, I., a.a. sid. 32
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organisationen samtidigt som den har ett övertag gentemot de båda. I förhållande till 

organisationen har gräsrotsbyråkraten oftast ett informationsövertag eftersom de är de enda 

inom organisationen som har en gränsöverbyggande uppgift. På samma sätt så sitter 

gräsrotsbyråkraten på ett kunskapsmässigt övertag i relation till klienten. Dessutom är 

klienten oftast i en mer eller mindre ofrivillig situation i mötet med gräsrotsbyråkraten. Detta 

leder till att klienten befinner sig i ett underläge.19 Dessutom kan invandraren som klient

skapa nya utmaningar för byråkratin. Invandring skapar en mer heterogen grupp av 

välfärdskonsumenter, vilket ställer nya krav på byråkratin och dess personal. Språkliga och 

kulturella skillnader samt generaliserande bilder av andra kan skapa problem i 

myndighetsutövningen. Det finns här en risk för att invandrarklienter behandlas på ett 

stereotypt sätt av myndigheter.20  

Schierenbeck drar bl.a. slutsatsen att invandrare betraktas utifrån stereotypa föreställningar i 

såväl Sverige som Israel. Dessa föreställningar får dock ett större genomslag i Sverige än i 

Israel eftersom den svenska myndighetsutövningen är mer flexibel än den israeliska 

myndighetsutövningen som är mer strikt. Utifrån Schierenbecks analys skulle alltså den 

förenklade slutsatsen kunna dras att man i Sverige prioriterat handlingskraft och i Israel 

rättsstatsidealet. Men hur ser då gräsrotsbyråkrater i Sverige på problemet att förena 

demokrati och byråkrati? Är det något ideal de prioriterar? 

Utifrån ovanstående problematisering har jag valt att i denna uppsats lägga fokus på hur 

gräsrotsbyråkrater ser på sitt handlingsutrymme i relation till invandraren som klient. Att jag 

valt just detta fall beror på att den mer heterogena gruppen svenskar ställer nya krav på 

byråkratin och dess personal samt att det finns en risk att invandrare behandlas på ett 

stereotypt sätt av myndigheter.21 Dessutom har just invandrares marginaliserade position i 

samhället varit i hetluften de senaste åren, såväl inom media som politik och forskning. Att 

det inte bara är ett aktuellt, utan även ett känsligt ämne kan vi se i debatten och efterspelet av 

det beslut regeringen tog år 2000 om att tillsätta en integrationspolitisk maktutredning. I 

samband med denna utredning anklagades dåvarande integrationsminister Mona Sahlin av 

                                                
19 Schierenbeck, I., a.a. sid. 32 ff
20 Schierenbeck, I., a.a. sid. 36 ff
21 Schierenbeck, I., a.a. sid. 36 ff samt Lipsky, M., a.a. sid. xii
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statsvetare som Bo Rothstein och Olof Petterson för att otillbörligt politisera forskningen22. 

Bakgrunden till detta var att Anders Westholm, som utsetts till särskild utredare, på DN 

debatt23 kritiserats av två av utredningens experter, Masmoud Kamali och Paulina de los 

Reyes som menade att ”utredningen drivs utifrån normen att "svenskheten" är det självklara 

och naturliga medan invandraren är avvikande och underordnad andra24”.

Efter att Kamali och Los de Reyes tillkännagett att de hoppar av utredningen eftersom de 

ansett att de blivit diskriminerade skriver statsvetarna Bo Rothstein och Olof Petersson ett 

brev till Mona Sahlin där de hävdade att Sahlin nu planerar att tillsätta Kamali till ny 

ordförande i utredningen och utrycker här sin ”bestörtning över ett sådant beslut” eftersom de 

anser att Sahlin då politiserar forskningen.25 Sahlin svarar på detta med att Westholm själv 

valt att hoppa av utredningen samt att han senast i februari samma år ska slutföra fyra 

rapporter inom utredningen. Därefter ska utredningen avvecklas och de forskningsprogram 

som påbörjats inom utredningen ska läggas fram i departementsserien som självständiga 

forskarrapporter. Samtidigt svarade Sahlin att regeringen skulle besluta om en ny utredning 

om diskriminering, makt och inflytande där Massmoud Kamali ska förordnas som särskild 

utredare. På detta vis ansåg Sahlin att de integrationspolitiska maktfrågorna skulle få en 

allsidig belysning. 26

Detta problematiserande av demokrati kontra byråkrati samt av gräsrotsbyråkraters 

handlingsutrymme i relation till det formella regelverket, den dubbla rollen och invandraren 

som klient lägger grunden för syftet med föreliggande uppsats. 

                                                
22 Skriftlig fråga 2003/ 04:502, 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=frs&rm=2003/04&dok_id=GR11502&nr=502, 
2007-04-18
23 2003-04-06
24 Vi hoppar av Sahlins utredning, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=127550, 2007-04-18
25Skriftlig fråga 2003/ 04:502, 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=frs&rm=2003/04&dok_id=GR11502&nr=502, 
2007-04-18
26 Svar på skriftlig fråga 2003/ 04:502, 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2003/04&dok_id=GR12502&nr=502, 
2007-04-18
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Syfte och perspektiv

Uppsatsen har ett förvaltningsdemokratiskt- samt ett ”nedifrån-och-upp” perspektiv. Med 

detta menas att en av mina utgångspunkter är att gräsrotsbyråkrater genom sitt 

handlingsutrymme till stora delar antas utforma den offentliga politiken inom sitt område27. 

Politikens viktiga beslut tas på organisationens lägsta nivåer i mötet mellan gräsrotsbyråkrat 

och klient. Av denna anledning anser jag att det är viktigt att belysa gräsrotsbyråkraternas roll 

i mötet mellan de byråkratiska och demokratiska idealen medborgarstyrelse, rättsstat och 

handlingskraft utifrån fallet invandraren som klient på arbetsförmedlingen. Det övergripande 

syftet med uppsatsen är att belysa problemet kring gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme i 

en demokratisk stat. Syftet skall uppfyllas genom att gräsrotsbyråkraters syn på sitt eget 

handlingsutrymme undersöks.  

Detta är statsvetenskapligt relevant då det handlar om förvaltningsdemokratisk legitimitet. 

Som nämndes tidigare är en väl fungerande och legitim förvaltning lika viktigt i en 

fungerande demokrati som t.ex. allmän rösträtt och handlingskraftiga och representativa 

regeringar. Dessutom håller jag med Rothstein som menar att Webers tankar kring legitimitet 

i politikens utflödessida i dagens välfärdssamhälle är viktigare än någonsin tidigare. 

Forskningsfrågor

Utifrån uppsatsens syfte har jag formulerat en övergripande forskningsfråga:

Hur ser gräsrotsbyråkrater, på en arbetsförmedling i Sverige, på sitt eget handlingsutrymme?

Jag har delat in frågan i tre preciserade forskningsfrågor: 

1.) Hur ser gräsrotsbyråkrater, på en arbetsförmedling i Sverige, på sitt eget 

handlingsutrymme i relation till det formella regelverket?

2.)  Hur ser gräsrotsbyråkrater, på en arbetsförmedling i Sverige, på sitt eget 

handlingsutrymme i relation till den dubbla rollen?

3.) Hur ser gräsrotsbyråkrater, på en arbetsförmedling i Sverige, på sitt eget 

handlingsutrymme i relation till invandraren som klient?

                                                
27 Det bör dock poängteras att det då är innehållet i verksamheten som gräsrotsbyråkraterna utformar. Politikerna 
har goda möjligheter att genom indirekt styrning påverka förutsättningarna för verksamheten. 
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Bakgrund 

År 2006 var ett rekordår i invandringshänseende. 96 000 personer invandrade till Sverige. Av 

dessa var 83 000 utrikes födda och 13 000 födda i Sverige. Det tidigare rekordet var från år 

1994 då det var krig på Balkan och 83 000 personer invandrade. Anledningarna till att 

invandringen ökade förra året var bl.a. lagändringar, ökad rörlighet inom EU samt oroligheter 

och en negativ utveckling i Mellanöstern och Afrikas horn.28

Enligt en undersökning från 200529 anser närmare 90 procent av de tillfrågade svenskarna att 

påståendet ”det förkommer en diskriminering av invandrare” (i Sverige) ”stämmer ganska 

bra” eller ”stämmer helt och hållet”.30 I rapporten ”Inför arbetsförmedlaren är vi alla lika –

om etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden” som utmynnade ur den 

integrationspolitiska maktutredningen under ledning av Anders Westholm belyser forskarna 

de två huvudsakliga teoretiska förhållningssätten till invandrares marginaliserade position i 

det svenska samhället. Det ena förhållningssättet förklarar invandrares marginaliserade 

position i det svenska samhället med att det finns en strukturell diskriminering som ständigt 

missgynnar människor med utländsk bakgrund. Det andra förhållningssättet beskrivs som 

”mer sökande”31 och innebär att de olika positionerna i samhället skulle kunna förklaras 

genom mer nyanserade förklaringar som kulturella olikheter snarare än att 

majoritetsbefolkningen orättfärdigt gynnar sig själv.32 Det finns alltså olika förhållningssätt 

till varför invandrare har en marginaliserad position i det svenska samhället. Men hur ser då 

denna marginaliserade position ut? I pressmeddelandet till ”Rapport integration 2005” kan 

man läsa: 

Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda är 17 procentenheter. Situationen på 
arbetsmarknaden påverkar andra möjligheter. Sysselsättning och inkomst ger möjligheter att välja 
bostad. Föräldrars arbetslöshet och boendesegregationen påverkar barnens skolresultat. 25 000 
utrikes födda vuxna har inte kommit in på arbetsmarknaden och befinner sig långvarigt på 
försörjningsstöd. Många utrikes födda akademiker har fastnat i den grundläggande 
vuxenutbildningen. Rapport Integration 2005 speglar en rad hinder för utrikes födda inom olika 
samhällsområden.33

                                                
28 Rekordinvandring 2006, 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0801_2007K01_TI_03_A05ST0701.pdf, 2007-04-24
29 Integrationsverkets integrationsbarometer.
30 Fickfakta, http://www.integrationsverket.se/upload/Publikationer/Fickfakta.pdf, 2007-04-25, sid. 96
31 Inför arbetsförmedlaren är vi alla lika?, Ds 2006:14, sid. 7
32 Ibid. 
33 Rapport integration 2005, http://www.integrationsverket.se/Tpl/SubStartPage____2900.aspx, 2007-04-23
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Att människors position på arbetsmarknaden påverkar deras möjligheter inom andra områden 

är en återkommande ståndpunkt inom forskning och samhällsdebatt34. Av denna anledning 

kan det vara angeläget att fokusera på hur invandrares position på arbetsmarknaden ser ut. 

Regeringens mål att 80 procent av befolkningen ska ha ett arbete har i stort sett varit uppfyllt 

för inrikes födda sedan 1980-talet. För utrikes födda är målet att fler ska få arbete och att 

andelen ska närma sig 80 procent även här. I goda tider så ser det bättre ut och avståndet 

minskar mellan inrikes- och utrikes födda men i konjunkturnedgångar så växer avståndet 

igen.35 Vilket land personen kommer ifrån och hur länge man vistats i Sverige har stor 

betydelse för möjligheterna att få jobb. Personer från Asien och Afrika har svåras att få jobb 

oberoende av ålder, utbildning, kön, civilstånd eller vistelsetid. Invandrade kvinnor har 

svårare att få jobb än män, med undantag för kvinnor från Afrika som vistats i Sverige länge 

och som arbetar i större utsträckning än män från samma ställe och som vistats här lika länge. 

Det råder även en skillnad när det gäller inrikes och utrikes föddas möjligheter att få jobb i 

nivå med sin utbildning. Utrikes födda får oftare lågstatusjobb och riskerar då att ”fastna” 

där.36 Som en direkt konsekvens av den segregerade arbetsmarknaden har utlandsfödda även 

lägre inkomster. I en jämförelse av hela Sveriges befolkning mellan 20-64 år är 

medelinkomsten lägst för dem som kommer från Asien eller Afrika. Inrikes födda har nästan 

dubbelt så hög inkomst som födda i Asien och Afrika.37 Denna verklighet är bakgrunden till 

föreliggande uppsats. 

                                                
34 se bl.a. På tröskeln till lönearbete, SOU 2006:60 sid. 9. Och Ekberg, J., Hammarstedt, M., 20 år med allt 
sämre arbetsmarknadsintegrering för invandrare, Ekonomisk debatt, 2002, årgång 30, nr 4, sid. 343 f, samt Fel 
tvinga kommuner ta emot flyktingar, DN debatt, 2007-03-06 där Integrationsminister Nyamko Sabuni och 
Migrationsminister Tobias Billström skriver att det viktigaste för en fungerande integration är att invandrare 
snabbt kommer i arbete 
35 Arbetsmarknad, http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____2205.aspx, 2007-04-25
36 Arbetsmarknad, http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____2205.aspx, 2007-04-25
37 Fickfakta, http://www.integrationsverket.se/upload/Publikationer/Fickfakta.pdf, sid. 65 f, 2007-04-25
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Definitioner

Byråkrater som arbetar i direktkontakt med människor kallas på amerikanska för street-level 

bureaucrats38. I den svenska litteraturen används flera olika termer för dessa byråkrater: 

gräsrotsbyråkrat39, närbyråkrat40 och frontlinjebyråkrat41. Utgångspunkten är dock för 

samtliga forskare Lipskys teori om street-level bureaucracy och därför har jag valt att använda 

mig av hans definition:

Public service workers who interact directly with citizens in the course of their jobs, and who have 
substantial discretion in the execution of their work are called street-level bureaucrats…42

En gräsrotsbyråkrati definieras följaktligen som en offentlig verksamhet som har en 

signifikant andel gräsrotsbyråkrater anställda i proportion till den totala arbetsstyrkan.43 Jag 

använder mig i denna uppsats av termen gräsrotsbyråkrat. 

