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Abstract 

Author: Arnela Rizvic 

Title: [Frontline bureaucrats discretion in the transition to Establishment Reform] 

Supervisor: Anders Giertz 

Assessor: Rickard Ulmestig 

 

This essay aims to study discretion among frontline bureaucrats as an important factor in the 

integration of immigrants. In contrast to other studies of discretion this essays has its focus on 

a new establishment reform that has been recently legislated. The theoretical frame is based 

on the concept of frontline bureaucracy developed by M. Lipsky (2010). In the analysis of the 

discretion in this specific area I have been inspired by I. Schierenbecks (2003) comparative 

study based on three different relationships a frontline bureaucrat has to take into account: 

regulations, the dual role and a relationship to the immigrant client. I have used a qualitative 

approach where I interviewed workers in two different employment exchange offices in the 

country. The results show that there is an opportunity to adapt the law to individual needs 

which meets the criteria for an extensible and flexible framework. All frontline bureaucrats 

find the dual role as debilitating where they feel torn between the organization's goals and the 

applicant's needs. When these needs conflict, the majority chooses to follow the employment 

services directives. Frontline bureaucrats in the study are sharing a disposal, problem- solving 

approach towards the immigrant clients.  There is a perception among frontline bureaucrats on 

new immigrant clients as carriers of specific cultural characteristics, however, there is nothing 

saying that these perceptions affect the exercise of authority. This study expands further 

through the dimension of newcomers' opportunities in achieving active citizenship. In the 

essay I discuss the usage of discretion among workers at the employment exchange office and 

the new establishment reform as two factors playing a significant role in the activation of 

active citizenship for the new immigrants as well as in the integration of the same. 

 

Key words: discretion, immigrants, frontline bureaucrats, active citizenship, inclusion, 

participation, discrimination, employment exchange office. 

Nyckelord: handlingsutrymme, invandrare, frontlinjebyråkrater, aktivt medborgarskap, 
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1. BAKGRUND  

Under det senaste decenniet och med ett fåtal undantag, har Sverige varit ett av EUs fem 

största mottagarländerna av invandrare. Året 2009 fick 98 644 personer uppehållstillstånd 

vilket är en ökning med 10 % jämfört med tidigare året (Migrationsverket rapport 2: 2010). 

Ny statistik visar att under det första halvåret i 2012 invandrade 45 270 personer till landet 

vilket är mer än under samma period 2011 (Migrationsinfo 2012). Oavsett invandringsskäl 

står bakom dessa siffror oftast individer som hoppas på en ljusare och bättre framtid i Sverige. 

Dock beskrivs invandrare inte sällan vara marginaliserade och utsatt för diskriminering. Att 

man debatterar och skriver om invandrare som problem och föremål för åtgärder istället för 

att betrakta de som självständiga aktörer framstår i flera utredningar, bl.a. i SOU 2005:56.  

Eftersom det svenska välfärdssystemet bygger på en arbetspolitik där medborgarna själva 

aktivt bidrar till egen försörjning, kan kraven förefalla olika svåra för olika folkgrupper. I 

frågor om sysselsättning, arbetslöshet, löner och arbetsvillkor visar undersökningar att det 

skiljer sig beroende om man är inrikes eller utrikesfödd. Sjögren (2005) beskriver invandrares 

levnadsvillkor utifrån ett trappstegsliknande mönster där inrikes födda med svensk bakgrund 

har de mest fördelaktiga förhållandena i samhället och därmed ligger på det ”högsta steget”. 

Invandrare med kortast vistelsetid och med utomeuropeisk bakgrund sägs hamna på det 

”lägsta steget”. Invandrares position på arbetsmarknaden har försämrats sedan mitten av 1970 

– talet.  Denna försämring avspeglas i lägre sysselsättning och högre arbetslöshet bland 

invandrare (Sjögren, 2005). Återigen finns ett tydligt mönster där grupper med kortast 

vistelsetid som kommer från ett icke-europeiskt land är de mest utsatta (Sjögren, 2005). 

Medan fast anställning är den vanligaste formen är invandrare överrepresenterade bland 

tidsbegränsade anställningar. Invandrare med akademisk utbildning har oftare än infödda ett 

arbete som de är överkvalificerade för. Därutöver finns många undersökningar som tyder på 

att det är metodiska problem som gör det svårt att empiriskt belägga diskriminringen av 

invandrare på arbetsmarknaden (Sjögren, 2005). 

Bilden av invandrare är sammansatt och komplicerad. Tillgång till arbete är grundsten i ett 

välfärdssamhälle och ens arbetssituation påverka möjligheterna inom mängder andra 

områden. I Sverige är invandrare överrepresenterade blad dem som får ekonomiskt bistånd 

(Sjögren 2005). I en utredning lyfts att politiska aktörer påverkar uppfattningar av invandrare 

som problematiska. Man menar här att politiker genom dokumentskrivningar och offentliga 

tal bidrar till kategoriseringen och därmed till den stereotypa bilden av invandrare som 
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problematiska och som ”de andra” (SOU 2005: 56). Uppfattningar om annorlunda 

underlägsna ”andra” skapas, vidmakthålls och cementeras bland högre makter och är därmed 

viktiga aktörer på arbetsmarkandsarenan (SOU 2005: 56) Samtidigt inrättar politiker en rad 

olika reformer för att minimera för de ofördelaktiga förhållandena som invandrare möter vid 

ankomst. Den nyaste reformen för invandrares arbetsmarkandsetablering trädde i kraft i 

december 2010 och kallas etableringslagen.  

Etableringsreformen syftar ”till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares 

etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge de nyanlända förutsättningar för 

egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet” (SFS 

2010:197). Målgruppen är enligt lagen nyanlända som fyllt 20 men inte 65 år samt nyanlända 

i ålder 18-19 år utan föräldrar i Sverige, med uppehållstillstånd som flyktingar eller 

skyddsbehövande. Lagen omfattar även anhöriga som sökt uppehållstillstånd inom 2 år från 

det att personen man kommer på anknytning till togs emot i en kommun (Migrationsinfo 

2012). 

Etableringen gäller i två år för den nyanlände där denne ska tillsammans med 

arbetsförmedlingen utforma en etableringsplan samt erbjudas etableringslots. 

Arbetsförmedlingen ska utbetala etableringsersättning under förutsättning att den som 

omfattas av reformen deltar i anordnade aktiviteter samt följer etableringsplanen på heltid. 

Arbetsförmedlingen ansvarar även för anordning av bostad för nyanlända i behov av det. 

Sammanfattningsvis är huvudsaklig skillnad att det har tidigare varit kommuner som hade det 

samordnade huvudansvaret vilket nu flyttats över på arbetsförmedlingen (Prop. 2009/10:60). 

 

2. PROBLEMFORMULERING 
 

Den svenska staten har på diverse sätt försökt att motarbeta invandrares beroende av staten. 

Detta visas i Sveriges långa forskningstradition som har bidragit med kartläggning av 

socialpolitiska reformer och regeländringar för att se hur de påverkar olika grupper i samhället 

(Johansson 2010 s.11). På så vis har lagstiftarna den 1 december 2010 introducerat en ny 

etableringslag för vissa nyanlända flyktingar med syfte att ”underlätta och påskynda vissa 

nyanlända invandrares etablering i arbets – och samhällslivet” (SFS 2010:197). Enligt denna 

reform skulle samordnande ansvar flyttas från kommuner till arbetsförmedlingen (SFS 

2010:197). Men, hur arbetar man med alla dessa strömmar av nyanlända flyktingar idag? 

Enligt vilka uppfattningar behandlas de i mötet med det välfärdspolitiska trygghetssystemet?  
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Forskning visar att det finns en etnisk differentiering i samhället beträffande medborgarskap 

där personer med utländsk bakgrund anses vara andra gradens medborgare (Jacobsson 

Pettersson 2008). T.H. Marshalls skapade en idé om socialt medborgarskap som en relation 

mellan medborgaren och staten där medborgaren är en fullvärdig samhällsmedlem med 

tillgång till sociala rättigheter (Marshall T.H. 1950). T.H. Marshalls betoning på sociala 

rättigheter kritiserades av andra som ville skapa en ”tredje väg” med ett nytt kontrakt mellan 

staten och medborgarna. I kontraktet betonas utvecklingen av ett aktivt medborgarskap där det 

inte finns några villkorslösa rättigheter utan att de är sammankopplade med motsvarande 

skyldigheter (Johansson 2008). I relation till det sociala medborgarskapet för invandrare 

menar Jacobsson Petterson (2008) att tyngden i dagsläget ligger mer på sociala skyldigheter 

än på rättigheter. Enligt Jacobsson Petterson (2008) utvecklas medborgarskapets sociala 

dimensioner bland invandrare före främst de politiska allteftersom behovet av sociala 

rättigheter, samt individens sociala ansvar hinner aktualiseras innan man som invandrare 

kvalificerar sig politiskt. Utifrån denna problematisering är det intressant att se på nyanlända 

invandrares situation i relation till en välfärd på lika villkor. Nyanländas brist på 

språkkunskaper, behov av bidrag, inte minst brist på kunskap om samhällets funktioner gör 

det svårt att utkräva rättigheter utifrån socialt medborgarskap, medan skyldigheter kan tendera 

att förefalla mer krävande och svåra att möta. Medan dessa skyldigheter framställs som 

homogena, riktas de mot en allt mer heterogen grupp av medborgare. Utifrån diskussionen om 

socialt och aktivt medborgarskap i takt med välfärdsstatens utveckling undrar jag hur vi ska 

förstår medborgarskapsdimensionen idag utifrån ett alltmer heterogent och mångkulturellt 

samhälle? Dessa frågor leder till ytterligare nyfikenhet kring vad praktikerna för mottagandet 

av nyanlända har för betydelse för det aktiva medborgarskapet.  

 

I en avhandling jämför Schierenbeck (2003) den svenska och den israeliska välfärdsstatens 

integrationspolitik med inriktning på invandrarpolitiken. Schierenbeck menar att mötet mellan 

frontlinjebyråkrater och klienter utgör grunden för integrationspolitiken där statens 

institutioner bär det avgörande ansvaret att möjliggöra för invandrares delaktighet i samhället. 

I vidare mening handlar studien om ”huruvida frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme 

påverkar integrationen av invandrare” (Schierenbeck 2003 s.18). Man menar att 

frontlinjebyråkrater har tre olika relationer att ta hänsyn till. För det första är man ansluten 

och ska förhålla sig till regelverket. Ibland kan det hända att myndighetsutövarens mål inte 

överensstämmer med regelverket. För det andra finner sig myndighetsutövaren i en splittrad 
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s.k. dubbel roll mellan organisationen och klienten där bägge sidor har egna önskemål och 

krav. Dessa önskemål och krav kan innebära kontroll av individen och därmed kompliceras 

relation mellan individen och myndighetsutövaren. I denna relation formas individen genom 

kategorisering av dennes specifika förhållanden till klient med en byråkratisk identitet. För det 

tredje ska myndighetsutövaren etablera en relation med invandrarklienten. Hur som helst visar 

resultatet på en rigiditet och uppdragstänkande blad israeliska myndighetsutövare och på 

flexibilitet, medmänsklighet och omhändertagande bland svenska myndighetsutövare. Dock 

framstår den rigida formen mer framgångsrikt för det integrationspolitiska utfallet, medan den 

omhändertagande leder till utestängning från samhället då utrymme ges till tolkning och 

särbehandling av invandrarklienter utifrån kulturella aspekter (Schierenbeck 2003). 

 

För att återknyta studien till etableringsreformen för vissa nyanlända invandrare, väcks ett 

intresse att titta på regionala tjänstemäns myndighetsutövning. Det är i mötet mellan 

arbetsförmedlaren och den nyanlände som reformen kommer till uttryck. Dessa regionala 

tjänstemän har ett handlingsutrymme som ger dem flexibilitet i mötet med nyanlända. Alltså, 

när nya reformer implementeras blir detta handlingsutrymme viktig att undersöka på nytt. 

Schierenbecks (2003) studie varnar om handlingsutrymmet som något som ger plats åt 

särbehandling av invandrarklienter. Den nya reformen ämnar ge bättre förutsättningar samt en 

ökad egenmakt och valfrihet hos individen (Arbetsförmedlingen 2010-11). I min studie vill 

jag använda mig av Schierenbecks (2003) analysmodell för att undersöka förändrade former i 

mottagande av nyanlända. Det är aktualiseringen av etableringsreformen, tillsammans med 

Schierenbecks (2003) forskningsavhandling som ligger till grund för forskningsfrågan i min 

studie. Därtill och genom analysen av de tre relationerna i Schierenbecks (2003) 

analysschema ämnar jag relatera resultatets betydelse till dimensionen om nyanlända 

invandrares aktiva medborgarskap. Vad betyder hanteringen av de tre relationerna för 

invandrares position i samhället? Jag har för avsikt att genom diskussion på ett mer 

övergripande plan relatera resultatet till nyanländas aktiva medborgarskaps.  

3. SYFTE 
 

Etableringsreformen medförde nya ansvarsområden och därmed arbetsdirektiv, samt nya 

villkor för tjänstemannautövning i arbetet med nyanlända flyktingar. Utifrån diskussionen om 

att handlingsutrymme påverkar invandrares integrering i det etablerade samhället är det 

viktigt att examinera det i relation till förändrade arbetsformer i mottagande av nyanlända. 
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Mitt syfte är att studera frontlinjebyråkraternas hantering av handlingsutrymme vid 

övergången till etableringsreformen, med avsikt att uppnå en bättre förståelse och kunskap 

kring dess användning och dess betydelse för nyanlända invandrares aktiva medborgarskap. 

4. FORSKNINGSFRÅGOR 
 
Med fokus på förändringen i tjänstemannautövning vill jag dela upp min studie i fölande 

delfrågor:  

 Hur hanterar arbetsförmedlare sitt handlingsutrymme i förhållande till regelverket? 

 Hur hanterar arbetsförmedlare den dubbla rollen i relationen mellan organisation – 

klient? 

 Hur hanterar arbetsförmedlare sitt handlingsutrymme i möte med nyanlända 

invandrare? 

 Vad har hanteringen av rollerna för betydelse för nyanländas aktiva medborgarskap? 

 

 

5. TIDIGARE FORSKNING 

 

Med utgångspunkt i en enligt Lipsky (2010) paradoxal verklighet där frontlinjebyråkraten 

begränsas av organisationens strukturella krav, har man i decennier försökt att förbättra den 

offentliga sektorn, dvs. hur man ska möta de centrala makternas generella krav och samtidig 

behandla medborgarna utifrån deras individuella behov. I detta avsnitt kommer jag att 

redogöra för tidigare forskning som bedrivits på min forskningsfråga. Jag kommer att 

presentera avhandlingar och vetenskapliga artiklar som berör min studie för att i 

sammanfattningen ställa de mot varandra och därmed påpeka för deras likheter och skillnader. 

 

I avhandlingen ”Bakom välfärdsstatens dörrar” skriven av Isabell Schierenbeck (2003) 

problematiseras frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme i förhållande till demokratiska 

tankar om likabehandling och legitimitet. Med utgångspunkt i att handlingsutrymme finns 

inom all myndighetsutövning som sker inom ramen för frontlinjebyråkratier, vill 

Schierenbeck (2003) undersöka om och på vilket sätt handlingsutrymme tas i anspråk av 

frontlinjebyråkraterna. Schierenbeck understryker vikten av legitimitet och menar att en 

myndighetsutövning som inte svarar på varje enskild medborgares rätt till lika behandling 

utmanar handlingsutrymmets ställning inom myndighetsutövningen (Schierenbeck 2003). 
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Schierenbeck analyserar tre relationer som frontlinjebyråkrater har att ta hänsyn till i deras 

myndighetsutövning: regelverk, den dubbla rollen och invandrarklienter. Studiens resultat 

visar på att frontlinjebyråkrater har en flexibel uppfattning av regelverk där de inte låter sig 

styras av regelverket men är tolkare som anpassar regler och motiverar sina beslut på ett sätt 

som inte kan ifrågasättas (Schierenbeck 2003). Frontlinjebyråkraterna uppfattar den dubbla 

rollen som tärande där klientens och organisationens behov upplevs oförenliga med varandra. 

I synen på invandrarklienten har frontlinjebyråkraterna en omhändertagande roll där de 

uppfattar invandrarklienter som bärare av specifika kulturella attribut. Analysen visade att 

klientens invandrarbakgrund påverkade för myndighetsutövning där frontlinjebyråkratens 

makt och inflytande förstärktes, vilket i vidare mening leder till att ”klienterna inte får den 

service dem är berättigade till” (Schierenbeck 2003 s. 2003-2014). Slutresultatet visar på att 

myndighetsutövning med ett allt växande handlingsutrymme, där utfallet blir allt svårare att 

förutse, har betydelse för integrationspolitiken. Mina forskningsfrågor baseras på 

Schierenbecks (2003) analysmodell och därmed har hennes studie en grundläggande vikt för 

min undersökning. 