Eftersom jag i min studie inte ska undersöka gruppen invandrare utan gräsrotsbyråkraters syn 

på invandrares marginaliserade situation på arbetsmarknaden anser jag inte att gruppen 

invandrare behöver definieras. Det är gräsrotsbyråkraternas uppfattning av vad en invandrare 

är som är väsentligt i uppsatsen. Det kan dock vara viktigt att fundera över användningen av 

termen ”invandrare” under arbetets gång eftersom det kanske av vissa uppfattas som 

värdeladdat. Samtidigt är det en term som idag används inom såväl ny forskning som av 

politiker44. Det kan dock vara viktigt att påpeka att jag använder mig av både termen 

invandrare och utlandsfödda synonymt. 

                                                
38 Som lanserades av Michael Lipsky 1980.
39 Används bl.a. av Hertzberg, F., Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet, arbetslivsinstitutet, 2003 och 
Johansson, R., Vid byråkratins gränser. Om handlingsfrihetens organisatoriska begränsning, Lund, 1992.
40 Används av Sannerstedt, A., i Rothstein, B., (red.) Politik som organisation. Förvaltningspolitikens 
grundproblem. Sid. 21 ff
41 Används av Schierenbeck, I., a.a.
42 Lipsky, M., a.a. sid. 3
43 Ibid. 
44 Bl.a. i Schierenbeck, I., a.a. och Hertzberg, F., a.a. samt av integrationsminister Nyamko Sabuni och 
migrationsminister Tobias Billström i DN debatt, 2007-03-06: Fel tvinga kommuner ta emot flyktingar och DN 
debatt 2007-04-05: En miljard och ökade krav i en ny politik för invandrare. 
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Forskningssammanhang

För att sätta min uppsats i ett större perspektiv tänkte jag här redogöra för tidigare forskning 

som har haft betydelse för mitt val av forskningsproblem. Statsvetaren Michael Lipsky antog 

som sagt ett bottom-up perspektiv i artikeln Toward a Theory of Street-Level Bureacracy som 

han skrev 1969. Resonemanget utvecklades sedan till en teori i Street-Level Bureaucracy. 

Dilemmas of the individual in public services från 1980.45 Lipskys huvudtes var att 

gräsrotsbyråkraterna till stora delar utformar politiken eftersom de befinner sig i det 

gränsland där politiken implementeras till praktiska resultat.46

Statsvetaren Isabelle Schierenbeck bygger vidare på Lipskys resonemang men beskriver i sin 

avhandling Bakom välfärdsstatens dörrar behovet av att problematisera gräsrotsbyråkraters 

handlingsutrymme i förhållande till demokratiska värden som likabehandling och legitimitet. 

Schierenbecks resultat är att svenska gräsrotsbyråkrater i förhållande till regelverket är 

regeltolkare, att medmänsklighet präglar den dubbla rollen samt att invandraren som klient 

ses som ett problem både utifrån kulturella aspekter och utifrån invandrarsituationen47. Hon 

drar slutsatsen att de svenska gräsrotsbyråkraterna på arbetsförmedlingar, socialkontor och 

invandrarkontor tillämpar regelverket på ett flexibelt sätt, vilket ger ett stort 

handlingsutrymme för den enskilda gräsrotsbyråkraten i myndighetsutövningen samtidigt som 

det möjliggör en stereotyp behandling av klienterna. Detta påverkar enligt Schierenbeck det 

integrationspolitiska utfallet negativt. Schierenbeck drar slutsatsen att handlingsutrymmet 

ytterligare måste problematiseras som en del av implementationsprocessen. Hon menar att 

handlingsutrymmet spelar en avgörande roll i gräsrotsbyråkratier och i mötet mellan 

välfärdsstatens representanter och klienterna. Schierenbeck pekar på vikten av att vidare 

forskning ytterligare bör utforska hur handlingsutrymmet kan kombineras med en legitim 

myndighetsutövning, en administration som behandlar alla lika oberoende av etnisk eller 

kulturell bakgrund.48 Det bör påpekas att Schierenbeck i sin intervjustudie undersöker såväl 

gräsrotsbyråkraternas uppfattning av handlingsutrymmet och deras tillämpning av det samma. 

Fredrik Hertzberg har skrivit en avhandling i etnologi, Gräsrotsbyråkrati och normativ 

svenskhet. Hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad, som behandlar 

                                                
45 Lipsky, M., a.a. sid. 3
46 Lipsky, M., a.a.
47 Schierenbeck, I., a.a. sid. 254
48 Schierenbeck, I., a.a. 
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mötet mellan den offentliga byråkratin och det ”nya” mångetniska Sverige. Bakgrunden till 

avhandlingen är det segregerade, uppdelade tillstånd som råder i arbetslivet, och som visar sig 

i att invandrare och deras barn hamnar i yrken med lägre status, sämre arbetsmiljö och högre 

arbetslöshet.49 Hertzberg intervjuar arbetsförmedlare utifrån att de är tjänstemän inom en 

byråkratisk organisation. Han menar att det är i kraft av sina byråkratiska mandat som de har 

ett visst inflytande över arbetsmarknaden.50 Hertzberg undersöker hur arbetsförmedlare ser på 

de hinder, problem och möjligheter som invandrarungdomar möter i arbetslivet i relation till 

företeelser som kultur, etnicitet, nationalitet och invandrarskap. Dessutom problematiseras 

utifrån detta hur svenskhet markeras och synliggörs.51 Slutsatserna Hertzberg drar är bl.a. att 

gräsrotsbyråkraterna främst fokuserar på problembeskrivningar, där brister i kunskaper i 

sociala koder (social kompetens) på arbetsplatser, genussystem i icke-svenska kulturer samt 

bristande svenskkunskaper anses utgöra ett problem för invandrarungdomars delaktighet på 

arbetsmarknaden. Här dras även en gräns mellan svenskhet och icke-svenskhet. Dessutom 

betonade arbetsförmedlarna att invandrarungdomar inte har samma sociala kontaktnät och 

band till arbetsmarknaden som inrikes födda. Detta ansågs vara en konsekvens av sociala 

skiktningar, geografisk segregation och etnisk diskriminering. Kulturellt betingat beteende

var enligt Hertzberg den mest förekommande förklaringen till invandrarungdomars 

arbetslöshet.52

Statsvetaren Jessica Lindvert har forskat om handlingsutrymmet hos centralt placerade 

politiker, tjänstemän och andra inblandade samhällsaktörer med ansvar för 

arbetsmarknadsområdet.53 I studien Ihålig arbetsmarknadspolitik? Organisering och 

legitimitet igår och idag undersöker Lindvert arbetsmarknadspolitikens spelregler och de 

organisatoriska villkor som råder efter krisåren på 1990-talet. Lindvert menar att den svenska 

arbetsmarknadspolitiken är modellerad för en annan tid, en tid då arbetsmarknaden bl.a. var 

mer homogen. En utgångspunkt för Lindvert är att verksamheten inte endast formas av det 

formella regelverket, utan även av informella normer, styrideal och sådant som ”sitter i 

väggarna”. Lindverts resultat är att styrformen för arbetsmarknadspolitiken har förändrats, då 

ändamålsprincipen att göra rätt saker har ersatts av principen att göra saker rätt i termer av 

kontrollbarhet, uppföljning och redovisning. Hon menar att en flexibilitetslogik ersatts av en 
                                                
49 Hertzberg, F., a.a. sid. 1 f
50 Hertzberg, F., a.a. sid. 15
51 Hertzberg, F., a.a. sid. 3f
52 Hertzberg, F., a.a. Abstract
53 Lindvert, J., Ihålig arbetsmarknadspolitik? Organisering och legitimitet igår och idag, Boréa, 2006, sid. 23 f
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revisionslogik. Slutsatsen Lindvert drar är att arbetsmarknadspolitiken idag bättre svarar upp 

mot demokratiteoretiska krav på rättssäkerhet, men att handlingsförmågan försämrats vilket 

konkret yttrar sig i minskade ambitioner att samverka, en ängslan att agera, en ökad passivitet 

samt ökat fokus på ordning och reda.54 Lindvert avslutar med en diskussion kring hur den 

svenska förvaltningens överbelastning och ostyrbarhet sedan 1990-talets början antagits 

kunnat lösas genom en ökad mål- och resultatstyrning. Inom arbetsmarknadspolitiken har 

denna organisationsförändring dock enligt Lindvert snarare lett till en återreglering till den 

legalbyråkratiska modellens ideal om formrationalitet än till den korporativa modellens ideal 

om målrationalitet.55

Samtliga forskare kan sägas utgå från samma legitimitetssyn, d.v.s. att politikens utflödessida 

är minst lika viktig som inflödessidan. I det forskningssammanhang jag befinner mig anser 

jag det vara väldigt intressant att se huruvida min uppsats resultat kommer att visa på en 

flexibel tillämpning av regelverket (i enlighet med Schierenbecks resultat) där 

handlingsförmågan är stor eller en mer formrationell tillämpning (i enlighet med Lindverts 

resultat) där rättssäkerheten prioriteras. 

1.7 Metod

Jag har, som Schierenbeck, valt fallet invandraren som klient på arbetsförmedlingen. 

Schierenbeck har dock undersökt såväl arbetsförmedlare som gräsrotsbyråkrater på 

socialkontor och invandrarkontor. Utifrån min teoretiska ram, om gräsrotsbyråkrater och 

deras handlingsutrymme, argumenterar jag precis som Schierenbeck, för att 

gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme påverkar myndighetsutövningen samt att denna 

påverkar utfallet, vilket i mitt fall betyder invandrares situation på arbetsmarknaden.  Jag 

anser att det är viktigt att poängtera att mitt syfte inte är att undersöka sambandet mellan 

gräsrotsbyråkratens myndighetsutövning och invandrares situation i samhället, utan att belysa 

problemet kring gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme i en demokratisk stat. Att det finns ett 

samband mellan myndighetsutövning och politiskt utfall (i mitt fall invandrares situation i 

samhället) är i denna uppsats ett teoretiskt antagande. 

                                                
54 Lindvert, J., a.a. sid. 17 ff
55 Lindvert, J., a.a. sid. 179 ff
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Anledningarna att jag valt just fallet invandraren som klient på arbetsförmedlingen är flera. 

Som nämnts tidigare uppstår problem med en välfärdsstat som håller fast vid enhetliga 

lösningar för en homogen grupp välfärdskonsumenter i ett heterogent samhälle. Särskilt 

aktuellt blir fallet invandraren som klient då invandringen var rekordhög förra året och då 

invandrares position i samhället är i hetluften. Att valet föll på just fallet arbetsförmedlingen 

beror på att invandrares möjligheter i arbetslivet kan antas påverka andra möjligheter i 

samhället som social trygghet, bostad, skolgång etc. Arbetsförmedlare kan betraktas som 

arbetsmarknadens ”gatekeepers” eller ”grindvakter”56. Deras inflytande över arbetsmarkanden 

är dock beroende av hur stor roll arbetsförmedlingen spelar vid tillsättningen av nya jobb.57

Detta skulle kunna sättas i det perspektivet att de flesta arbeten förmedlas genom informella 

kanaler, genom privata kontakter. Detta påverkar invandrares situation på arbetsmarkanden 

negativt eftersom de ofta inte har samma kontaktnät som inrikes födda. 

Arbetsmarknadspolitik och arbetsförmedlarnas kontakter med arbetsgivare kan dock här vara 

avgörande för invandrares möjligheter att få jobb.58 Med tanke på att Schierenbecks 

materialinsamling, i form av intervjuer, skedde för nästan tio år sedan (1998) anser jag att det 

är mycket intressant att se huruvida gräsrotsbyråkraternas syn på sitt handlingsutrymme har 

förändrats under det sista decenniet. 

1.7.1 Metod för datainsamling 

Den föreliggande uppsatsen har ett nedifrån och upp perspektiv, vilket inom 

implementeringsforskningen inte bara genererar ett särskilt teoretiskt, utan även 

metodologiskt angreppssätt59. Det är gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme och 

handlingsfrihet som här ska belysas vilket för med sig att det är denna grupp som ska 

undersökas. Peter Burnham (m.fl.) menar att semistrukturerade intervjuer är den effektivaste 

metoden för att erhålla information om beslutsfattare och beslutsfattande processer60. Utifrån 

mitt syfte och min forskningsfråga har jag valt att genomföra min uppsats som en 

intervjustudie. Burnham (m.fl.) betonar vidare vikten av att inte enbart basera en 

undersökning på intervjuer, utan menar att metodtriangulering är viktigt för att få ett djup i 
                                                
56 Hertzberg, F., Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet. Hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad 
arbetsmarknad. Arbetslivsinstitutet, 2003, sid. 19
57 Hertzberg, F., a.a. sid. 20
58 Rapport integration 2005, Arbetsmarknaden, Fungerar arbetsmarknaden för utrikes födda? 
http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____2963.aspx#Fungerar, 2007-05-03
59 Schierenbeck, I., a.a. sid. 23
60 Burnham, P., (m.fl.) Research Methods in Politics, Palgrave macmillan, 2004, sid. 205



18

resultaten61. Med anledning av en c-uppsats begränsade omfång har jag dock valt att bygga 

denna uppsats på enbart intervjuer. Jag har dock begränsat min forskningsfråga till att 

innefatta gräsrotsbyråkraternas syn på sitt eget handlingsutrymme, om jag hade haft mer tid 

och utrymme hade dokumentanalys varit ett bra kompletterande tillvägagångssätt för att även 

undersöka gräsrotsbyråkraters faktiska handlingsutrymme och inte bara deras uppfattning av 

det. 

Enligt Judith Bell är en fördel med intervjumetoden dess flexibilitet, då det t.ex. finns 

utrymme för att ställa följdfrågor, vilket det inte gör i t.ex. en enkätundersökning62. Detta har 

varit en fördel i mitt arbete eftersom det under intervjuerna uppkommit aspekter som 

troligtvis inte hade framkommit vid t.ex. en enkätundersökning eller dokumentanalys. Bell 

beskriver intervjumetoden som en subjektiv teknik, där risken för skevhet är stor63. Detta är 

någonting jag är medveten om i mitt uppsatsskrivande. Jag anser dock att detta delvis kan 

avhjälpas genom att materialet och analysen redovisas systematiskt och med citat från 

intervjupersonerna så att läsaren ges belägg för och möjlighet att bilda sig en egen uppfattning 

av dess trovärdighet, vilket brukar kallas kommunikativ validitet64. 