I en rapport från Integrationspolitiska maktutredningen SOU 2004:49, kap.5 presenterar 

Isabell Schierenbeck sin studie om hur frontlinjebyråkrater tillämpar myndighetsutövning i 

arbete med invandrarklienter. 

 

I rapporten framläggs att ”invandrarklienternas så kallade kulturella attribut och 

invandrarsituationen står i förgrunden för frontlinjebyråkraternas uppfattningar. I 

kombination med en myndighetsutövning där handlingsutrymmet i stor utsträckning tas i 

anspråk får frontlinjebyråkraternas uppfattningar om invandrarklienterna som bärare av 

kulturella attribut därmed möjlighet att slå igenom i myndighetsutövningen (SOU 2004:49 

kap 5. s.141-142). Eftersom de kulturella attributen upptar frontlinjebyråkratens resonemang 

bemöts klienterna inte i enlighet med de förvaltningsdemokratiska principerna om 

likabehandling (SOU 2004:49 kap.5). Av rapporten framstår att myndighetsutövningen 

utmärks av ett omhändertagande perspektiv. Med detta menas att frontlinjebyråkraten kan 

enligt uppfattningen att klienten behöver stöd och hjälp i annan omfattning än vad som ryms 

inom uppdraget, utöka sitt uppdrag till att omfatta undervisning, uppfostran, samtalskontakt 

etc. (SOU 2004: 49 kap.5). 

 

Författaren sammanfattar sitt resultat med att poängtera att invandrarklienter inte ”ryms” inom 
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ramen för välfärdstatens kollektiv samt som de riskerar att inte bemötas på samma grunder 

som klienter med annan bakgrund där deras önskemål, behov och förutsättningar riskerar att 

inte tas hänsyn till och därmed gå förlorade (SOU 2004:49 kap. 5.) 

 

För att ytterligare se på frågan om frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme i en annan 

kontext kan vi relatera till en amerikansk artikel ”Theories of justice and Street-level 

discretion” skriven av Marisa Kelly (1994). Genom att se på frontlinjebyråkraterna som 

slutliga verkställare av offentlig politik som därmed har en betydande inverkan på utfallet av 

människors liv, jämför Kelly (1994) två olika amerikanska organisatoriska kontexter och 

därmed olika organisationskulturer beträffande handlingsutrymme. Kelly 

 (1994) ämnar undersöka vikten av egen uppfattning om social rättvisa i användningen av 

handlingsutrymme. Resultatet visar att i organisationen där arbete baseras i mindre 

utsträckning på regelverket, är egna upplevelser av rättvisa mer betydelsefulla i 

genomförandet av den offentliga politiken. För frontlinjebyråkrater som arbetar strikt efter 

regelverket, har deras individuella teorier om rättvisan mycket mindre påverkan på det slutliga 

genomförandet av offentlig politik (Kelly 1994). Att ens egna subjektiva upplevelser kring 

rättvis behandling spelar roll när det kommer till användning av handlingsutrymme framstår 

tydlig av artikelförfattarens resultat. 

I en annan licentiat avhandling studeras invandrares sociala medborgarskap och social 

delaktighet av forskaren Helen Jacobsson Pettersson (2008). I avhandlingen undersöktes 

invandrares upplevelser av möjligheter och begränsningar beträffande social medborgarskap 

samt deras beskrivning av egen delaktighet i samhället. Jacobsson Pettersson (2008) kom 

fram till flera områden som belyser invandrares upplevelse av begreppet i frågan. Resultatet 

visar att invandrarkvinnor och män har både ambition och engagemang till aktivt deltagande i 

samhällslivet, dock upplever de relativa hinder och begränsningar till arbete och social 

förankring i form av diskriminering och exkludering. Denna etniska diskriminering och 

exkludering ur samhället leder enligt studien till enklavisering, dvs. invandrade män och 

kvinnor söker sig till trygga platser och trygga grupper. Sammanfattningsvis visar 

avhandlingen på dimensionen om socialt medborgarskap utifrån invandrade män och kvinnors 

egen syn. De har någorlunda positiv syn på välfärdsstaten och anser sig själva villiga till att 

aktivt agera och medverka för sin sociala inkludering. Dock upplever de hinder gentemot 

förverkligandet av deras sociala medborgarskap samt delaktighet. 
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I ”Kommunal aktiveringspolitik: en fall studie av det praktiska arbetet med arbetslösa 

socialbidragstagare” – undersöker Katarina Hjertner Thoren (2005) den praktiska 

implementeringen av den kommunala aktiveringspolitiken och hur den formas när 

frontlinjebyråkrater möter klienter. Under 1990 talet utvecklades ett stort antal kommunala 

aktiveringsprogram för att ställa högre krav på olika former av aktivering för att 

socialbidragstagare ska bli självförsörjande. 

Thorén Hjertner (2005) undersöker aktiveringsprogrammen i Osby och i Skärholmen och 

resultatet visar att det praktiska arbetet inte alltid stämmer överrens med intentionerna i 

Socialtjänstlagen och att i många avseenden är insatserna varken individanpassade eller 

kompetenshöjande för klienter. Studien uppmärksammar vikten av frontlinjebyråkraternas 

handlingsutrymme i det praktiska arbetet med klienterna. Författaren menar att praktiken inte 

nödvändigtvis strider mot lagen men att det finns otydligheter i förhållande till lagens 

intentioner och till programmens beskrivningar av verksamheterna. 

Resultaten visar att det ofta handlar om att remittera klienter utan särskilda individuella 

bedömningar, att klienter kontrolleras genom obligatoriska erbjudanden och att värdefullt stöd 

är beroende av vad som finns tillgängligt istället för individuella behov. (Hjertner Thoren, 

2005). Enligt författaren är viktigaste slutsatsen med studien att aktiveringspolitiken beror på 

organisatoriska förutsättningar och kapacitet. Att frontlinjebyråkraterna ska ge värdefullt stöd 

till sina klienter beror på resurser så som praktikplatser, utbildningar, professionell kunskap 

samt tillgång av arbeten. Enligt Hjertner Thoren (2005) ligger praktikernas fokus på 

kontrollen av klienternas berättigande till socialbidrag vilket gör att arbetsprogrammen inte 

nödvändigtvis förbättrar klienternas chanser till arbete. 

 

Gemensamt för samtliga artiklar och avhandlingar inom området är att alla belyser 

invandrares utsatthet genom att identifiera en form av högre makt över dem. Medan 

Schierenbecks (2003, SOU 2004:49 kap.5) studier visar på att myndighetsutövarna utifrån 

deras handlingsutrymme inte behandlar invandrare likadant som övriga klienter, stödjer 

Kellys (1994) undersökning detta genom att mena om man ges stort handlingsutrymme ges 

samtidigt plats åt subjektiva individuella tillskrivningar av rättvisans mening i beslutsfattande. 

Thorén Hjertner (2005) och Schierenbeck (2003) diskuterar i princip samma relationer, dvs. 

regionala regelverk, nationell lagstiftning och möte med klienten. Båda beskriver tjänstemän 

som frontlinjebyråkrater där båda lägger stor vikt vid handlingsutrymmet i förbehåll. 
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Resultatet i båda dessa studier visar på en underordnad position klienter har. Med 

utgångpunkt i att tjänstemän använder sig av handlingsutrymme diskuterar författarna för att 

intentionerna i lagen omvandlas till klienters nackdel. Att man styrs av verksamhetens 

resurser och professionella kunskaper uttrycks i Thorén Hjertners (2005) studie och går ihop 

med Schierenbecks (2003) frågesättande av legitimitet då utrymme ges att fatta beslut utifrån 

erfarenhet och professionalitet som en anställd har. Dessa resultat tillsammans med Jacobsson 

Petterssons (2008) studie målar en bild av invandrares utsatta position ute på arbetsmarknaden 

så väl som i hela samhället. Jacobsson Pettersson (2008) visar på invandrares svårigheter med 

att infinna sig i den sociala gemenskap som råder bland etniska svenskar, vilket i vidare 

utsträckning leder till att invandrare söker andra invandrare och därmed förstärks exkludering 

ytterligare. En skillnad mellan Jacobsson Pettersons (2008) studie och de övriga studier är att 

Jacobsson Pettersson (2008) intar ett brukar eller medborgarperspektiv medan de övriga 

studier bygger på tjänstemannaperspektiv. 

 

6. METOD 

 

6.1. VETENSKAPSTEORETISK ANSATS 

 

Bryman (2011) uttrycker att när vetenskaplig undersökning är kopplad till teori ska man fråga 

sig vad denna teori spelar för roll. Denna studie ämnar samla in intervjudata från 

myndighetsutövarna på en arbetsförmedling för att sedan använda det för en teoretisk analys. 