Kvalitativ forskning anklagas av vissa för att den är atypisk och inte representativ samt för att 

resultaten är ”impressionistic, piecemeal and even idiosyncratic”65. Precis som Bell berör 

Burnham det problem att två forskare kan tolka samma data på olika sätt. Samtidigt är 

fördelarna med kvalitativ forskning ibland uppenbara: ”Where the goal of a piece of research 

is to explore people´s experiences, practices, values and attitudes in depth and to establish 

their meaning for the concerned”66. Utifrån att det är just detta jag ämnar göra i föreliggande 

uppsats, det vill säga att försöka förstå gräsrotsbyråkraters syn på sitt handlingsutrymme på 

djupet, är kvalitativ metod att föredra. Som nämndes ovan strävar jag efter att med så god 

kommunikativ validitet som möjligt ge läsaren möjlighet att bilda sig en egen uppfattning av 

undersökningens trovärdighet.

                                                
61 Burnham, P., (m.fl.), a,a. Sid. 206
62 Bell, J., Introduktion till forskningsmetodiken, Studentlitteratur, 1995, sid. 90
63 ibid. 
64 Patel, R., Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, tredje upplagan, 2003, sid. 105
65 Burnham, P., m.fl., a.a. sid. 218
66 Burnham, P., m.fl., a.a. sid. 219
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1.7.1.1 Vilka intervjuades? 

För att få kontakt med arbetsförmedlare att intervjua kontaktade jag chefen för en 

arbetsförmedling via telefon. Jag frågade denne om den kunde hjälpa mig med namn på 

arbetsförmedlare jag kunde intervjua samt om jag kunde skicka ett brev67 om undersökningen 

till arbetsplatsen i fråga. Arbetsförmedlingschefen ville inte omedelbart ge mig namnet och 

telefonnumret till arbetsförmedlarna på kontoret i fråga, utan tog på sig att ordna fram namn 

på frivilliga intervjupersoner. Åtta personer ville ställa upp på intervjuer. Den nionde 

intervjupersonen fick jag kontakt med då en av de ursprungliga åtta intervjupersonerna 

rekommenderade mig att intervjua denna. Tre män och sex kvinnor intervjuades. Detta 

förfarande ledde således till att jag inte har haft möjlighet att göra något urval, förutom att jag 

valde arbetsförmedlingen ifråga. Det skulle kunna ses som en brist i uppsatsen, men det fanns 

i detta fall inget alternativt tillvägagångssätt. Det faktum att samtliga intervjuperson för 

närvarande arbetade på samma kontor kan även det ses som ett problem när det gäller hur 

representativa intervjupersonerna är för populationen arbetsförmedlare. Dock kan jag i

efterhand konstatera att det inte borde skapa några större problem då flera intervjupersoner 

arbetat på flera olika kontor i Sverige samt att chefen ordnat intervjupersoner med varierande 

egenskaper när det kommer till kön, arbetsuppgifter, arbetade år inom arbetsförmedlingen 

samt ålder. Av respekt för intervjupersonernas rätt till anonymitet och forskningsetiska 

regler68 har jag dock valt att inte redovisa de intervjuades egenskaper. Intervjupersonerna 

garanterades anonymitet eftersom jag antog att det för vissa kunde vara ganska känsliga 

frågor, vilket det under några av intervjuerna visade sig att jag hade rätt i. Detta resulterar 

även i att det i uppsatsen inte framgår vilka intervjupersonerna är eller vilket kontor de arbetar 

på. 

Efter ett par intervjuer fick jag veta att det inom förmedlingen finns särskilda 

arbetsförmedlare som arbetar specifikt mot nyanlända invandrare som läser SFI. Utifrån mitt 

syfte med denna uppsats anser jag dock inte att det är relevant att intervjua just dessa 

arbetsförmedlare. Jag finner det mer relevant att undersöka hur ”vanliga” arbetsförmedlare ser 

på invandraren som klient än specifikt de som endast möter nyanlända. Bakgrunden till denna 

uppsats är invandrares marginaliserade position på arbetsmarknaden och i det svenska

samhället. Nyanlända invandrare kan tänkas ha mer självklara problembilder än invandrare 

                                                
67 se bilaga 1.
68 Se bl.a. ”Five basic ethical principles” i Burnham, P., (m.fl.), a.a. sid. 253
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som befunnit sig i Sverige ett tag. Hur hanterar den svenska byråkratin det utanförskap som 

denna marginaliserade position antas kunna skapa?

En nackdel med intervjuer som metod är att det är en oerhört tidskrävande teknik. Burnham 

(m.fl.) menar att det inte är orimligt att räkna med att varje intervju tar minst tolv timmar i 

anspråk om man räknar med att förbereda intervjun, resa till och från den, genomföra 

intervjun, transkribera den samt analysera den.69 Med bakgrund av detta ansåg jag det 

inledningsvis vara rimligt att genomföra mellan sex och tio intervjuer. Intervjuerna bokades in 

efter hand och genomfördes under två veckor. Efter åtta intervjuer ansåg jag mig ha fått 

teoretisk mättnad, vilket är det skede då det inte längre framkommer några nya relevanta 

aspekter av det fenomen som står i centrum70 . Jag valde dock att genomföra även den nionde 

intervjun. Enligt Peter Esaiasson (m.fl.) kan det ofta räcka med cirka tio intervjuer för att göra 

intressanta analyser, under förutsättning att de intervjuade alla tillhör samma grupp man vill 

uttala sig om71. 

1.7.1.2 Intervjuernas genomförande

Intervjumanualen72 upprättades utifrån mina teoretiska utgångspunkter och konstruerades 

utifrån mina tre preciserade forskningsfrågor under tre teman: det formella regelverket, den 

dubbla rollen samt invandraren som klient. Eftersom min uppsats har samma teoretiska 

utgångspunkt som Schierenbeck har jag till stora delar använt mig av hennes intervjufrågor. 

Jag har dock i konstruktionen av intervjumanualen även inspirerats av Fredrik Hertzbergs 

intervjumanual73. Detta anser jag endast är en fördel då det kan betraktas som att frågorna har 

validitetstestats. 

Ett problem som ofta nämns i metodlitteraturen kring intervjuer är intervjareffekter. Med 

intervjuareffekt menas att intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar intervjupersonen 

eller att intervjupersonen anpassar sig.74 Eftersom jag inte är en van och erfaren intervjuare är 

                                                
69 Burnham, P., (m.fl.), a.a. sid. 207 f
70 ibid. 
71 Esaiasson, P., (m.fl.) Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Nordsteds juridik, 
2007, sid. 292
72 Se bilaga 2. 
73 Hertzberg, F., a.a. sid. 253 ff
74 Se t.ex. Dahmström, K., Från datainsamling till rapport –att göra en statistisk undersökning, Studentlitteratur, 
2000, sid. 74 f och Esaiasson, P., (m.fl.), a.a. sid. 265
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detta något jag i intervjusituationen så gott jag kunnat försökt undvika, bl.a. genom att inte 

ställa ledande följdfrågor. För att vara så bekväm som möjligt i intervjusituationen övade jag 

inför intervjun på familj och vänner. Intervjuerna ägde rum under två veckor i maj 2007, i 

enskildhet på arbetsförmedlarnas kontor och tog mellan 30 minuter och en timme och är 

bandade. Att banda intervjuerna kan vara ett sätt att skydda sig mot intervjuareffekter 

eftersom man eliminerar eventuellt selektivt lyssnande och noterande när svaren registreras75. 

Jag har använt mig av ett fast frågeformulär med öppna frågeställningar men intervjuerna är 

inte identiska. Precis som Karin Holmberg påpekar i sin studie ”Det kallas kärlek” kan inte 

intervjuerna vara identiska eftersom intervjupersonerna är levande människor med olika 

erfarenheter, det sätter inte bara sin prägel på svaren utan även på följdfrågorna76. En del 

frågor har kommit upp under samtalets gång men har hela tiden följt den tematiska 

indelningen, det formella regelverket, den dubbla rollen och invandraren som klient. 

Att den mänskliga faktorn färgar resultaten kan tydligt ses i ljuset av att en respondent var 

mycket motvillig till att svara på frågorna. Denna intervju valde jag att inte utföra i sin helhet 

då jag uppfattade det som att respondenten inte ville svara på frågorna och då jag kände att 

jag inte fick ärliga svar. Varför respondenten var mycket motvillig till att svara på frågorna 

kan jag bara reflektera över. Det kan bero på att undersökningen rör ett för vissa känsligt 

ämne, eller på mig som forskare. Jag tror dock att förklaringen som ligger närmast till hands 

är att undersökningen rör ett känsligt ämne då respondenten var väldigt avvaktande redan vid 

den inledande telefonkontakten. Av dessa skäl kommer denna intervju ej att redovisas i 

materialet. 

1.7.2 Material och metod för dataanalys

Intervjuerna har skrivits ut i sin helhet, med undantag för vissa delar av samtalet som inte 

varit relevanta för syftet och frågeställningen. Materialet består av 56 sidor utskrivna 

intervjuer. Hur ska man då förhålla sig till materialet och lyfta fram relevanta data? Som 

nämnts tidigare finns vissa problem när det gäller kvalitativt material och data. Dessa problem 

rör främst tolkningsproblem och dessa ska jag försöka överbygga genom att upprätthålla god 

kommunikativ validitet bl.a. i min materialhantering och dataanalys. Jag tror att det är en stor 

                                                
75 Esaiasson, P., (m.fl), a.a. sid. 266
76 Holmberg, K., Det kallas kärlek, Anamma förlag, 1993, sid. 82
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fördel att jag som forskare både gjort intervjuerna och transkriberat dem. Detta ger mig en 

förståelse för samtalens sammanhang vilket kan vara viktigt att ha för att citat inte ska ryckas 

ur sin kontext. 

Intervjumanualen konstruerades utifrån de tre övergripande teman som återfinns i uppsatsens 

teoretiska bakgrund; det formella regelverket, den dubbla rollen och invandraren som klient. 

Karin Holmberg tar upp de metodologiska problem som kan förknippas med att låta teorin 

styra en undersökning77. Enligt Robert K. Yin78 leder detta tillvägagångssätt till att fokus 

hamnar på vissa data medan andra ignoreras. Samtidigt betonar Yin att detta tillvägagångssätt 

är väldigt användbart då den teoretiska fokuseringen underlättar för forskaren att hitta nya 

forskningsområden, på samma gång som det organiserar studien. På samma sätt som 

Holmberg ser jag inga andra problem, utöver de Yin tar upp, med att låta teorin styra 

undersökningen. Holmberg menar ”att teorin inledningsvis är avgörande för en studie betyder 

inte att informanternas erfarenheter av sin verklighet enkelt låter sig bestämmas av de 

teoretiska utgångspunkterna”79.80 Efter det att intervjuerna har skrivits ut har de tematiserats 

utifrån mina forskningsfrågor. Efter detta har intervjufrågorna ställts till texterna. Med respekt 

för intervjupersonernas rätt att vara anonyma har jag valt att koda dem. I tabell 1 nedan 

redovisas intervjupersonernas kodning och kön. 

Tabell 1.1 Respondenterna utifrån könstillhörighet

Respondent Kön

Respondent 1 Kvinna

Respondent 2 Kvinna

Respondent 3 Man

Respondent 4 Kvinna

Respondent 5 Man

Respondent 6 Kvinna

Respondent 7 Kvinna

Respondent 8 Man

Respondent 9 Kvinna

                                                
77 Holmberg, K., a.a. sid. 81 f 
78 i Holmberg, K.
79 Holmberg, K., a.a. sid. 82
80 Holmberg, K., a.a. sid. 81 f
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I materialet kommer att redovisas vilken respondent som svarat vad eftersom jag anser att det 

ger en viss legitimitet till resultaten och bidrar till ökad öppenhet i forskningsprocessen. På 

detta sätt försäkras samtidigt att varje intervjus särart inte går förlorad. En brist i analysen är 

en konsekvens av intervjupersonernas rätt till anonymitet. Säkerligen kunde intressanta 

analyser ha gjorts utifrån intervjupersonernas arbetade år inom förvaltningen, arbetsuppgifter 

och utbildning. Samtidigt hade jag då haft större problem att få intervjupersoner att ställa upp 

och svara ärligt på frågorna. Citaten är i vissa fall redigerade från talspråk till skriftspråk. Hur 

min teoretiska utgångspunkt operationaliserats samt hur resultaten närmare analyserats 

redovisas i avsnitt 2.3. 

1.7.3 Validitet och reliabilitet

Ett av de vanligaste problemen med empirisk forskning är validitetsproblem. Detta är enligt 

Esaiasson (m.fl.) en konsekvens av att man inom forskningen arbetar med ett teoretiskt och ett

operationellt språk. Författarna skiljer mellan begreppsvaliditet och resultatvaliditet. God 

begreppsvaliditet innebär att det råder en god överensstämmelse mellan teoretisk definition 

och operationell indikator i kombination med frånvaro av systematiska fel. God 

begreppsvaliditet i förening med hög reliabilitet ger god resultatvaliditet, vilket innebär att vi 

mäter det vi säger att vi mäter.81 Med reliabilitet menas frånvaro av slumpmässiga eller 

osystematiska fel.82

Problem med begreppsvaliditeten skulle i denna undersökning kunna uppstå när teorin 

operationaliseras och intervjumanualen skapas. Detta anser jag dock att jag skyddat mig mot 

genom att använda mig av Schierenbecks intervjumanual (samt analysschema), med små 

ändringar. Jag anser att intervjumanualen på detta sätt validitetstestats. Samtidigt ges läsaren 

möjlighet att själv bedöma begreppsvaliditeten då intervjumanualen bifogas i bilaga 2. Precis 

som jag nämnde i avsnitt 1.7.1 kan kvalitativ metod med samtalsintervjuer betraktas som en 

subjektiv teknik där bristande reliabilitet kan bli ett problem. Reliabilitetsproblem kan här 

uppstå exempelvis under intervjuerna, samt vid tolkning och analys. Jag har i denna 

undersökning varit medveten om eventuella reliabilitetsproblem och därför försökt avhjälpa 

                                                
81 Esaiasson, P., (m.fl), a.a. sid. 63
82 Esaiasson, P., (m.fl). a.a. sid 70



24

dem så gott det går. Under intervjuerna har jag strävat efter att ha så liten inverkan på 

intervjupersonerna som möjligt genom att ha ett öppet förhållningssätt och undvika ledande 

följdfrågor. Ett reliabilitetsproblem jag som forskare inte fullt ut kan bedöma är om man kan 

lita på intervjumaterialet: var intervjupersonerna ärliga när de svarade på mina frågor? Detta 

kan jag som sagt inte fullt ut avgöra, men jag kan reflektera kring det. Min bedömning är att 

intervjupersonerna, med ett undantag, kände sig ganska bekväma i intervjusituationen och att 

de svarade uppriktigt på mina frågor. Detta kan dessutom sättas i det perspektivet att jag efter 

åtta intervjuer uppnådde teoretisk mättnad. Samtidigt finns vid kvalitativ metod risk för 

övertolkning när man bearbetar materialet, vilket kan skapa reliabilitetsproblem. Detta 

avhjälps i uppsatsen genom öppenhet. Detta bl.a. genom att citaten fotnotats till vilken 

intervjuperson som sagt vad och genom att läsaren ges möjlighet att vid förfrågan läsa 

utskrifterna av intervjuerna. Eftersom jag använder mig av ett tydligt analysschema ges 

läsaren även möjlighet till att skapa sig en egen uppfattning av hur rimliga slutsatserna är. 

Utifrån detta anser jag att uppsatsen torde ha god resultatvaliditet. 

1.8 Disposition

I uppsatsens inledningskapitel läggs grunden för uppsatsen då studiens ämnesval, 

problembild, syfte och frågeställningar presenteras. Vidare ges en kort bakgrund och 

problemet sätts i ett forskningssammanhang. Dessutom beskrivs metodologiskt angrepps- och 

tillvägagångssätt. 

I kapitel 2 redovisas det teoretiska angreppssättet. Kapitlet inleds med en kort presentation av 

byråkratiteori och består sedan av fyra delar. Del ett är en inledning till gräsrotsbyråkratiteori, 

den andra delen består av mitt huvudsakliga teoretiska angreppssätt, vilket är Schierenbecks 

teoretiska resonemang kring gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme. Den tredje delen består 

av en kort presentation av ytterligare en för studien teoretisk referensram som knyts an till 

Schierenbecks teoretiska utgångspunkt. Kapitlet avslutas med att teorin operationaliseras och 

presenteras i ett analysschema. 

I kapitel 3 redovisas mitt empiriska material. Här presenteras arbetsförmedlarnas syn på sitt 

eget handlingsutrymme under tre rubriker: Det formella regelverket, den dubbla rollen och 

invandraren som klient. 
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I kapitel 4 analyseras mitt empiriska material utifrån min teoretiska utgångspunkt. Detta 

innebär att kapitel 2 och 3 knyts samman. Analysen sker utifrån den tematiska indelningen: 

det formella regelverket, den dubbla rollen och invandraren som klient. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av analysen i tabellformat. 

I kapitel 5 presenteras uppsatsens slutsats, vilket innebär att den övergripande 

forskningsfrågan besvaras. Kapitlet och således uppsatsen avslutas med en avslutande 

diskussion. I denna avslutande del reflekterar jag kring resultaten och min teoretiska 

utgångspunkt. Dessutom sätts resultaten i ett större sammanhang, genom att den relateras till 

befintlig litteratur. Utöver detta knyts slutsatserna till den inledande problembilden, 

resultatens relevans diskuteras och nya frågeställningar presenteras. 

Till sist referensförteckning och bilagor. 
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2. BYRÅKRATITEORI 

Legislatures and political executives may pass all the laws they wish, but unless those laws are 
administered effectively by the public bureaucracy, little or nothing will actually happen.83

På frågan hur man ska se på relationerna mellan beslutsfattare och tillämpare finns det inom 

statsvetenskapen åtminstone tre perspektiv; det traditionella, nerifrån-och-upp samt det 

synsätt som ser nätverk som avgörande för politikens utformning.84 Dessa perspektiv har 

sedan implementeringsforskningens uppkomst på 1970-talet närmat sig varandra. Få forskare 

menar idag att det ena perspektivet är att föredra framför det andra. Det är forskningsfrågan 

och det politikområde som står i fokus för studien som får avgöra val av perspektiv.85

Utgångspunkten i det traditionella perspektivet är att beslutsfattaren styr och att tillämparen 

följer denna styrning, Grunden för detta perspektiv är rationalistisk. Beslutsfattarna styr 

förvaltningen i syfte att deras åtgärder skall vidtas. Förvaltningen är enligt detta synsätt ett 

instrument för beslutsfattarna.86 Max Weber har denna utgångspunkt i sin legalbyråkratiska 

modell då han ger byråkratin karaktären av en opersonlig apparat och där tjänstemännen 

präglas av en lojalitet mot sitt ämbete och utövar sin makt ”utan vrede och iver”87. 

Byråkratins existens motiveras enligt Weber av dess tekniska kompetens, dess handlingars 

förutsebarhet, dess precision och stabilitet.88 Byråkratin legitimeras med andra ord av att dess 

tillämpning är förutsebar och den fungerar enligt Weber bättre ju mindre mänsklig den är:

Bureaucracy develops the more perfectly, the more it is ”de-humanized”, the more completely it 
succeeds in eliminating from official business love, hatred, and all purely personal, irrational, and 
emotional elements which escape calculation89

Weber såg den permanenta motsättningen mellan demokrati och byråkrati men uppfattade 

ändå den legalbyråkratiska modellen som mest legitim.90 Det traditionella perspektivet kan 

beskrivas som ett uppifrån-och-ner perspektiv där beslutsfattarna styr förvaltningen. Ett 

                                                
83 Peters, Guy, B., Pierre, J., Handbook of Public Administration, Sage, 2003, sid. 1
84 Rothstein, B., (red.), a.a. sid. 21
85 Schierenbeck, I., a.a. sid. 23
86 Rothstein, B., (red.), a.a. sid. 21
87 Schierenbeck, I., a.a. sid. 22
88 Abrahamsson, B., Organisationsteori. Moderna och klassiska perspektiv. Studentlitteratur, andra upplagan, 
2000. sid. 62
89 Citerad i Schierenbeck, I., a.a. sid. 24
90 Abrahamsson, B., a.a. sid. 67 samt Schierenbeck, I., a.a. sid. 25
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motsatt styrningsperspektiv är Lipskys teori om street-level bureaucrats.91 Lipskys tes är att 

de gräsrotsbyråkrater som arbetar i direktkontakt med människor har en så stor 

handlingsfrihet och handlingsförmåga att det blir de som utformar politiken inom sitt område, 

vilket implicit är ett nerifrån-och-upp perspektiv.92

2.1 Gräsrotsbyråkrater och gräsrotsbyråkratier

En gräsrotsbyråkrat är en offentligt anställd som i sin direktkontakt med klienter besitter ett 

avsevärt handlingsutrymme och en handlingsfrihet.93 Enligt Lipsky påverkar detta 

handlingsutrymme inte bara typen av sanktioner och förmåner som bestäms av tjänstemännen 

inom myndigheter och organ utan även dess mängd och kvalitet. Det är dock viktigt att 

påpeka att handlingsutrymmet är relativt. Vissa tjänstemän har ett större handlingsutrymme än 

andra.94 Behovet av ett handlingsutrymme i en gräsrotsbyråkrati och problemen det för med 

sig diskuterades i avsnitt 1.1. Många problem skulle teoretiskt sett försvinna om tjänstemäns 

handlingsutrymme eliminerades. Kortfattat och med Lipskys egna ord kan behovet av ett 

handlingsutrymme sammanfattas:

…certain characteristics of the jobs of street-level bureaucrats makes it difficult, if not impossible, 
to severly reduce discretion. …First, street-level bureaucrats often work in situations too 
complicated to reduce to programmatic formats…Second, street-level bureaucrats work in 
situations that often require responses to the human dimensions of situations…95

En tredje anledning till att handlingsutrymmet återfinns inom myndighetsutövningen är enligt 

Lipsky att gräsrotsbyråkraterna behöver det för sin yrkesstolthet samt att det bidrar till att 

klienterna uppfattar det som att gräsrotsbyråkraterna har nyckeln till deras välbefinnande. 

Handlingsutrymmet legitimerar enligt Lipsky på detta sätt välfärdsstatens service.96

Kontentan av Lipskys teoribygge är att gräsrotsbyråkrater skapar sina egna regler, procedurer 

och handlingsstrategier för att hantera sitt handlingsutrymme och de krav som ställs på dem:

I argue that the decisions of street-level bureaucrats, the routines they establish, and the devices 
they invent to cope with uncertainties and work pressure, effectively become the public policies 
they carry out.97

                                                
91 Rothstein, B., (red.). a.a. sid. 21
92 ibid. 
93 Lipsky, M., a.a. sid. 3
94 Lipsky, M., a.a. sid. 13 ff
95 Lipsky, M., a.a. sid. 15
96 ibid. 
97 Lipsky, M., a.a. sid. xii
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Men är Lipskys teori fortfarande användbar så här nästan 30 år senare? Ian Taylor och Josie 

Kelly har undersökt i vilken utsträckning Lipskys teori om handlingsutrymme är applicerbar 

på gräsrotsbyråkrater i offentlig sektor efter reformer som NPM.98 De drar slutsatsen att 

gräsrotsbyråkaters handlingsutrymme är mindre än när Lipsky utformade sin teori men att den 

fortfarande kan ses användbar då det inom gräsrotsbyråkratier alltid kommer att finnas 

situationer då gräsrotsbyråkraten måste använda sitt handlingsutrymme.99 Taylors och Kellys 

tankar kring Lipskys teori om handlingsutrymme är till vissa delar relevanta för denna uppsats 

och återfinns i avsnitt 2.3 ”Re-visiting Lipsky”. 

2.2 Gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme och 

förvaltningsdemokratisk legitimitet

Isabelle Schierenbeck bygger vidare på bla. Lipskys arbete i sin avhandling Bakom 

välfärdsstatens dörrar. Schierenbeck påpekar dock att Lipsky i sitt teoribygge inte 

problematiserar vad gräsrotsbyråkraternas val av handlingsstrategier får för betydelse för 

utfallet. Hon menar vidare att handlingsutrymmet, som är en förutsättning för myndigheternas 

verksamhet, samtidigt måste ses i relation till kraven på förvaltningsdemokratisk legitimitet 

(d.v.s. alla medborgares rätt att behandlas lika i mötet med den offentliga förvaltningen).100

Att handlingsutrymmet måste problematiseras i relation till demokratiska värden är en 

ståndpunkt jag delar med Schierenbeck, därför har jag valt att i mitt arbete använda mig av 

hennes teoriram. 

2.2.1 Det formella regelverket

Schierenbeck pekar på hur den offentliga förvaltningen styrs allt mindre av precisa regler och 

mer av generella mål, vilket ökar gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme. Idén med så kallad 

målstyrning är att generella och övergripande mål ska brytas ner till mer konkreta och 

operationella mål. Denna form av styrning har visat sig problematisk då det råder diskrepans 

mellan gräsrotsbyråkraters vardag och målstyrningens förutsättningar. Tjänstemän och 

                                                
98 Taylor, I., Kelly, J., Proffessionals, discretion and public sector reform in the UK: re-visiting Lipsky. 
International Journal of Public Sector Management, vol 19, No 7, 2006, sid. 629
99  Taylor, I., Kelly, J., a.a. sid 639.
100 Schierenbeck, I., a.a. sid. 21 f
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enskilda aktörer har kommit att allt mer bestämma över tidigare väl avgränsade 

verksamhetsområden. Handlingsutrymmet i relation till det formella regelverket beskrivs av 

Schierenbeck som en fråga om å ena sidan ett detaljerat eller ett mindre detaljerat regelverk 

och å andra sidan som en strikt eller en flexibel tillämpning av regelverket. Den enskilda 

gräsrotsbyråkraten avgör i fall till fall om regelverket är tillämpligt eller ej och om 

handlingsutrymmet skall tas i anspråk. För att hantera ett otydligt regelverk utvecklar 

gräsrotsbyråkrater en egen tolkningspraxis. Denna praxis behöver inte nödvändigtvis stå i 

konflikt med regelverket utan kan rymmas inom handlingsutrymmet. Tolkningspraxisen kan 

dock i vissa fall innebära att gräsrotsbyråkraten fattar beslut som står i konflikt med det 

formella regelverket. Även ett helt, eller delar av ett kontor kan medvetet och tillsammans 

utveckla liknande tolkningspraxis och handlingsstrategier kring hur de ska förhålla sig till 

regelverket och centrala riktlinjer.101

2.2.2 Den dubbla rollen

Redan Lipsky problematiserade den dubbla roll som kännetecknar relationen mellan 

gräsrotsbyråkrat och klient:

To deliver street-level policy through bureaucracy is to embrace a contradiction. On the one hand, 
service is delivered by people to people, invoking a model of human interaction, caring and 
responsibility. On the other hand, service is delivered through a bureaucracy, invoking a model of 
detachment and equal treatment under conditions of resource limitations and constraints, making 
care and responsibility conditional.102

På samma gång som det är en relation mellan två människor är det alltså ett förhållande 

mellan klient och organisation. Gräsrotsbyråkraten har därmed ett ansvar gentemot såväl 

klient som organisation. Schierenbeck pekar på ett antal infallsvinklar som hon anser är 

viktiga att belysa för att få en förståelse för myndighetsutövningen och gräsrotsbyråkraternas 

situation. För det första kräver organisationen att gräsrotsbyråkraten ska omvandla de enskilda 

klienterna till fall och ärenden samtidigt som den i sin myndighetsutövning ska ta hänsyn till 

den enskilda klientens önskemål och behov. I det praktiska arbetet befinner sig den enskilda 

gräsrotsbyråkraten långt ifrån detta opersonliga förhållningssätt. Gräsrotsbyråkraterna har 

vidare ett informationsövertag i relation till både klient och organisation. De är de enda i 

organisationen som har en gränsöverskridande roll samtidigt som de har kunskap om både 
                                                
101 Schierenbeck, I., a.a. sid. 31 f
102 Lipsky, M., a.a. sid. 71, även citerad i Schierenbeck, I., a.a. sid. 33
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klienten och de organisatoriska möjligheterna. Utöver att omvandla klienterna till fall är en av 

gräsrotsbyråkraternas uppgifter att kategorisera klienten utifrån de kriterier som 

organisationen har ställt upp. Dessa kriterier och kategorier är inte alltid möjliga att 

detaljföreskriva på förhand, vilket innebär att det även här finns ett handlingsutrymme. 