Sannolikt nog kan forskaren behöva skifta mellan teori och data. När man genomgått en 

teoretisk reflektion över datauppsättningen kan man behöva samla in mer information för att 

etablera grunder som förutsätter teorins hållbarhet.  På så vis innehåller induktiva tendenser i 

en studie även deduktiva element (Bryman 2011). Min studie som bygger på en kvalitativ 

intervjumetod ämnar fånga tjänstemäns interna upplevelser och är därmed tolkningsinriktad. 

Enligt detta synsätt är sociala handlingar viktiga för individen och skall därför förstås utifrån 

individens perspektiv (Bryman 2011).  Eftersom studien eftersträvar att bättre förstå en social 

handling, i detta fall handlingsutrymmets användning bland arbetsförmedlare, är den 

tolkningsinriktad. Min uppgift med studien blir att analysera arbetsförmedlarnas handlingar 

och deras sociala uppfattningar utifrån deras perspektiv, alltså kommer jag att utföra en 

tolkning av en tolkning. Detta betyder att förutom att jag visar hur arbetsförmedlarna tolkar 
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sitt handlingsutrymme, kommer jag även att sätta in de tolkningarna i en samhällsvetenskaplig 

referensram där jag med hjälp av samhällsvetenskapliga teorier gör en analys av dessa. 

6.2. UNDERSÖKNINGSMETOD  

 

Eftersom jag ämnat besvara hur frontlinjebyråkrater på arbetsförmedlingen hanterar sitt 

handlingsutrymme i förhållande till etableringslagen, har jag valt intervju som 

forskningsmetod. Jag har alltså intervjuat arbetsförmedlare som arbetar med 

etableringsreformen. Eftersom frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme utgör fokus för 

studien hoppades jag kunna, med hjälp av intervju, komma åt frontlinjebyråkraternas 

personliga tankar och upplevelser kring deras arbete med etableringen. Att ta reda på hur de 

ser på sin egen myndighetsutövning i relation till både klienten och organisationen, samt till 

centrala makten, förutsätter en metod som ger betydelse åt beskrivningar av erfarenheter, 

emotioner och tankar kring specifika frågor som jag ämnar svara.  

 

För att fånga detaljerade svar valde jag att utforma semistrukturerad intervju präglad av öppna 

frågor. På detta vis gavs möjlighet till intervjupersonen att själv välja riktning för fokus och 

fördjupning i ämnet (Bryman 2011). Metoden möjliggör för mig att nå den information som 

är viktig, men som jag annars skulle kunna missa genom att välja en strukturerad 

intervjumetod. 

 

 

6.2.1. URVAL 

 

Med utgångspunkt i teorin om att frontlinjebyråkraterna har en stor betydelse för 

utformningen av den offentliga politiken, blir det viktigt för mig att studera just dessa 

frontlinjebyråkrater i deras arbetsomgivning. Denna teori tillsammans med min 

forskningsfråga leder mig till en målinriktad urvalsmetod, dvs. min fråga rör specifika 

människor med specifika ärenden vilket vidare leder till ett medvetet val av vilka som 

kommer att ingå i intervjugruppen. Det är enligt Bryman (2011) mycket svårt att i förväg veta 

hur många intervjuer krävs för att uppnå en teoretisk mättnad. Eftersom intervju är en 

tidskrävande metod och eftersom jag har en tidsram att förhålla mig till blir det svårt för mig 

att eftersträva och uppfylla den teoretiska mättnaden. Jag har utifrån tidsramen för studiens 

genomförande sträckt mig till sex intervjupersoner. Jag har delvis av slump och delvis 
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medvetet fångat diversitet bland deltagarna både i fråga om kön, anställningens längd och 

geografiskt område. Intervjupersonerna består därför av tre män och tre kvinnor som kommer 

från arbetsförmedlingskontoren i Skåne och Småland och som har arbetat med uppdraget 

olika länge. Majoriteten av intervjupersonerna är utbildade socionomer där de nyanställda 

genomgår arbetsförmedlingens utbildningar under tiden som de arbetar på kontoren. 

 

 

6.2.2. GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

 

I denna studie genomfördes sex intervjuer med sex olika handläggare. Rekryteringen av 

intervjupersoner har inte varit oproblematiskt. Det tog väldigt långt till innan jag lyckades 

etablera kontakten med de första handläggarna. Eftersom jag inte nådde tillräckligt många 

intervjupersoner i Småland valde jag att vända mig till kontoren i Skåne. Jag besökte 

handläggarna på deras arbetsplatser och intervjuerna tog mellan 40 och 90 minuter. Med mig 

hade jag intervjuguiden som stöd i processen. Intervjuguiden bestod av inledande frågor för 

att sedan sträcka sig över de olika relationer handläggarna har att ta hänsyn till i deras dagliga 

arbete: regelverket, dubbla rollen och relationen till invandrarklienten. Jag lät teorin styra 

utformningen av frågorna. Med hjälp av guidens öppna karaktär, dvs. frågorna var av öppna, 

utvecklades samtalen i olika riktningar med olika handläggare. Information som de delade 

med sig låg många gånger till grund för en följdfråga. Att människor är subjektiva varelser 

med egna uppfattningar som kan skilja sig från övriga är en ofrånkomlig faktor som färgade 

resultatet. En svårighet som jag har identifierat under genomförandeprocessen är 

intervjupersonernas tolkning av vissa frågor där jag upplevde att vissa intog en försiktig och 

försvarande inställning gentemot frågorna. I dessa fall var det svårt att komma fram till 

egentliga svaret då mycket fokus lades på att försvara organisationen och den egna rollen. 

 

6.2.3. METOD FÖR MATERIALANALYS 

 

Intervjuerna inspelades i min mobil för att sedan transkriberas, med undantag för några få 

delar av samtalen som inte varit relevanta för syftet med studien. Efter transkriberingen skrevs 

materialet ut.  Jag lät forskningsfrågorna styra urvalet av relevant data ur utskrifterna. 

Materialet bearbetades och sammanställdes genom att tematisera. Till exempel sorterades 

utskrifterna först utifrån dimensionen om regelverkets uppfattning och sedan tillämpning etc. 
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Det var viktigt att hålla ögonen öppna och aktivt arbeta med teorierna för att på det visset 

säkra att urvalet ur det insamlade materialet är relevant och rätt. Med avsikt att följa 

Vetenskapsrådets etiska huvudprinciper valde jag att koda utskrifterna med förkortningar IP1, 

IP2 etc. 

6.3. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

När man kliver in i en annan människas verklighet/föreställningar aktualiseras betydelsen av 

etiska överväganden. Det är således inte bara studiens urval och metod som fått mig att 

reflektera över etiska aspekter, utan även själva utformningen av forskningsfrågan. Att 

använda begreppet invandrare eller nyanlända invandrare, att uttala mig om invandrargrupper 

som utsatta och därmed själv bidra till kategoriseringen genom att försöka uttrycka mig om en 

grupp människor som kännetecknas av specifika förhållanden förutsätter ett behov av etiska 

reflektioner. När vi vill förklara något är det viktigt att vara medvetna om att begreppen i en 

text inte har samma innebörd för alla läsare. I min studie ska jag försöka undanröja för 

missförstånd i form av tolkning genom att vara tydlig med vad som menas med begreppen 

som uppstår. Begreppstillskrivningar i det här fallet löper risken att alla nyanlända invandrare 

stämplas som utsatta, vilket givetvis inte kan vara fallet. Inte alla nyanlända invandrare möter 

likadana svårigheter med integreringen i samhället. 

 

6.3.1. VETENSKAPSRÅDETS HUVUDPRINCIPER 

Jag har på följande vis förhållit mig till forskningsetiska huvudprinciper gällande 

individskyddskravet: 

Genom ett förhandsinformationsbrev har intervjupersonerna informerats om deras uppgift. 

För att uppfylla informationskravet har jag genom brevet informerat om vad syftet med 

studien är samt gett en konkret redovisning kring studiens process. Enligt informationskravet 

har jag redogjort för intervjupersonerna om betydelsen av deras medverkan för skapandet av 

ny kunskap samt som jag har betonat att deltagande är frivilligt och att materialet inte kommer 

att användas för annat kommersiellt eller icke-vetenskapligt bruk, men endast för 

forskningens syfte (Bryman 2011, Vetenskapsrådet). Med en sådan användning och med dess 

redogörelse för intervjupersoner anser jag att nyttjandekravet uppfylls.  
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Enligt Bryman (2011) uppfylls samtyckeskravet genom att deltagarna ges rätten att själva 

bestämma över sin medverkan. Jag har inhämtat samtycke muntligt vid intervjuns början men 

jag har även informerat kring deltagarnas egen rätt att bestämma hur långt och på vilka villkor 

de vill delta. Intervjupersonerna fick höra om att de har rätt att avbryta intervjun utan att detta 

ska medföra några negativa påföljder för dem (Bryman 2011). Detta hoppades jag skulle bidra 

till större integritet hos intervjupersonen och till ökad förtroende gentemot mig som 

intervjuaren.  