Kategoriseringen, som sker utifrån bl.a. klientens yrke, påverkas av organisatoriska, 

personliga och kunskapsmässiga faktorer. Klientens relation till gräsrotsbyråkraten skulle 

kunna beskrivas som en beroenderelation. För det första är klientens kontakt med 

myndigheten ofta ofrivillig, då klienten t.ex. kan vara beroende av myndigheten för att klara 

sin försörjning. Dessutom sätter gräsrotsbyråkratens informationsövertag klienten i ett 

underläge. Vidare ryms inom ramen för gräsrotsbyråkratens uppdrag utöver 

motivationsarbete, vägledning och bedömning även ett kontrollerande inslag. Det kan sägas 

råda ett ömsesidigt, om än asymmetriskt, beroende mellan de båda parterna eftersom även 

gräsrotsbyråkraten är beroende av att samarbetet fungerar. Schierenbeck pekar på hur det 

råder delade meningar kring vilken relation som är viktigast för gräsrotsbyråkraten, den till 

klienten eller den till organisationen. Samtidigt menar hon att frågan hur gräsrotsbyråkraten 

löser den dubbla rollen snarast bör ses som en empirisk fråga.103

2.2.3 Invandraren som klient

Som nämndes i inledningskapitlet kan gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme i värsta fall ge 

utrymme för ”…favoritism, stereotyping and routinizing…”104. Utifrån bl.a. bakgrunden att 

invandrare har en marginaliserad position i samhället samt det faktum att den svenska 

befolkningen har blivit allt mer heterogen ställs gräsrotsbyråkrater inför nya utmaningar i 

myndighetsutövningen. De normer och värderingar som finns i ett samhälle påverkar 

självklart även gräsrotsbyråkrater. Med tanke på gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme i 

relation till regelverket och den dubbla rollen kan detta ställa till med problem. Schierenbeck 

pekar på ett särskilt problem när det gäller invandraren som klient, nämligen frånvaron av en 

gemensam förståelsevärld för byråkrat och klient. Kritik har riktats mot den svenska 

välfärdsstaten eftersom den anses hålla fast vid homogena och enhetliga lösningar i ett 

samhälle som inte längre är homogent. Schierenbeck visar utöver de rent språkliga 

skillnaderna på problem som kan uppstå som en konsekvens av att människor växt upp under 

                                                
103 Schierenbeck, I., a.a. sid. 32 ff
104 se fotnot 13. 
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olika förhållanden, på invandrares eventuella problembilder105 och kulturella skillnader. 

Vidare poängterar Schierenbeck att det är skillnad på gräsrotsbyråkraters bilder av enskilda 

invandrare och deras bild av invandrarklienter. Hon menar att det finns en överhängande risk 

för stereotyp behandling av invandrarklienter om gräsrotsbyråkraterna har en uppfattning om 

att dessa är eller beter sig på ett visst sätt. Även invandrarklienters marginaliserade position i 

samhället samt språkliga barriärer kan påverka det slutgiltiga utfallet eftersom invandrare kan 

antas ha mer begränsade resurser än andra klienter. 106

2.3 Re-visiting Lipsky

Taylor och Kelly tar i sin artikel, Proffessionals, discretion and public sector reform in the 

UK: re-visiting Lipsky, som utgångspunkt den utveckling som skett inom offentlig förvaltning 

och gräsrotsbyråkratier de senaste 25 åren. De menar att det är möjligt att identifiera tre 

former av handlingsutrymme: rule discretion, task discretion och value discretion Dessa 

former av handlingsutrymme är sammanlänkade men kan även utövas separat, beroende på 

vilka beslut som måste tas av gräsrotsbyråkraten.107 Jag menar att dessa former av 

handlingsutrymme kan ses i relation till Schierenbecks teori om handlingsutrymme i relation 

till det formella regelverket, den dubbla rollen och invandraren som klient. Av denna 

anledning anser jag det relevant att här kort beskriva Taylors och Kellys tre former av 

handlingsutrymme. 

2.3.1 Rule discretion

Med rule discretion menar författarna att handlingsutrymmet är knutet till legala, ekonomiska 

och organisatoriska begränsningar. Ju mer lagar och förordningar som styr 

gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme, ju mindre handlingsutrymme ges 

gräsrotsbyråkraten. I ljuset av detta måste dock ändå reglerna implementeras och appliceras 

på enskilda fall.108 Jag anser att denna form av handlingsutrymme kan knytas till 

Schierenbecks teoretiska resonemang om det formella regelverket. Det är inte bara det 

formella regelverket utan även ekonomiska och organisatoriska begränsningar som kan antas 

begränsa gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. 

                                                
105 Problembilder skapade utifrån invandrarsituationens förutsättningar.
106 Schierenbeck, I., a.a. sid. 36 ff
107 Taylor, I., Kelly, J., a.a. sid. 631
108 Taylor, I., Kelly, J., a.a. sid. 631
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2.3.2 Task discretion 

Task discretion innefattar den faktiska förmågan att genomföra uppgifterna som åligger 

gräsrotsbyråkraten såsom att arbeta med klienter eller att svara på efterfrågan av information. 

Detta menar författarna påverkas av organisationen: ”Whilst this is likely to be influenced by 

greater managerial scrutiny in the pursuit of targets, tasks may be complex and require 

discretionary action at street-level which cannot be monitored easily”.109 Denna form av 

handlingsutrymme kan kopplas samman med komplexiteten i den dubbla rollen då de krav på 

måluppfyllelser som ställs på gräsrotsbyråkraten från organisationens sida kan antas begränsa 

byråkratens faktiska handlingsutrymme i mötet med klienten. 

2.3.3 Value discretion

Value discretion innebär att vad som anses rättvist eller etiskt riktigt eller etiska- och 

organisatoriska uppförandekoder styr handlingsutrymmet. Det finns förväntningar på 

gräsrotsbyråkraten att den rättar sig efter fastslagna principer och normer på ett professionellt 

sätt samt att den fattar sina beslut utifrån sina erfarenheter och kunskaper.110 Denna form av 

handlingsutrymme skulle bl.a. kunna kopplas samman med invandraren som klient eftersom 

det från organisationens håll kan antas finnas förväntningar på hur gräsrotsbyråkraten ska 

förhålla sig till invandrarklienter, dessa förväntningar kan då begränsa gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme. 

2.4 Operationaliseringar

Teorin har operationaliserats utifrån tre teman: det formella regelverket, den dubbla rollen och 

invandraren som klient. Som nämndes i avsnitt 1.7.1.2 har jag till största delen använt mig av 

Schierenbecks intervjufrågor men även inspirerats av Hertzbergs intervjuundersökning. 

Fördelen med att använda Schierenbecks intervjufrågor är att de kan betraktas som validerade 

då hon skrivit en avhandling i ämnet utifrån teorin och intervjufrågorna. Min intervjumanual 

återfinns i bilaga 2. 

                                                
109 ibid. 
110 ibid. 
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2.4.1 Analysram

Utifrån uppsatsens teoretiska bakgrund och mina forskningsfrågor kommer analysen att göras 

utifrån tre huvudteman. Som nämndes i avsnitt 1.6 undersökte Schierenbeck i sin 

intervjustudie såväl gräsrotsbyråkraternas uppfattning av handlingsutrymmet i relation till det 

formella regelverket, den dubbla rollen samt invandraren som klient som deras tillämpning av 

det samma111. Detta är inte min ambition. Jag anser mig i denna uppsats inte kunna uttala mig 

om gräsrotsbyråkraternas tillämpning av regelverket, den dubbla rollen eller hur de egentligen 

möter invandraren som klient. Min ambition är att fånga olika synsätt bland 

gräsrotsbyråkrater på arbetsförmedlingen. Först och främst undersöker jag hur de uppfattar

regelverket, den dubbla rollen och invandraren som klient men även hur de uppfattar sin 

tillämpning av de samma. Det är här mitt och Schierenbecks analysschema skiljer sig åt112.

                                                
111 se bl.a. Schierenbeck, I., a.a. sid. 253
112 Annars faller det sig naturligt att jag använder samma ram för analys som Schierenbeck.
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Tabell 2.1 Analysschema

Gräsrotsbyråkratens 

syn på 

myndighetsutövningen

Kriterier för analys och slutsatsdragning

Regelverket (rv)

Uppfattning av rv

Uppfattning av 

tillämpning av rv

Flexibelt

Tänjbart

Regeltolkare

Ej styrd av regelverket

Strikt

Ej tänjbart

Regelivrare

Styrd av regelverket

Dubbel roll (dr)

Uppfattning av dr

Uppfattning av 

tillämpning av dr

Bärande

Ej konflikt

Medmänniska

Klient i fokus               

Ej kontroll, ej tvingande

Tärande

Konflikt

Myndighetsperson

Organisation i fokus

Kontroll, tvingande

Invandrarklient (ik)

Uppfattning ik

Uppfattning av 

tillämpning av ik

Invandrarsituation

Faktorer som ik saknar 

som ett resultat av flytten 

(språk, utbildning, 

yrkeserfarenhet etc.)

Omhändertagande

Sträcker sig utanför 

myndighetsuppdraget

(hjälpa, undervisa)

Kulturella faktorer

Faktorer om ik som 

person (värderingar, 

livsinställning etc.)

Mottagande

Håller sig inom 

myndighetsuppdraget 

(förklara, informera)

Denna analysram kommer från Isabelle Schierenbecks avhandling Bakom välfärdsstatens 

dörrar sid. 253, med små ändringar (se avsnitt 2.4.1).
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3. ARBETSFÖRMEDLARE SOM GRÄSROTSBYRÅKRATER 

OCH INVANDRAREN SOM KLIENT

I detta avsnitt presenteras hur arbetsförmedlarna ser på sitt eget handlingsutrymme under tre 

olika rubriker, det formella regelverket, den dubbla rollen och invandraren som klient. Jag har 

valt ut citat ur mitt material som jag anser illustrerar kärnan av materialet. 

3.1 Det formella regelverket

Under temat det formella regelverket diskuterades under intervjuerna hur man använder sig 

av, ser på och förhåller sig till det formella regelverket inom ramen för sin 

myndighetsutövning. Jag fick i flera fall uppfattningen att intervjupersonerna tidigare inte 

reflekterat så mycket över hur de tillämpar regelverket. På frågan hur respondenterna anser 

sig tillämpa regelverket i sitt arbete svara en intervjuperson bl.a:

…det kanske liksom har blivit en del av en så att man inte tänker på det eller reflekterar över vad 
man gör egentligen…113

Samtliga intervjupersonerna uppfattar regelverket som användbart samtidigt som en 

arbetsförmedlare upplever att regelverket ibland kan hamna emellan honom och den 

arbetssökande:

…det kan vara lite i vägen också för ens arbete som arbetsförmedlare om man säger så. Just det 
där med att den arbetssökande kan uppleva en som att man sitter och håller i en yxa…114

De allra flesta upplever att regelverket är mycket omfattande och beskriver det te.x. som 

”tjockt som en telefonkatalog”115 och ”våran bibel”116. När det gäller huruvida man uppfattar 

regelverket anser jag det vara svårt att kategorisera respondenterna. Några respondenter ger 

intryck av att uppfatta regelverket som tämligen flexibelt samtidigt som man betonar att man 

aldrig går utanför regelverket:

...det är ju ganska brett, det är en ganska bred fålla sen får man röra sig stort inom det här…det är 
ju öppet för mina egna tolkningar…117

                                                
113 Intervjuperson 5
114 Intervjuperson 5
115 Intervjuperson 8
116 Intervjuperson 9
117 Intervjuperson 8
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…det finns ju så mycket tolkningsutrymme, men jag bryter ju inte mot regelverket, det gör jag ju
inte. Men sen är det ju så, det är ju människor vi jobbar med och det finns ju tolkningsutrymme 
och det är väl där för ett syfte, alltså att man ska kunna göra individuella bedömningar och så…118

...det är ju inte svart eller vitt, det finns ju en liten gråskala där emellan då det kommer ut på skäl 
för den enskilde sökandens skull… men finns det inte inom regelverket då kan jag inte göra 
någonting…allt måste ju vara inom denna ruta som regelverket utgör…119

Några av arbetsförmedlarna berör i diskussionen om regelverket att deras handlingsutrymme 

har minskat i och med att arbetsmarknadspolitiken har förändrats:

…i höstas hade vi ju mycket pengar och kunde bevilja åtgärder på alla möjliga vis till 
arbetssökande…för tidigare beslutade man om cirka fem till sju miljoner per år och 
arbetsförmedlare och nu är det ju väldigt få kronor…120

På samma gång finns det arbetsförmedlare som uppfattar regelverket som ”väldigt, väldigt 

tydligt”121 och ”ganska strikt”122. När det gäller hur arbetsförmedlarna upplever sig tillämpa 

regelverket är det som framträder tydligast vikten av rättssäkerhet. Majoriteten av 

respondenterna123 betonade på något sätt betydelsen av rättssäkerhet i myndighetsutövningen:

…oavsett vilken förmedling i landet man går in på ska man få samma bemötande, samma beslut, 
samma svar på frågor...124

…det viktiga för mig och för hela våran värdegrund det är att det ska vara rättssäkert, man ska 
behandlas lika oavsett…125

Majoriteten av intervjupersonerna126 berörde i diskussionen kring regelverket och rättsäkerhet 

en avdelning inom arbetsmarknadsverket som finns i Östersund (Arbetsförmedlingens 

rådgivning, AF rådgivning). Det är enligt intervjupersonerna en ny avdelning som kommit till 

som en del av AF Sverige. På AF rådgivning sitter arbetsförmedlare och tolkar regelverket på 

ett nationellt plan. Flera arbetsförmedlare anser att deras arbete underlättats av detta och att 

det är bra ur rättssäkerhetssynpunkt. Om respondenterna inte vet hur de ska hantera ett beslut 

där regelverket är otydligt vänder de sig till denna instans (AF rådgivning) eller till kollegor 
                                                
118 Intervjuperson 4
119 intervjuperson 5
120 Intervjuperson 8
121 Intervjuperson 6
122 Intervjuperson 2
123 Intervjupersonerna 1,2,3,4,6,8,9
124 Intervjuperson 3
125 Intervjuperson 2
126 Intervjupersonerna 2, 3, 4, 8,9
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och chefer. En arbetsförmedlare betonade just vilken lättnad det är att inte behöva bära den 

”börda” det ibland kan vara att ta svåra beslut:

…det är ju rätt skönt med att inte vara chef, att man inte behöver den bördan. Är det någonting 
som är oklart så...(tar man det beslutet) i samråd med chefen…127

Flera av respondenterna128 betonar vikten av att följa regelverket. En av arbetsförmedlarna 

berättar:

...det vet man, när man är anställd här så vet man att visst det är frihet under ansvar men 
regelverket följer man, så är det bara…129

Motiven till varför man bör följa regelverket är flera. En uppfattning jag får när jag pratar 

med arbetsförmedlarna är att de tycker att det är skönt att ha regelverket att luta sig tillbaka på 

när man måste ta jobbiga eller negativa beslut men det finns även en medvetenhet om att man 

kan bli stämd eller begå tjänstefel:

…det är ju rätt skönt att man alltid, eller allt som oftast har en lag att stötta sig mot. Oavsett vad 
jag tycker om saken, jag kanske tycker att det är helt befängt att göra en avanmälan på någon men 
det måste jag göra, annars så begår jag tjänstefel…130

...man måste följa regelverket, så är det bara. Annars kan ju vi utsättas för att någon stämmer oss 
eller så då...131

…för att både skydda sig själv och kunden…så har man ett regelverk som gör att det känns ganska 
tryggt för att jag vet att jag kan luta mig bakom det, det finns ord och stöd som säger att så här ska 
man göra. Så samtidigt som det är jobbigt så är det samtidigt en trygghet, en väldig trygghet i ett 
beslut som man kan luta sig tillbaka mot. Skulle vi alltid få göra som vi ville så skulle det aldrig 
bli bra. Någonsin. Så det är mest tryggt tycker jag…132

Ett par arbetsförmedlare133 menar att det är viktigt att följa regelverket även om det ibland kan 

slå fel. De hänvisar då till den möjlighet som alltid finns för klienten att ompröva och 

överklaga ett myndighetsbeslut. En av dem berättar:

                                                
127 Intervjuperson 9
128 Intervjupersonerna 1, 2, 3, 6, 9
129 Intervjuperson 2
130 Intervjuperson 9
131 Intervjuperson 2
132 Intervjuperson 2
133 Intervjupersonerna 1 och 3
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…jag får ju motivera från regelverket om jag ska ge ett negativt besked. Skriva ner att jag stödjer 
mig på den här lagtexten och gör det här. Sen kan det ju ibland ligga i de här gråzonerna att jag är 
lite osäker så att ja du får ett negativt besked men gör en omprövning så får det gå, så får man göra 
det ytterligare ett steg och se är det någonting i det här regelverket som inte riktigt är så klart och 
tydligt som det skulle behöva vara för att vi på förmedlingen ska kunna ta ett rätt beslut. Ett 
rättssäkert beslut…134

Jag har nu visat på hur respondenterna ser på och förhåller sig till regelverket. I nästa avsnitt 

redovisas hur arbetsförmedlarna ser på sin roll mellan klienten och organisationen. 

3.2 Den dubbla rollen 

Under temat den dubbla rollen diskuterades hur arbetsförmedlarna ser på sin roll mellan 

organisationen och klienten. Rollen uppfattas av nästan alla arbetsförmedlarna135 som 

konfliktfylld:

…det är kanske den svåraste delen med arbetsförmedlingsuppdraget eller i arbetsförmedlarrollen. 
Det är det. Och trots att jag har jobbat så länge så tycker jag att det fortfarande är lika svårt. Och 
det är ju inte svårt om jag strikt håller mig till regelverket och följer det till hundra procent men det 
är ju inte bara den delen jag ska göra utan jag vill ju också upprätthålla en bra relation med de 
arbetssökande som jag är satt att träffa, att respekten för den individen och dennes situation måste 
bevaras, jag försöker ju att alltid jobba med bemötandet, att inte glömma bort att det är en 
människa jag möter och inte en arbetslös. Utan en människa, det får inte bli en i ett register. Och 
det är det här som är det svåra…136

...alltså den (rollen) är inte alltid så lätt. För att ena sidan av mig är ju…en myndighetsroll, en 
myndighetsutövare där man har ganska stor makt. Det innebär ju att man har makt vilket innebär 
att mina beslut kan påverka en person ganska hårt. Samtidigt som min person är ju den som träffar 
den sökande och jag kan ju ibland tycka en helt annan sak än det beslut som jag måste ta. Tyvärr 
då. Så det är en slitning som är ganska jobbig…137

En av respondenterna uppfattar inte att denna roll skapar några större problem och tycker inte 

att den skapar någon konflikt. Jag uppfattar det som att denna arbetsförmedlare har ett tydligt 

uppdragstänkande: 

…det är ju samhällets behov som ska tillfredsställas och vi har ju politiker som tar beslut för oss i 
demokratisk ordning…138

                                                
134 Intervjuperson 1
135 Intervjupersonerna 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
136 Intervjuperson 6
137 Intervjuperson 2
138 Intervjuperson 3
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Samma arbetsförmedlare menar att det inte uppstår några större problem med 

myndighetsrollen kontra servicerollen om man är tydlig med information till klienten från 

början: 

…Om man ska ge ett negativt beslut till en sökande så är det viktigt att han förstår den 
informationen så att han förstår varför man gör det…information är väldigt viktigt och sen är det 
viktigt tror jag att man är tydlig med att ansvaret ligger på den sökande...139

Även de respondenter som uppfattar rollen som konfliktfylld och svår beskriver hur de anser 

sig lösa detta problem genom att alltid vara tydlig med information. På samma sätt som 

rättssäkerhet verkar uppfattas som centralt när det kommer till synen på hur regelverket 

tillämpas, betonar samtliga arbetsförmedlare140 vikten av information till klienten när det 

kommer till hur man anser sig lösa den dubbla rollen: 

…det handlar om information, bemötande och att visa respekt…141

...den är ju lurig när man sitter och ger service: tar du inte emot min service så får du ingen a-kasse 
ersättning. Och den är ju en väldigt dubbel roll. Så många tycker att den är svår…men jag tror att 
mycket handlar om hur mycket information den sökande får i första mötet…142

…det jag tycker är jobbigast är om jag får in en ny person som har varit hos en annan 
arbetsförmedlare…då kan ju inte jag gå i god för att den har fått så tydlig information som jag 
skulle vilja…143

Jag tolkar det som att många av arbetsförmedlarna löser sin dubbla roll genom att ha ett 

tydligt uppdragstänkande där man ser på sig själv som myndighetsperson. En av 

arbetsförmedlarna menar att det kan bli lite jobbigt när man måste ta beslut som man kanske 

inte håller med om som privatperson: ”så till viss del gör man ju lite, inte avkall på en själv, 

men ja…”144. En annan arbetsförmedlare menar att man måste försöka avskärma sig från 

klienten för att klara av jobbet:

…det är inte jag som har problemet, det är just det man måste tänka på. Det är du som är arbetslös, 
och att du är arbetssökande, jag har inte det problemet. Men jag är här för att stötta dig för att lösa 
det problemet…plockar man in dem är man borta från den här verksamheten…145

                                                
139 Intervjuperson 3
140 Intervjupersonerna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
141 Intervjuperson 2
142 Intervjuperson 8
143 Intervjuperson 4
144 Intervjuperson 5
145 Intervjuperson 1
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Flera av arbetsförmedlarna146 betonar individens (den sökandes) eget ansvar:

...våran värdegrund är ju att det alltid är individens eget ansvar, vi finns som en service och 
informationsenhet och för att hjälpa till och stötta…147

Det var många av arbetsförmedlarna som inte riktigt förstod frågan vad som påverkar om de 

orienterar sig mot den arbetssökande eller organisationen i ett särskilt fall. Jag uppfattade det 

som att de flesta inte riktigt förstod frågan eftersom de så tydligt orienterar sig mot 

organisationen, att frågan därför kanske framstod som lite löjlig. En av respondenterna 

menade att det är ”regelverket, uppdraget och resurserna148” som avgör hur hon orienterar sig. 

En annan arbetsförmedlare menar att man som arbetsförmedlare aldrig får glömma bort sin 

roll som myndighetsutövare eftersom det är vad alla förväntar sig av dem: 

…arbetsförmedlingen har ju fått ett uppdrag, det är ju det jag ytterst har att rätta mig efter, det är ju 
den arbetsmarknadspolitik som jag är satt att för ut…149

Endast en av arbetsförmedlarna gav egentligen uttryck för att orientera sig mot 

klienterna:

…man försöker ju så att säga ge så bra service som möjligt för det är ju trots allt, 
arbetsförmedlingen är ju här för dem arbetssökande, dem arbetssökande är ju inte här för att vi ska 
få ett jobb. det är ju kanske många som glömmer det ibland som jobbar på de här 
myndigheterna…men sen har vi naturligtvis ett regelverk och det är ju det som styr mycket av vår 
vardag i form av vad vi kan hjälpa till med och samtidigt vad vi inte kan hjälpa till med…150

Jag har nu visat på hur arbetsförmedlarna ser på sin egen roll mellan klienten och 

organisationen. I nästa avsnitt redovisas hur respondenterna upplever arbetet med 

utlandsfödda klienter. 

                                                
146 Intervjuperson 2, 3, 4
147 Intervjuperson 2
148 Intervjuperson 4
149 Intervjuperson 6
150 Intervjuperson 5
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3.3 Invandraren som klient

Ett av arbetsförmedlingens fyra mål är att öka invandrares delaktighet på arbetsmarknaden. 

Invandrare tillhör alltså just nu en prioriterad grupp när det kommer till arbetsförmedlarnas 

myndighetsutövning.151 Man har inom verket haft seminarier, föreläsningar och webbaserade 

utbildningar kring interkulturella möten men detta är ett par år sedan och således inte 

någonting som samtliga intervjupersoner deltagit i. Som en av intervjupersonerna uttryckte 

det: ”det är ingenting som är levande så. Det är ingenting vi har varje månad eller vecka”152. 

Under temat invandraren som klient så diskuterades hur arbetsförmedlarna upplever att det är 

att jobba med utlandsfödda klienter. De flesta intervjupersonerna påpekade att de inte jobbar 

med nyanlända invandrare eller dem som läser svenska för invandrare, dessa finns det på 

detta kontor särskilda handläggare för. Vissa av respondenterna ansåg sig inte jobba med 

utlandsfödda. Efter samtalets gång kom det dock fram att de hade såväl första som andra 

generationens invandrare som klienter, men de flesta upplever inte att det är någon skillnad att 

jobba med invandraren som klient: 

...jag jobbar inte strikt med utlandsfödda eller utrikes födda, utan jag jobbar med alla och dem som 
jag träffar som är av utländsk härkomst är ju liksom väldigt gångbara på arbetsmarknaden. Så att 
dem är som vilken svensk som helst då…153

…alltså jag ser ingen skillnad på det, jag vet inte om det är på gott eller ont…154

…jag ser ingen som helst skillnad. Det gör jag inte…Däremot kan jag känna hos vissa arbetsgivare 
att man tycker att det är en skillnad och då får man ju vara väldig, man får ju vara försiktig. I den 
kontakten. Men det som är viktigt är ju att vi får ju aldrig agera på något sätt så att det skulle 
diskriminera…155

På frågan om det är annorlunda att jobba med utlandsfödda klienter anser en arbetsförmedlare 

att kulturella skillnader kan skapa problem:

…det är mycket svårare på ett sätt, för dem kommer från en kultur som är väldigt annorlunda 
våran. Myndigheterna i deras land är oftast på ett helt annat sätt. Många tror att det går och 
fungerar med mutor eller att man känner någon som känner någon så kan man rucka lite på 
reglerna...och andra har uppfattningen att myndigheterna gör som de vill…156

                                                
151 Intervjupersonerna 1, 2, 4, 5, 8, 9
152 Intervjuperson 5
153 Intervjuperson 8
154 Intervjuperson 9
155 Intervjuperson 6
156 Intervjuperson 2
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Samma intervjuperson menar också att det kan vara svårt att finna nya infallsvinklar för 

t.ex. invandrade kvinnor som kommer och inte har jobbat tidigare utan kanske varit 

hemmafruar eller jobbat med enklare jordbruk. Med dessa klienter anser 

arbetsförmedlaren att det blir ett mycket större arbete. När det gäller problem som 

uppstår med invandraren som klient så nämner samtliga157 arbetsförmedlare att det kan 

bli problem när man inte har språket: 

…man får förklara det här med a-kassa på ett helt annat sätt då. Det är ju det svårare, man måste 
vara väldigt noga med att vi har förstått varandra. Återkoppla mycket för ibland kan man ha suttit 
och förklarat någonting och tror att den förstår men när den går härifrån så har den ändå inte 
förstått. Så där är en stor konflikt…158

...de skillnader jag i så fall märkt så är det dem personer som snabbt lärt sig svenska har ju 
betydligt lättare…att det här kunskaper i svenska verkar väldigt väldig viktigt…159

När vi diskuterar utlandsfödda klienter är det en av arbetsförmedlarna som påpekar att 

invandrare från Norden är ”mer lika oss”160 och att det därför inte är några problem för dessa. 