För ökad konfidentialitet har uppgifter om de intervjuade lagrats och behandlats diskret där 

jag säkerställt att inga obehöriga kommer åt uppgifterna (Bryman 2011). I mitt försök att 

undvika att deltagarna lider skada har informationen lagrats på ett säker lösenordskyddat 

ställe. Intervjupersonernas riktiga namn avslöjas inte i min text utan jag väljer att benämna 

deltagarna på följande vis: IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 och IP6. Transkriptioner av intervjuer 

kommer att hållas säkra på ett låst ställe.  

 

6.4. VALIDITET OCH RELIABILITET 

 

När man diskuterar mätmetoder är det viktigt att belysa aspekter av validitet och reliabilitet. 

Medan validitet avser att man mäter det som är rätt i sammanhanget avses med reliabilitet om 

det sätt man mäter på är tillförlitligt (Bryman 2010). Denna studie har utgått ifrån att samla in 

empiri grundad på frontlinjebyråkraternas egna perspektiv på deras handlingsutrymme. I detta 

sammanhang framstår intervjumetod som ett giltigt sätt att samla in empirin på. Mina 

frågeställningar ämnar besvara handlingsutrymmets hantering utifrån intervjuades egna 

perspektiv vilket gör intervjumetoden adekvat. Till exempel förutsätter frågan om 

frontlinnebyråkraternas uppfattning av den dubbla rollen deras egna berättelser. Jag skulle 

även vilja påstå att min användning av Schierenbecks (2003) analysschema ger högre 

validitet, dvs. det stärker att jag mäter det jag avser mäta. Dock är det svårt att utifrån denna 

studies omfattning generalisera resultatet till övriga frontlinjebyråkrater. Detta eftersom 

studien består av 6 intervjuer med 6 olika frontlinjebyråkrater. Dessutom var varje intervju 

väldigt olik den andra vilket, tänker jag, berör själva problematiken med handlingsutrymmet i 

sig. Jag har försökt att öka reliabiliteten genom att under insamlingen av empirin och analys 

av densamma ha minimal påverkan på intervjupersonerna. Genom öppna frågor har jag 

försökt att förhålla mig neutralt och genom ledande frågor har jag undvikt att styra svaren. Jag 

kan aldrig med säkerhet uttala mig om intervjupersonerna talar om ren sanning eller önskvärd 
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verklighet. Därför kan intervjupersonernas ärlighetsgrad vara en spekulationsfråga. Genom 

tydlig angivning av referenser till intervjupersonerna har jag tagit ställning till reliabilitet samt 

som jag hållit mig medveten kring risker om feltolkning. Vägledande i tolkningen har jag haft 

både relevant teori och Schierenbecks (2003) egen analysschema.  

 

 

7. TEORI 

 

Med avsikt att skapa försåtelse och verktyg för studiens centrala syfte kommer jag i detta 

avsnitt att redovisa för teorier i studien. Eftersom avsikten här är att studera 

handlingsutrymme i samband med en ny etableringsreform väljer jag att analysera min 

insamlade data utifrån teorin om frontlinjebyråkrati. Innan dess vill jag ge en kort beskrivning 

av byråkratins grundteori. I slutskedet kommer jag att koppla frontlinjebyråkratiteorin till 

aktivt medborgarskap.  

7.1. FRONTLINJEBYRÅKRATI OCH HANDLINGSUTRYMME 

 
”Specialist utan ande, njutningsmänniska utan hjärta, och denna nolla inbillar 

 sig ha nått ett aldrig tidigare uppnått stadium i mänsklighetens historia.”  

 (Weber 1934/1978:86 i Lindgren 2008) 

Enligt Max Weber har den moderna människan förlorat sin mänsklighet och istället blivit 

fånge i det rationella samhällets järnbur. Det var med utgångspunkt i denna vision som Weber 

ansåg byråkratin nödvändig för att upprätthålla styrelseskickets legitimitet. (Lindgren 2008). 

Enligt Weber kräver det moderna samhällsförändringen allt mer raffinerade metoder för att 

behålla effektiviteten inom organisationer vars komplexitet växer (Lindgren 2008). Byråkrati 

kännetecknas av formalisering, effektivitet och instrumentell organisering med avsikt att 

maximera effektiviteten mot bestämda mål. Med frontlinjebyråkrati menas däremot en 

offentlig situationsanpassad myndighet där det pågår direkt kontakt mellan tjänsteman och 

klient och där tjänstemannen ges ett handlingsutrymme i förbehåll. Dessa frontlinjebyråkrater 

ges en begränsad arbetsstruktur och styrs ofta av begränsade resurser vilket hindrar dem från 

att jobba utifrån ideala föreställningar om arbete (Lipsky, 2010). Centrala makter har inte tid 

eller resurser till att i detalj ge en föreskrivning om hur alla fall ska hanteras, vilket ger 

frontlinjebyråkraterna ett handlingsutrymme inom ramen för tjänstemannautövning (Lipsky, 

2010). Frontlinjebyråkraternas avsaknad av information, tid och andra tillgångar i deras enlig 
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Lipsky (2010) svåra jobb förutsätter utveckling av rutiner och förenkling av ärenden vilket får 

en stark betydelse för utfallet av deras myndighetsutövning. Utifrån av organisationen given 

arbetsstruktur och av staten givna ramar finner sig frontlinjebyråkrater i en position där de 

utvecklar medvetna eller omedvetna handlingsstrategier för att hantera krav ställda mot dem. 

Med ett nedifrån-upp perspektiv beskriver Lipsky frontlinjebyråkraterna att i möten med 

klienter själva vara skaparna av välfärdspolitiken. Denna utformning sker på 

frontlinjebyråkraternas kontor och inte av centrala makter (Lipsky 2010). 

 

 

7.2. SCHIERENBECKS ANALYSMODELL 

 

Schierenbeck (2003) identifierar tre relationer som står för analysen av hennes studie och som 

jag kommer att använda i min studies analys. Dessa tre relationer är de som 

frontlinjebyråkraten måste ta hänsyn till i sin myndighetsutövning. Den första är relationen till 

regelverket. Det finns en ofrånkomlig länk mellan frontlinjebyråkraten och regelverket där 

den enskilde frontlinjebyråkraten avgör regelverkets lämplighet. I sin hantering av det 

tvetydliga regelverket skapas av frontlinjebyråkraten en tolkningspraxis vid sidan av 

regelverket (Schierenbeck, 2003). Denna tolkningspraxis behöver inte nödvändigtvis betyda 

konflikt med regelverket. Schierenbeck (2003) menar att myndighetsutövningen handlar om 

konsten att motivera sina beslut snarare än att följa regelverket. Enligt författaren orienterar 

sig tjänstemannen mer mot individen än organisationen där vikten läggs på att individen är 

delaktig i planeringen av beslut (Schierenbeck 2003).  

 

Den andra relationen kännetecknas av en dubbel roll i möte mellan klient och 

frontlinjebyråkrat. Å ena sidan ska man hantera individens enskilda önskemål och behov och 

å andra sidan ska man möta organisationens krav och målsättningar. Dessa krav och 

målsättningar kan ingripa kontroll av individen och därmed kompliceras relationen mellan 

individ och frontlinjebyråkrat. I denna relation formas individen genom kategoriseringen av 

dennes specifika förhållanden till klient bärande en byråkratisk identitet. Relationen präglas 

av asymmetrin där klienten befinner sig i ett beroende underläge i förhållande till 

frontlinjebyråkraten (Schierenbeck 2003). 

 

Den tredje relationen berör mötet mellan invandrarklienten och frontlinjebyråkraten. Tidigare 

forskning har visat att myndigheter skiljer mellan invandrarklienter och övriga klienter. 
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Schierenbeck (2003) undersöker huruvida invandrarklienten uppfattas utifrån dennes 

invandrarsituation eller utifrån kulturella faktorer om invandrarklienten. Med 

invandrarsituationen menas här faktorer som personen saknar som ett resultat av flytten, till 

exempel utbildning, yrkeserfarenhet och språk. Dessa faktorer är föremål för 

etableringsåtgärder. Med kulturella faktorer menas i fall frontlinjebyråkraten har en 

uppfattning om att invandrarklienten agerar och beter sig på ett visst sätt eller bär specifik 

uppsättning av värderingar och föreställningar. I vidare mening menas med detta de faktorer 

som är förknippade med individens identitet och inställning till livet(Schierenbeck 2003). 