En annan av respondenterna anser att olika invandrargrupper skiljer sig åt när det gäller 

problemen/möjligheterna i invandrarsituationen: 

…det är klart att det är skillnader…kommer du från ett krigsdrabbat land jämfört med om du är så 
kallad kärleksflykting. Det är skillnad…beroende på…vad man har med sig i bagaget och varför 
man stack därifrån…161

Det är dock inte bara problembeskrivningar som kommer upp i diskussionen kring 

invandraren som klient. Flera arbetsförmedlare upplever att utlandsfödda besitter en ”enorm 

kompetens”162 och att de är mycket drivna och arbetsvilliga. En arbetsförmedlare beskriver 

hur han upplever att det är att arbeta med andra generationens invandrare:

…andra generationens invandrare…är väldigt frustrerade många av dem just för, beroende på att 
de känner att just de har svårare att, vissa har svårt att komma ut på arbetsmarknaden p.g.a. t.ex. 
deras namn då. Och det är tuffare på så vis att motivera dem för jag menar att jag kan inte hur 
mycket jag än pratar om deras möjligheter så finns det dem, de lever ju i den och jag vet utifrån 
vad de säger och så vidare att det är svårare. Annars skulle de ju inte vara en grupp som är, för 

                                                
157 Intervjupersonerna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
158 Intervjuperson 2
159 Intervjuperson 6
160 Intervjuperson 2
161 Intervjuperson 1
I61 Intervjuperson 1
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dem om någon, jag upplever att många utrikes födda som kommer hit är väldigt, väldigt aktiva, 
vill mycket. Om vi jämför med medelsvensson så är det mer fart…163

En arbetsförmedlare upplever att det kanske är lättare för andra generationens 

invandrare att komma ut på arbetsmarknaden: 

…andra generationen som är barn till invandrare är ju, ja dem har ju lite större framtidstro kan jag 
uppleva då. Och dem har ju lättare att komma ut på arbetsmarknaden …de vuxna…har lite svårare 
för de kanske har fått fler nej än ungdomarna fått…164

Majoriteten av arbetsförmedlarna165 upplever att det finns problem med ”fördomar”, 

”okunskap” och ”rädsla” bland arbetsgivare och i samhället: 

…på nåt vis tror jag att man helt enkelt är rädd ute på arbetsplatser, att okunskap…visst rasism 
finns överallt, även inom vårat verk. Det gör det säkerligen och jag menar man har ju sin 
förutfattade meningar om diverse grupper…166

…sen så vet jag att det finns mycket hinder för utlandsfödda egentligen och det är ju en förändring 
i hela samhället som måste till, som inte åligger bara arbetsförmedlingen…167

…alla är liksom likvärdiga på något vis, dem är här för att söka ett arbete, sen har de en annan 
problematik om de heter Abdullah för att arbetsgivarna kanske inte vill anställa någon, men det är 
inte mitt ansvar så…168

På frågan hur man som arbetsförmedlare hanterar att en arbetsgivare öppet ger uttryck för att 

den inte vill anställa invandrare svarade respondenterna bl.a.: 

…det finns ju rutiner då för hur man ska agera…man bemöter det på det sättet att man gör det som 
är bäst för arbetsgivaren alltså man tar fram den arbetskraft som är bäst, den som är mest 
kompetent och kommer det upp en kompetent med ett utländskt namn javisst katten skickar jag 
med det oavsett…169

…jag kan bara informera om att de här kompetenserna finns och det här är också ett förslag från 
mig. Att det är, jag måste på något vis bortse ifrån det, sen är det upp till arbetsgivaren vem han 
anställer, det kan inte jag göra så mycket åt. Men jag får aldrig agera på ett sådant vis att det 
utesluter någon…170

                                                
163 Intervjuperson 5
164 Intervjuperson 8
165 Intervjupersonerna 1, 3, 5, 6, 9
166 intervjuperson 1
167 Intervjuperson 3
168 Intervjuperson 1
169 Intervjuperson 9
170 Intervjuperson 6
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…ja då får man ju tacka för att dem ringde, men då kan inte du få hjälp från oss…171

När vi pratar om arbetsförmedlingens mål i relation till de arbetssökandes behov pekar en av 

respondenterna på en risk:

…risken som jag ser det är väl egentligen att vi försöker anpassa de sökande så att de ska komma 
in i våra mål istället för att vi ska anpassa våran organisation efter de arbetssökande då. Så där är 
det ju en balansgång…då ser jag att det är lätt att individen bara fållas in liksom i fack så här va. 
Ok du är utrikes född, ok här ska du in. Samtidigt som den här utrikes födda kanske likaväl skulle 
kunna må bättre, ha bättre chans till arbete om de hade varit, inte tittats på utifrån vilken grupp de 
tillhör utan just vad den har med sig som människa om man säger så då…”172

Nu har jag visat på och belyst de mest illustrativa citaten ur mitt material. I nästa kapitel 

kommer jag att analysera respondenternas syn på sitt eget handlingsutrymme utifrån min 

teoretiska utgångspunkt. 

                                                
171 Intervjuperson 1
172 Intervjuperson 5 
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4. ANALYS

För att kunna besvara min övergripande forskningsfråga kommer jag i detta kapitel att 

analysera mitt material med utgångspunkt i Schierenbecks samt Taylors och Kellys teoretiska 

resonemang som redovisades i kapitel 2. Analysen är uppdelad utifrån de preciserade 

forskningsfrågorna. Först berörs uppsatsens tre teman, dvs. arbetsförmedlarnas syn på det 

formella regelverket (avsnitt 4.1), den dubbla rollen (avsnitt 4.2) och invandraren som klient 

(avsnitt 4.3). I avsnitt 4.4 presenteras en sammanfattning av analysen i tabellformat. 

4.1 Det formella regelverket - Den rättssäkra tillämpningen

När det gäller hur arbetsförmedlarna ser på regelverket och sin egen tillämpning av detsamma 

fick jag som sagt i många fall uppfattningen att arbetsförmedlarna inte reflekterat så mycket 

över hur de egentligen förhåller sig till regelverket. Detta skulle kunna kopplas samman med 

den tolkningspraxis och de handlingsstrategier som kan utvecklas antingen av enskilda 

gräsrotsbyråkrater eller av hela kontor. Detta skulle kunna innebära att arbetsförmedlarna 

utvecklat handlingsstrategier för att hantera sitt handlingsutrymme och att de därför inte 

reflekterar så mycket över hur de förhåller sig till det. 

När det kommer till hur respondenterna uppfattar regelverket skiljer sig uppfattningarna åt 

ganska mycket. Vissa respondenter anser att handlingsutrymmet är ”ganska brett173” och att 

det inom regelverket finns ”mycket tolkningsutrymme174”. Detta motiveras bl.a. med att det är 

människor man arbetar med. Samtidigt anser andra arbetsförmedlare att regelverket är 

”ganska strikt175” och ”väldigt väldigt tydligt176”. Det som förenar samtliga respondenter är 

att de aldrig går utanför regelverket. Samtliga arbetsförmedlare upplever också att 

regelverket är användbart. I samband med diskussioner om regelverket kommer också 

ekonomiska frågor upp. En arbetsförmedlare menar bl.a. att man har ett mindre 

handlingsutrymme som en konsekvens av att varje arbetsförmedlare har fått mindre pengar att 

röra sig med i klientrelationerna. Detta kan ses som en begränsning av handlingsutrymmet 

som kan sammankopplas med rule discretion eftersom det kan betraktas som att 

arbetsförmedlaren upplever en ekonomisk begränsning. Min samlade bild av 

                                                
173 se fotnot 120
174 se fotnot 121
175 se fotnot 125
176 se fotnot 124
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arbetsförmedlarnas uppfattning av regelverket är trots att flera upplever att de har ett 

tolkningsutrymme att de uppfattar det mestadels som strikt. Ingen av arbetsförmedlarna ansåg 

sig kunna gå utanför regelverket, utan de anser sig tvungna att hålla sig inom regelverket. 

Regelverket uppfattas alltså inte som tänjbart. Samtidigt är det viktigt att påpeka att man inte 

kan dra slutsatsen att arbetsförmedlarna uppfattar regelverket som strikt i dess mest extrema 

bemärkelse, de flesta respondenterna uppfattade ändå en viss grad av flexibilitet: ”det är ju 

människor vi jobbar med”177. 

I synen på den egna tillämpningen av regelverket betonade nästan alla arbetsförmedlare på 

något sätt vikten av rättssäkerhet. Den grundläggande synen kan beskrivas som att klienterna 

”ska behandlas lika”. Jag uppfattar det som att arbetsförmedlarna tycker att det är skönt att ha 

regelverket att luta sig tillbaka mot när man ska ta jobbiga beslut men även att man genom att 

följa regelverket noga inte riskerar att begå tjänstefel eller att bli stämd. Jag anser att man kan 

dra slutsatsen att arbetsförmedlarna betraktar sig som styrda av regelverket i sin tillämpning 

av det samma, och att de därför kan betraktas som regelivrare. Detta skulle också kunna 

sättas i relation till value discretion. Eftersom nästan samtliga arbetsförmedlare betonar vikten 

av rättssäkerhet skulle man kunna tolka det som att arbetsförmedlingens uppförandekoder här 

styr den enskilda gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme: att organisatoriska uppförandekoder 

kring rättssäkerhet kan antas styra respondenternas uppfattning av sitt eget 

handlingsutrymme. 

Utifrån detta kan man även få bilden av att det är viktigare för vissa arbetsförmedlare att ta ett 

rättssäkert beslut än att ta rätt beslut178. 

4.2 Den dubbla rollen - Den uppdragstänkande arbetsförmedlaren

När det gäller hur arbetsförmedlarna uppfattar den dubbla rollen fick jag uppfattningen att det 

är någonting som respondenterna reflekterat en del över. Nästan alla intervjupersoner 

uppfattar den dubbla rollen som konfliktfylld. Precis som Schierenbeck menar så uppfattar 

arbetsförmedlarna att problemet uppstår som en konsekvens av att relationen med klienten 

inte bara är en relation mellan klient och organisation, utan också en relation mellan två 

                                                
177 se fotnot 121.
178 Vilket kan sättas i perspektiv till Jessica Lindverts slutsatser: ändamålsprincipen att göra rätt saker har ersatts 
av principen att göra saker rätt
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människor. En av respondenterna som arbetat länge inom arbetsförmedlingen tycker att denna 

roll fortfarande är lika svår. Arbetsförmedlarna uppfattar den dubbla som rollen som tärande. 

Vidare råder enligt Schierenbeck inom ramen för gräsrotsbyråkratens uppdrag ett 

kontrollerande inslag. Det betonas bl.a. av en arbetsförmedlare då han menar att den dubbla 

rollen blir ”lurig”: ”tar du inte emot min service så får du ingen a-kasseersättning…179”

En respondent betonar även att det är viktigt att komma ihåg att det är en människa man 

möter och inte bara ”en i ett register”. Detta problem uppmärksammar Schierenbeck då hon 

menar att organisationen kräver att gräsrotsbyråkraten ska omvandla de enskilda klienterna 

till fall och ärenden samtidigt som de i sin myndighetsutövning förväntas ta hänsyn till den 

enskilde klientens önskemål och behov. En annan arbetsförmedlare problematiserar den 

dubbla rollen utifrån att hon har makt över de enskilda klienternas liv. Detta kan jämföras 

med det asymmetriska beroendeförhållande som Schierenbeck pekar på. Detta bygger 

Schierenbeck på det faktum att klientens kontakt med myndigheten oftast är ofrivillig. Detta 

är även oftast fallet med arbetsförmedlingens klienter eftersom de är hänvisade dit om de vill 

fortsätta få ut a-kassa.

Dessutom, menar Schierenbeck, sätter gräsrotsbyråkratens informationsövertag klienten i ett 

underläge. Just detta med vikten av att klienten får information är någonting som samtliga 

arbetsförmedlare betonar. Jag uppfattar det som att de allra flesta av intervjupersonerna 

orienterar sig främst mot organisationen, man betraktar sig själv först och främst som 

myndighetsperson. Min uppfattning är vidare att man använder information som ett sätt att 

lösa denna dubbla roll. Genom att informera klienterna om vilka regler som gäller och vilka 

rättigheter och skyldigheter de har lägger man till stora delar över ansvaret på klienten. Med 

detta menar jag att arbetsförmedlaren om den tar ett obekvämt beslut kan motivera detta 

utifrån regelverket, och utifrån att man upplyst klienten om detta i förhand, så är det ett val 

klienten har gjort. 

                                                
179 Se fotnot 145
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4.3 Invandraren som klient - ”Alla är vi liksom likvärdiga på nåt vis”

När det kommer till invandraren som klient ansåg majoriteten av arbetsförmedlarna att det 

inte är någon skillnad att ha utlandsfödda som klienter. Detta tror jag kan bero på två saker. 

En av anledningarna kan vara att förmedlingen har organiserat sin verksamhet så att det är 

vissa arbetsförmedlare som möter ”invandrarna”, de som precis har anlänt och inte ännu lärt 

sig svenska. Detta skulle kunna sättas i perspektivet av value discretion, d.v.s. att etiska och 

organisatoriska uppförandekoder styr hur man ser på t.ex. utlandsfödda klienter. Detta skulle 

kunna vara en del av den strävan efter rättssäkerhet som behandlades under det formella 

regelverket, d.v.s. att alla ska behandlas lika. Nästan alla arbetsförmedlare upplevde att det är 

samma sak att möta invandrade klienter som övriga klientgrupper. Det problemet som 

respondenterna såg är, om något, att bristande kunskaper i svenska språket kan skapa 

problem. Endast en arbetsförmedlare såg kulturella faktorer som ett problem i mötet med 

invandrarklienter. Samtidigt som många arbetsförmedlare inte uppfattar att invandrarklienter 

skiljer sig från andra klienter så ser de flesta respondenterna att invandrare möter andra 

problem på arbetsmarknaden. Fördomar, okunskap och rädsla tas upp som faktorer som leder 

till diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden. Bl.a. nämner en av arbetsförmedlarna 

att första generationens invandrare kan ha svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden eftersom de 

fått så många nej tidigare av arbetsgivare. När det gäller hur arbetsförmedlarna förhåller sig 

till invandrarklienten anser jag att respondenterna betraktar sig själva som mottagare. Det 

finns egentligen ingen strävan efter att särskilt hjälpa just invandrarklienter. Det verkar som 

att respondenterna anser att den diskriminering som sker gentemot utlandsfödda helt enkelt 

ligger utanför deras myndighetsuppdrag. Som en av arbetsförmedlarna uttryckte det: ”alla är 

liksom likvärdiga på nåt vis, dem är här för att söka ett arbete, sen har de en annan 

problematik om de heter Abdullah för att arbetsgivarna kanske inte vill anställa någon, men 

det är inte mitt ansvar så…”180. 

                                                
180 se fotnot 171
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4.4 Arbetsförmedlarnas handlingsutrymme

Ovanstående analys kan sammanfattas i denna tabell: 

Tabell 4.1 Sammanfattning av analysen 

Gräsrotsbyråkratens 

syn på 

myndighetsutövningen

Kriterier för analys och slutsatsdragning

Regelverket (rv)

Uppfattning av rv

Uppfattning av 

tillämpning av rv

Flexibelt

Regeltolkare

                             

                               *                            

                             

Dubbel roll (dr)

Uppfattning av dr

Uppfattning av 

tillämpning av dr

Bärande

Medmänniska

Invandrarklient (ik)

Uppfattning ik

Uppfattning av 

tillämpning av ik

                              *

                         ’  

Omhändertagande

Kulturella faktorer

* Streckad linje innebär att resultaten inte är lika entydiga som vid heldragen linje

Strikt

Regelivrare

Tärande

Myndighets
-person

Mottagande

Invandrar-
situation
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5. SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION

Hur ser då gräsrotsbyråkrater på en arbetsförmedling i Sverige på sitt eget 

handlingsutrymme? I detta kapitel presenteras mina slutsatser som svar på min övergripande 

forskningsfråga. Jag kommer dessutom att avsluta med en diskussion där jag bl.a. sätter 

resultaten i ett större sammanhang samt diskuterar resultatens relevans och nya 

forskningsfrågor.

5.1 Slutsats

Det är tydligt att gräsrotsbyråkraterna på arbetsförmedlingen anser sig ha ett ganska litet 

handlingsutrymme. Regelverket uppfattas som tämligen strikt och respondenterna uppfattar 

sig styrda av regelverket. Även ekonomiska och till vissa delar organisatoriska restriktioner 

upplevs som begränsande i relation till handlingsutrymmet. Den dubbla rollen upplevs som 

tärande och respondenterna orienterar sig tydligt mot organisationen. Jag anser att man kan 

dra slutsatsen att arbetsförmedlarna prioriterar sitt uppdrag gentemot organisationen och ser 

sig själva som ”informatörer” gentemot klienterna. Detta uppdragstänkande kan även 

sammankopplas med den strikta tillämpningen av regelverket. Det är regelverket som till 

största delen stakar ut relationen till klienten. När det gäller mötet med invandrarklienterna 

kan även detta ses i relation till det formella regelverket. Rättssäkerhetstänkandet präglar även 

denna relation då alla ska behandlas lika. Arbetsförmedlarna ser överlag inga andra problem 

än fördomar, rädsla och okunskap ute i samhället, samt att de anser att det kan bli problem om 

klienten har bristande kunskaper i svenska språket, och detta anses ligga utanför deras 

myndighetsuppdrag. 

5.2 Avslutande diskussion

De första tankarna som dyker upp kring materialet och som var ganska överraskande är 

arbetsförmedlarnas syn på invandrarklienter. Utgångspunkten för mitt resonemang utgår från 

följande citat: ”…alltså jag ser ingen skillnad, jag vet inte om det är på gott eller ont…”181. 

Jag finner det lite konstigt att man trots att invandrare är en prioriterad grupp inte ser att de 

har andra behov. Detta skulle naturligtvis vara någonting positivt om samhället såg 

annorlunda ut. Men med tanke på att invandrare marginaliseras på arbetsmarknaden och, 

enligt många av arbetsförmedlarna, möts av fördomar, rädsla och okunskap kanske man kan 
                                                
181 se fotnot 157. 
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förvänta sig att byråkratin har något sätt att hantera detta? Jag får uppfattningen att man 

kanske ”organiserat bort” problemet då särskilda handläggare har hand om nyanlända 

klienter. Visst är det nyanlända invandrare som kan tänkas ha de mest uppenbara problemen 

och behoven i sitt arbetssökande. Samtidigt finns det uppenbarligen problem även för mer 

etablerade invandrare, men när problemet inte längre ligger hos dem personligen så är inte 

problemen längre en angelägenhet för arbetsförmedlingen. Detta ser jag som ett problem i en 

demokrati som Sverige. I skenet av hur arbetsförmedlarna under temat den dubbla rollen 

fokuserade på vikten av information och individens eget ansvar anser jag att det är konstigt att 

detta inte närmare problematiserades i relation till invandraren som klient. Schierenbeck 

problematiserar just det faktum att invandrarklienter kan förväntas ha mindre resurser än 

andra klienter. En konsekvens av detta skulle kunna vara att invandrare kanske inte har 

samma möjlighet att tillgodogöra sig av arbetsförmedlingens tjänster. Samtidigt skulle 

synsättet att invandrarklienter inte skiljer sig från andra klienter kunna vara positivt. Detta 

utifrån Schierenbecks resonemang att invandrarklienter riskerar att bli stereotypt behandlade 

av gräsrotsbyråkraterna om dessa uppfattar att invandrare är eller beter sig på ett speciellt sätt. 

Utifrån mina resultat kan man dra slutsatsen att så inte är fallet.

När det gäller min teoretiska utgångspunkt och analysschemat som används kan jag 

konstatera att analysschemat kanske brast lite i att kunna förklara hur arbetsförmedlarna ser 

på invandrarklienter. Den största fokusen hamnade på fördomar i det omgivande samhället 

medan analysschemat fokuserade på problem hos invandraren som individ. 

För att sätta mina resultat i ett större sammanhang tänkte jag här relatera dem till tidigare 

forskning. Jag kan konstatera att mina resultat mer pekar i riktning mot Lindverts resultat än 

mot Schierenbecks. Lindverts resultat i Ihålig arbetsmarknadspolitik? visade just på hur 

arbetsmarknadspolitiken idag bättre svarar upp mot demokratiteoretiska krav på rättssäkerhet, 

men att handlingskraften försämrats. Jag kan inte uttala mig om någon förändring eller om 

hur arbetsmarknadspolitiken administreras i praktiken men det är uppenbart att 

arbetsförmedlarna prioriterar rättssäkerhet som ideal i sin syn på myndighetsutövningen. 

Lindvert konstaterar att ändamålsprincipen att göra rätt saker har ersatts av att göra saker rätt. 

Detta är även uppfattningen jag får i denna studie, arbetsförmedlarna prioriterar att göra 

saker rätt(säkert). Mina slutsatser visar på väldigt annorlunda resultat än Schierenbecks men 

det bör noteras att hon för det första gjorde en komparativ studie, där arbetsförmedlare, såväl 
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som gräsrotsbyråkrater på socialkontor och invandrarkontor intervjuades. Dessutom gjordes 

intervjuerna för snart ett decennium sedan (1998). 

Vidare skulle mina resultat kunna sättas i perspektiv till ett pressmeddelande som kom på 

arbetsförmedlingens hemsida 2007-05-28: ”Arbetsförmedlingen måste individanpassa 

insatserna bättre”. I meddelandet, som är en sammanfattning av AMS 

(arbetsmarknadsstyrelsen) arbetsmarknadsrapport till regeringen, kan man läsa att 

arbetsförmedlingens insatser måste individanpassas mer. Vidare står att självservicekanalerna 

har blivit allt fler och spelar allt större roll när arbetslösa får arbete. Samtidigt skriver AMS att 

arbetsförmedlingen måste satsa mer på arbetsförmedlarnas individuella insatser för personer 

som har en svårare situation på arbetsmarknaden ska få en större chans att komma ut på 

arbetsmarknaden.182 Utifrån detta är min fråga: räknas invandrare till denna grupp?

Föreliggande uppsats har belyst problemet kring gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme i en 

demokratisk stat. Problemen som uppstår när demokrati möter byråkrati och problemen som 

uppstår i det mötet där demokratiska ideal som medborgarstyrelse, rättsstat och handlingskraft 

måste kompromissa med varandra kan teoretiskt sett ses som olösliga. Samtidigt är det en 

balansgång där det i praktiken ständigt måste göras prioriteringar. Ur legitimitetssynpunkt är 

det viktigt att medborgarna har förtroende för tjänstemän och gräsrotsbyråkrater. Särskilt i 

dessa dagar då människor i så hög grad är beroende av det byråkratiska systemet. Utifrån 

detta anser jag det vara oerhört viktigt och statsvetenskapligt relevant att belysa 

gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme. I Vetlanda var problemet just att medborgarna tappat 

förtroendet för tjänstemännen inom den byråkratiska förvaltningen. Utifrån detta anser jag 

vidare att det är viktigt att tjänstemännen reflekterar över sin tillämpning av regelverket och 

hur de i sitt myndighetsuppdrag förhåller sig till de demokratiteoretiska idealen 

medborgarstyrelse, rättsstat och handlingskraft. Jag vill avsluta denna uppsats med att besvara 

frågan jag ställde i mitt ämnesval och problembild: är det något ideal gräsrotsbyråkrater 

prioriterar? Utifrån vad som framkommit här kan man dra slutsatsen att arbetsförmedlarna 

ser på rättsstatsidealet som överordnat. 

                                                
182 AMS nya arbetsmarknadsrapport till regeringen:

Arbetsförmedlingen måste individanpassa insatserna bättre, http://www.ams.se/Go.aspx?a=73940, (2007-06-02)
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Denna uppsats öppnar upp för fler intressanta och relevanta frågeställningar: Hur tillämpar 

gräsrotsbyråkraterna regelverket i praktiken? Överensstämmer deras uppfattning av hur de 

tillämpar regelverket med hur de faktiskt tillämpar det? Är rättssäkerhetstänkandet ett 

medvetet ideal man inom organisationen prioriterar eller är det gräsrotsbyråkraternas egen 

strategi att hantera sitt handlingsutrymme? Har man inom arbetsförmedlingen ”organiserat 

bort” problemen med invandraren som klient genom att låta några arbetsförmedlare ta hand 

om de nyanlända invandrarna? Detta skulle vara intressant att vidare utforska. 
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Bilaga 1 Brev

Hej! 

Mitt namn är Line Säll och jag läser programmet för politisk magisterexamen vid Karlstad 

universitet. Just nu läser jag statsvetenskap C och har precis börjat skriva min uppsats. Ämnet för 

denna uppsats är offentlig förvaltning och då främst förvaltningsfrågor som rör 

gräsrotsbyråkrater (offentligt anställda som har direktkontakt med klienter). Uppsatsen ska 

genomföras med hjälp av intervjuer och jag hoppas att just Du i egenskap av anställd inom 

Arbetsförmedlingen har möjlighet att medverka i denna undersökning! Intervjuerna kommer att 

genomföras som enskilda samtalsintervjuer under v. 19 och 20 och beräknas ta ca. 30-60 minuter. 

Ni garanteras anonymitet, vilket innebär att det i efterhand inte kommer att vara möjligt att 

identifiera er. Din medverkan är självklart högst frivillig, men oerhört viktig för mig då min 

uppsats handlar om just Din roll inom den offentliga förvaltningen! 

Tack på förhand! 

Vänligen Line Säll
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Bilaga 2 Intervjumanual

Intervjumanual

Det formella regelverket

Hur länge har du jobbat här?

Vad jobbar du med

Börja med att beskriva hur en vanlig dag på jobbet ser ut för dig?

Hur ser regelverket ut och hur är det utformat? 

Är det användbart?

Finns det otydligheter?

Vem vänder du dig till om du inte vet hur du ska tillämpa regelverket?

Hur hanterar du ärenden där regelverket inte är tillämpbart på en åtgärd du anser lämplig?

Utifrån detta: Hur skulle du säga att du tillämpar regelverket? 

Vad tycker du om den arbetsmarknadspolitik som du är satt att administrera?

Den dubbla rollen
Nu har vi pratat lite om hur det formella regelverket påverkar ditt dagliga jobb. Nu tänkte jag 

att vi kunde prata lite om det faktum att du befinner dig mellan två saker, å ena sidan 

organisationen och å andra sidan den arbetssökande klienten. 

Hur ser du på din roll mellan de arbetssökande och organisationen?

Hur hanterar du denna roll?

Hur ser du på organisationens mål i relation till de arbetssökandes behov?

Kan organisationens och den arbetssökandes intressen krocka med varandra?

Hur hanterar du ärenden där du och den arbetssökande inte är överens?

Har det hänt att du beslutat om en åtgärd trots att den arbetssökande inte vill? 

Vad påverkar huruvida du orienterar dig mot klienten eller organisationen?
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Utlandsfödda klienter

Jag antar att du är medveten om den diskussion om utlandsfödda arbetssökande som finns 

inom media och på den politiska dagordningen med bl.a. anonymiserade 

ansökningsförfaranden på prov och den nya regeringens prioriteringar inom 

integrationspolitiken med bl.a. nystartsjobb. Utifrån detta skulle jag vilja prata lite om 

utlandsfödda klienter. 

Har ni ett speciellt regelverk eller särskilda riktlinjer för arbetet med utlandsfödda 

arbetssökande?

Har ni eller har ni haft kurser i interkulturella möten?

Hur tycker du det är att arbeta med utlandsfödda arbetssökande?

Behöver du förbereda dig på ett annat sätt?

Upplever du att utlandsfödda arbetssökande har andra behov?

Ser du några problem som möter utlandsfödda arbetssökande, vilka är dessa? 

Upplever du skillnader mellan olika invandrargrupper när det gäller deras behov? Vilken är 

denna skillnad?

Finns det enligt din erfarenhet arbetsgivare som har en negativ förhandsinställning till 

utlandsfödda? Hur hanterar man som arbetsförmedlare det? 

Det här var mina frågor. Har du någonting att tillägga eller fråga om? Någonting som jag inte 

tagit upp eller som du tycker att vi pratat för lite om?

Skulle vilja påminna om att det i efterhand inte kommer att vara möjligt att identifiera dig. 

Går bra för dig att jag i mitt arbete använder mig av citat från vårat samtal?
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