 

 

7.3. FRÅN SOCIALT TILL AKTIVT MEDBORGARSKAP 

 

Det var 1949 som TH Marshall introducerade teorin om socialt medborgarskap att bestå av 

relationen mellan medborgaren och välfärdsstaten där medborgaren genom att ges vissa 

grundläggande sociala rättigheter blir en fullvärdig samhällsmedlem. T H Marshall indelade 

medborgarskapet i tre komponenter: civilt, politiskt och socialt medborgarskap. Det sociala 

medborgarskapet inrymmer en grundläggande minimi socioekonomisk status och TH 

Marshall ansåg detta aktualiseras först när medborgaren uppnått de övriga två formerna av 

medborgarskap. Samverkan mellan dessa bidrog till utvecklingen av industrisamhället. TH 

Marshall utesluter inte medborgarens skyldigheter helt i frågan om socialt medborgarskap 

men hävdar att det skett en förskjutning från att medborgarskapet omfattade både rättigheter 

och skyldigheter till att omfatta huvudsakligen rättigheter (Marshall TH 1950).  

 

Idag har TH Marshalls teori kritiserats av andra forskare som ser tveksamt på denna 

reciprocitetslogik. Sjöberg (1999) till exempel angriper denna reciprocitetslogik genom att 

mena att det idag skett en motsatt förskjutning av tyngdspunkten från rättigheter mot 

skyldigheter. Detta har skett delvis i samband med begränsningar av stöd och bidrag och 

delvis i samband med utvecklingen av den europeiska välfärds socialpolitik (Sjöberg 1999).  

Hur som helst har både jurister, sociologer, historiker och feministiska forskare kritiserat TH 

Marshalls teori om medborgarskapets dimensioner. Kritiken står för förändringen i 

medborgarskapets rättigheter och skyldigheter till att handla om olika former av arbetskrav. 

Under 1980 talet riktades kritiken mot staten som av liberaler ansågs vara grunden för de 

problem det försökte att lösa. Statens generösa välfärdsprogram ledde, menade kritikerna, till 

passivitet och beroende hos bidragstagarna (Johansson, 2008). Under 1990 talet tog kritiken 
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en ny riktning och ämnade omtolka medborgarskapets rättigheter och skyldigheter. Man ville 

utveckla en ”tredje väg” som skulle innebära nytt kontakt mellan staten och medborgaren där 

rättigheter skulle vara sammankopplade med motsvarande skyldigheter. Den nya formen kom 

att kallas för Aktivt medborgarskap. I Sverige återspeglas det Aktiva medborgarskapet genom 

arbetslinjen och olika aktivitetet som betonar arbete och arbetsetiken som grundläggande 

förutsättningar för ekonomiska ersättningar (Johansson, 2008). Det är till den nya omtolkade 

formen av medborgarska, det s.k. Aktiva medborgarskapet som jag väljer att koppla 

nyanlända invandrares situation i samhället. 

 

8. RESULTAT OCH ANALYS 

I möte mellan tjänsteman och nyanländ invandrare realiseras etableringsreformen. Flera 

komparativa studier, där bland Schierenbecks (2003) avhandling, visar på att invandrares 

delaktighet i samhället delvis bestäms av hur mycket de får ta del av välfärdsstatens offentliga 

program. Med min studie ville jag försöka att ta reda på hur tjänstemän på arbetsförmedlingen 

hanterar sitt handlingsutrymme som arbetsförmedlare för nyanlända invandrare. Nyanlända 

invandrare har oftast bara en handläggare vilket innebär en långvarig, regelbunden och direkt 

kontakt. Tidigare studier har fastställt vikten av att undersöka samhälleliga institutioners 

myndighetsutövning eftersom det har ett viktigt utfall i invandrarnas integration. Därmed 

anses undersökningar av frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme vara avgörande för att 

förstå och förklara den offentliga politikens utfall (SOU 2004: 49, kap. 5). I detta kapitel 

kommer jag att redovisa resultatet och analysen av min insamlade empiri. Jag kommer här att 

redogöra för de tre relationer en frontlinjebyråkrat har att ta hänsyn till i kontakt med 

invandrarklienten och dessa är regelverket, den dubbla rollen och relationen till 

invandrarklienten. De flesta av arbetsförmedlarna som jag har intervjuat är relativt 

nyanställda. Som kortast har vissa intervjupersoner varit med i uppdraget i två månader 

medan andra har varit med i uppdraget i ett och ett halvt år. I min intervjuade grupp är minsta 

antalet nyanlända arbetssökande per arbetsförmedlare sju och högsta antalet är femtio.  
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8.1 REGELVERKET 

 

8.1.1. Tänjbar eller strikt regelverk? 

 

Detta avsnitt tar sin avstamp i frontlinjebyråkraternas uppfattning av regelverket som tänjbar 

eller strikt. Om regelverket uppfattas som tänjbart är det med andra ord flexibelt och ger 

utrymme för egen bedömning och motivering. Ett strikt regelverk innebär att inget utrymme 

ges för egna bedömningar.  

 

Samtliga arbetsförmedlare uppfattar att regelverket är tolkningsbart och omfattande. Detta 

uttrycks med stor tydlighet: ” ”sen finns det ju alltid tolkningsutrymme”, ”det täcker in väldigt 

mycket”, ”mycket handlar om tolkning”, ”alla lagar går ju att tolka”, ”det går [att tänja på 

reglerna] säkert men jag har inte upptäckt det ännu”. 

 

I följande citat säger en arbetsförmedlare:  

 

”Det är ju ganska ny lagstiftning då finns det mycket utrymme för fri tolkning kan jag tycka. Det kan ju vara lite 

svårhanterligt ibland att man måste undra: hur ska jag ta stöd i detta? Kanske man måste ta stöd i arbetsförmedlingens 

rådgivning, prata med en kollega eller så. […] Och så finns kanske risk för att man tillämpar det lite olika på olika kontor 

runt om i landet” (IP2). 

 

Enligt det ovanstående citatet upplever arbetsförmedlaren tolkningsutrymmet som komplext 

och osäkert i frågor om likabehandlingsprincipen. Den intervjuade har funderingar kring 

tillämpningen av lagen, närmare sagt i fall det tillämpas rättssäkert runt om i landet eller om 

denna tolkningsfrihet innebär olika tillämpning av en och samma lag. Dessa funderingar 

efterliknar de risker Schierenbeck (2003) varnar om, dvs. att handlingsutrymme ger möjlighet 

till olika behandling och i vissa fall individualisering, vilket vidare kan påverka det 

integrationspolitiska utfallet. 

Liknande uppfattning delas av andra arbetsförmedlare: 

 ”Hur gör man bedömningen? Det finns mycket abstrakt information kring hur det görs men det finns väldigt lite information 

kring hur man gör bedömningen” (IP1). 

Jag förstår det som att arbetsförmedlarna förknippar stort tolkningsutrymme med otydlighet. 

Ju mer tolkningsutrymme desto mer otydligt det är vad som ska göras och hur det ska göras. 

Samtidigt åligger det arbetsförmedlaren själv att göra en bedömning och arbetsförmedlarna 
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uttrycker förvirring kring det. Citatet ovan avspeglar Lipskys (2010) resonemang att centrala 

makter oftast inte kan föreskriva i detalj hur en tjänsteman ska hantera alla möjliga situationer 

som kan uppstå. Det vilar på tjänstemannen själv att lösa eventuellt dilemma eller 

otydligheter. Bedömningen här kan ställas mot Schierenbecks (2003) argument om vikten av 

välmotiverade beslut. Att tolkningsutrymme ställs mot lagens tydlighet framgår i flera fall 

däribland avspeglas det i följande citat:  

”Alltså själva lagen om etableringsinsatser är ganska lätt men sen finns det ju väldigt mycket föreskrifter bakom ett sådant 

som reglerar hur etableringsinsatserna ska gå till, vad som ingår i ett sådant. […] Det är väldigt tydlig regelverk som så. Sen 

finns det ju alltid tolkningsutrymme som i alla andra regelverk” (IP1). 

 

Återigen upplevs regelverket som tolkningsbart och därmed flexibelt. Generaliseringen om att 

tolkningsutrymmet är något som präglar alla lagar kan här ses som ett försök till att 

neutralisera uppfattningen om tolkningsbarhet från att betyda något negativt. 

Tolkningsbarheten är istället en naturlig del av regelverket. 

 

Slutligen kan vi konstatera att samtliga handläggare uppfattar regelverket som flexibelt och 

tänjbart, men, att paradoxen ligger i själva flexibiliteten som för handläggarna innebär 

förvirring. Regelverket är omfattande och styr frontlinjebyråkraten med sitt detaljerade 

innehåll. Samtidigt, med tolkningsutrymme givet, uppmanas frontlinjebyråkraten till att göra 

egna bedömningar. Detta leder till stora dilemman och förknippas med oklarhet. Frågor som 

väcks är hur man ska tolka paragrafer, vart man ska ta stöd i beslutsfattande etc. Vissa, 

”erfarna” handläggare menar att det handlar om att motivera sina beslut. Detta förknippas i 

analysen med Schierenbecks (2003) argumentation om att konsten ligger i motiveringen av 

beslut för att få dem igenom. Majoriteten av handläggarna uppfattade regelverket som oklar 

även på grund av att det är så pass nytt och att alla gör ”trial and eror”, men att man lär sig 

och med tiden blir det förhoppningsvis bättre. En fråga att ställa sig här är vilka konsekvenser 

kan dessa ”trial and eror” ha på de sökande? Hur långt kan man gå med att testa den nya 

reformen på sina sökande? 

 

8.1.2. Lämplig eller olämplig regelverk?  

Majoriteten av arbetsförmedlarna upplever regelverket vara positivt utifrån sökandes 

perspektiv. De diskuterar fördelar med etableringsreformen för den enskilde klienten i frågor 

om att klienter ”får snabbare kontakt med arbetsförmedlingen och deras jobbsökning 

aktualiseras fortare”, ”det blir lättare att etablera sig på arbetsmarknaden”, ”de får samma 
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ersättning i hela landet”, ”de har ju ändå en tidsram och svävar inte i intet”. Beträffande det 

sista argumentet förstår jag det som om det är bättre nu än förr. Utifrån intervjuerna uppfattar 

jag det mer som att reformen är en bra idé medan utfallet kan variera. En arbetsförmedlare 

som under tiden då kommunerna hade det samordnande ansvaret arbetat inom socialtjänsten 

säger:  

 

”Det finns mindre handlingsutrymme i det här regelverket än vad det fanns i kommunerna. Det här är väldigt tydligt. Så här 

ser det ut, de här föreskrifterna finns, de här personerna har rätt till etableringsinsatser. […]. Men sen i grund och botten 

handlar det om arbetsförmedlarens bedömning” (IP1). 

 

 För att återknyta till tidigare resonemang tyder citatet ovan än en gång på att större 

handlingsutrymme innebär större förvirring kring hur myndighetsutövning ska skötas. Enligt 

Lipskys (2010) teori leder detta till att frontlinjebyråkraten utvecklar strategier till att hantera 

den svårbegripliga lagen. Utifrån arbetsförmedlarens erfarenheter har kommunerna inte skött 

ansvaret om nyanlända optimalt där handläggaren är mer positiv mot den nuvarande 

situationen. Att det i slutändan handlar om handläggarens bedömning tyder på att ett visst 

handlingsutrymme är givet av själva regelverket. 

 

Flera arbetsförmedlare delar uppfattning kring regelverket som svårt att tillämpa på alla 

eftersom det råder olika förutsättningar. Olika förutsättningar diskuteras utifrån 

utbildningsnivå, yrkeserfarenhet och trauma. Att likställa analfabeta sökande med de som gått 

färdigt universitetsutbildning blir för flera handläggare olämpligt och svårt att förhålla sig till. 

På basis av denna situation menar en handläggare att det gäller att få nyanlända till samma 

mål men med olika medel. I fråga om lämplighet talar regelverket kanske en aning mot sig 

självt, vilket avspeglas i frontlinjebyråkraternas upplevelser. Att etableringsreformen ska vara 

något som tillämpas likadant på alla men som ändå ser till individen och utformas utifrån 

individens intressen och behov kan i många situationer vara utmanande och svårt att följa för 

flera handläggare. Denna bild återges i följande citat: 

 

”Det finns fördelar och brister med allting […] Förutsättningar för de som kommer hit är olika. […] Vi har två år på oss [och] 

tidsramen kan vara svår ibland. […] Det är svårt att standardisera för alla eftersom förutsättningarna är så olika.  […]Har man 

levt på landsbyggden, är analfabet, kommer från Somalien… det är ganska lång väg till arbete” (IP4).  

 

Arbetsförmedlarens kritiska syn på reformen lyfter fram olämpligheten med vissa delar av 

regelverket eftersom förutsättningar är olika. Arbetsförmedlaren är väl medveten om både för 



26 
 

och nackdelar med reformen. Liknande åsikt delas av en annan arbetsförmedlare: 

 

” Vi har en målsättning att vid varje tillfälle som vi träffar sökande ska vi matcha de mot lediga jobb. […] Det är bara att våra 

sökande de kanske är analfabeter. Då blir det fånigt att matcha de mot svenska jobb när de inte kan ett ord svenska” (IP6).  

Resonemanget kan knytas till Thorén Hjertners (2005) studie om att organisationen har ett 

spektrum av obligatoriska resurser att erbjuda vilket nödvändigtvis inte betyder att arbetslösa 

får de resurser de behöver. I detta fall ska alla sökande behandlas utifrån den kapacitet som 

reformen har att erbjuda, oavsett om man är högskoleutbildad eller analfabet.  

Hur som helst uttrycker en annan arbetsförmedlare en motsatt uppfattning kring regelverkets 

lämplighet och säger att: ”[Det är] utformat efter den enskildes förutsättningar. Vi jobbar med att sätta den enskilde 

i fokus” (IP1).  

Enligt citatet ovan går det att utifrån regelverket tillämpa lagen på alla nyanlända så att deras 

behov kommer i fokus och uppfylls. Hur detta görs framkommer inte av diskussionen. 

Eftersom empirin här består av berättelser är det relevant att ifrågasätta i fall berättelserna 

överrenstämer med verkligheten eller om de utgör ideal som handläggarna försöker att 

omsätta i praktiken.  

Alla arbetsförmedlare delar åsikten att aktiviteter man ålägger klienterna ska utgå från deras 

egna intressen men på min fråga i fall dessa kan nekas från klientens sida säger en 

arbetsförmedlare:  

 

”Rent teoretiskt nej. För om vi som handläggare säger det här och det här är bra för dig, du ska gå med på det så måste de gå 

med på det. För rent teoretiskt jobbar de för oss och de jobbar på heltid. Men självklart försöker man föra en dialog och kollar 

på vad personen har för intresse och vad den har jobbat med tidigare” (IP5). 

Jag tolkar denna uppfattning som ett tecken på en överordnad position. I denna asymmetriska 

relation är arbetsförmedlaren invandrarklientens chef som avgör vad som är bäst och överför 

sitt avgörande på klienten. Lämpligheten här behöver inte komma i första hand, men 

”chefens” egna bedömning kring vilken insats som är bäst. Sista delen av citatet tyder på att 

lämplighet och därmed myndighetsutövning i sig bestäms av arbetsförmedlarens egen vilja. 

Utifrån Schierenbecks (2003) analysram tolkar jag arbetsförmedlarens uppfattning av den 

nyanlände som ny, mindre kunnig om vad som är bra för denne vilket ger upphov till 

omhändertagande och vägledning. Till följd av detta utökas arbetsförmedlarens uppdrag till 

uppfostrande gentemot invandrarklienten i mening att sökande inte vet vad som är bra för 

honom/henne och därför ska de tro på det arbetsförmedlaren tycker och vet. Det finns en risk 
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att man negligerar klientens egen uppfattning kring vad som är bra för hans eller hennes liv. 

Detta kommer vi att gå djupare in på i analysen av relationen till invandrarklienten. Citatet 

ovan kan även relateras till Thorén Hjertners (2005) resonemang om att arbetssökande 

kontrollers med hjälp av obligatoriska aktiviteter då en sökande inte kan tacka nej till en viss 

aktivitet. 

Sammanfattningsvis delar samtliga intervjuade en kritisk inställning gentemot regelverkets 

lämplighet. Det gäller samma tidsram och samma mål för alla. Arbeteslinjen är den rådande. 

Hur kan det då te sig i praktiken för en nyanländ invandrare som aldrig arbetat och för en som 

alltid arbetat när de tilldelas samma insats? Flera handläggare påstår att insatser ska baseras 

på individuella behov, men flera påstår även att insatser huvudsakligen ska leda till arbete och 

att de ”ganska ofta” baseras på nyanländas intressen. Vilka intressen tas i anspråk? Hur en 

analfabet ska anställas inom ramen för två år är något även handläggarna själva undrar. Det 

jag undrar är i fall det finns risker att man favoriserar de ”lätthanterliga” dvs. de som har 

utbildning och därmed en större ”chans” och är lättare att kommunicera med? Huruvida olika 

förutsättningar ger upphov till olika behandling är inget som framkommer av denna studie 

men är en intressant fråga att ställa sig.  

 

8.1.3. Regeltolkare eller regelivrare? 

Hittills har vi analyserat handläggarnas uppfattningar kring regelverket och regelverkets 

lämplighet. I följande avsnitt kommer jag att ägna mig åt analysen av huruvida 

arbetsförmedlarna tillämpar lagen som regeltolkare, dvs. om de använder sig av 

handlingsutrymmet för att göra egna bedömningar utifrån personernas situation eller om de är 

regelivrare som ser till att följa regelverket i så stor utsträckning som möjligt.  

Eftersom de flesta av intervjupersoner är relativt nyanställda har flera av dem inte hunnit 

tillämpa lagen i så stor utsträckning eller utan tillsyn av sin handledare, vilket i flera fall gett 

mig ett resultat av hur arbetsförmedlarna anser sig själva tillämpa lagen men även hur de i 

framtiden kommer att försöka att tillämpa lagen. Alltså är svaren i vissa fall en gissning från 

arbetsförmedlaranas sida vilket tyder på att svaren i dessa fall snarare handlar om 

uppfattningen av ens egen tillämpning av regelverket. Jag har kunnat identifiera tre sätt att 

tänja på regler. Regler tänjas för att tillgodose antingen lagens intentioner, klientens 

intentioner eller för den egna arbetsintentionens skull. Dessa tre sätt kan antingen avvika från 

varandra, eller, i vissa fall gå ihop, något som kommer att belysas genom olika exempel.  
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Majoriteten av arbetsförmedlare anser att de följer regelverket eller i bästa fall försöker att 

följa regelverket i så stor utsträckning som det går. En arbetsförmedlare anser att: 

 ”I grund och botten är det regelverket man måste utgå ifrån. Oavsett vad man tycker så är man ändå här som tjänsteman. 

Oftast så är regelverket och jag överrens, och de gånger det kan vara skillnad då får man bara acceptera att så är det. […] 

sen finns det ju alltid ett visst utrymme inom det regelverk som man kan använda”. (IP1) 

Utifrån ovanstående citat förstår jag att arbetsförmedlaren har en offentlig plikt att följa 

regelverket men att dess flexibla natur tillåter arbetsförmedlaren att använda sig av tolkning. 

Regelverket i sig ger förfogande att ha egen bedömning (så länge man arbetar mot uppsatta 

mål). Citatet porträtterar komplexiteten i själva regelverket, en nästan paradoxal situation 

arbetsförmedlaren finner sig i: ett regelverk som ska följas strikt och man kan inte avvika från 

det, men som i beslutsfattande går att tolka. Samma arbetsförmedlare diskuterar att 

regelverket saknar detaljerade föreskrifter för alla situationer och att det är något som 

överlämnas myndighetsutövaren. Handläggaren tar här handlingsutrymme i anspråk och 

legaliserar det.  

Samma intervjuperson fortsätter med att ge ett exempel på en lösningsstrategi i form av 

sociala aktiviteter för en sökande som inte har föräldraomsorg eller föräldrapenning men har 

ersättning från migrationsverket. I detta fall lyfter etableringshandläggaren fram behovet av 

sociala aktiviteter vilket berättigar personen medverkan i etableringsreformen. 

Etableringsersättning aktiveras samtidigt som ersättningen från migrationsverket avbryts 

(IP1). Detta betraktar jag som ett exempel på selektiv välfärdslösning där arbetsförmedlaren 

inte avvek från regelverket. Alltså är detta ett exempel på tänjning av regler för att tillgodose 

klientens intention men ändå förhålla sig till lagens intention. 

I liknelse med detta menar en intervjuad att: 

 ”Det kan säkert variera mellan handläggare, hur snäll man vill vara”(IP2). 

Intervjupersonen pekar på att personlig inställning påverkar hur regelverket tillämpas. 

Frontlinjebyråkraten utgår inte från sig själv men från en observation av andra medarbetare 

där de väljer hur mycket de vill engagera sig i sin klients behov. Här ryms den egna 

arbetsintentionen. 

För flera frontlinjebyråkrater handlar det om att använda sig av handlingsutrymmet givet av 

regelverket. Andra menar att utifrån arbetssynpunkt är det lättare att gå efter regler istället för 
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att tänja på dem. Att följa regelverket strikt betyder här att stå på den säkra sidan. Detta 

speglas i följande citat: 

”Man säger att regelverket är tjänstemannens bäste vän. Tillämpar du lagen på annat sätt än vad som står så mår du inte bra. 

Inte kunden och inte du heller” (IP3). 

Denna handläggare betraktas utifrån analysschemat vara regelivrare som tar stöd i lagen och 

har en uppfattning att detta ger bäst resultat. Jag tolkar det som om handläggaren upplever det 

som en moralisk plikt att följa lagen. Samma person påstår dock att det finns utrymme för 

tänjbarhet men väljer själv att avstå från det och fyller därmed huvudsakligen lagens 

intention. Till skillnad från detta säger en nyanställd arbetsförmedlare:  

”Grundreglerna är tydliga men som jag sa mycket är en tolkningsfråga och situationsfråga. […] Det kan i vissa fall vara 

acceptabelt att ge [insatser till] en sökande som egentligen inte uppfyller de krav som behövs […] Om utbildningen ger ett 

jobb kan man tänja på reglerna? ” (IP5) 

”[Tänja på reglerna] går för de som jobbat här längre och hittar vägar och sätt kring regelverket. Mycket handlar om tolkning 

så det kan vara tänjbart på det sättet” (IP5) 

Jag tolkar detta som att personliga egenskaper och kompetens hos frontlinjebyråkraten 

påverkar för hur regelverket tillämpas. Arbetsförmedlarens egen oerfarenhet i samband med 

nyanställning gör att denne inte kan eller vågar vara regeltolkare. Enligt Schierenbeck sätter 

en sådan uppfattning fingret på det grundläggande förvaltningsdemokratiska 

legitimitetsproblemet, dvs. att beslut som fattas delvis avgörs av handläggarens kompetens 

och erfarenheter, kanske även handläggarens vilja. Hur som helst, det framgår att 

arbetsförmedlaren uppfattar att det går att tillämpa regelverket tänjbart för att i första hand 

tillgodose lagens intentioner och i andra hand handläggarens intentioner. 

 

8.1.4. Sammanfattning av relationen till regelverket 

Hur frontlinjebyråkraterna ser på regelverket går bland de flesta ihop med tillämpningen av 

densamma. Samtliga frontlinjebyråkrater pekar på möjligheten att anpassa regelverket efter 

enskilda behov vilket uppfyller kriterier för ett flexibelt och tänjbart regelverk. Samtidigt lyfts 

kritiken gentemot regelverket då det uppfattas olämpligt när det brister i användbarhet i 

relation till olika individers situation. Bilden som ges är att regelverkets omfattande otydlighet 

skapar slitningar i beslutsfattande. Handlingsutrymme spelar en viktig roll i tillämpningen där 

frontlinjebyråkraterna vittnar om roller som regeltolkare. Det finns ett handlingsutrymme 

givet av regelverket och det är inom detta utrymme som majoriteten av frontlinjebyråkraterna 
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rör sig. Konsten ligger i skickligheten att motivera beslut i bedömningen för att på det viset 

tillgodose både lagens, klientens och i vissa enskilda fall även egna intentioner. 

Hur som helst skildras berättelserna i studien om relationen till regelverket väldigt utspritt. 

Medan en handläggare väljer att enbart följa regelverket menar en annan att det beror på hur 

snälla handläggarna vill vara. En tydlig bild som målas upp av vissa intervjuade är att erfarna 

handläggare lyckas hitta sätt att kringgå lagen eller lyckas välja hur mycket de vill engagera 

sig. Dessa är arbetsstrategier som kringgår även själva gränsen för av regelverket angivna 

handlingsutrymmet. Slutligen framgår det av analysen att handlingsutrymmet tas i anspråk i 

myndighetsutövningen och att det beror på handläggaren i fråga om regelverket kommer att 

följas eller tänjas samt i vilken utsträckning. Personliga faktorer hos handläggarna kan spela 

en viktig roll för valet av tillämpningen.  

 

8.2. DEN DUBBLA ROLLEN 

Bärande eller tärande? Det är dessa två kriterier som står för analysen av arbetsförmedlarnas 

position mellan klient och organisation de företräder. Enligt Schierenbeck får den dubbla 

rollen betydelse för frontlinjebyråkratens myndighetsutövning. Fokus ligger här i huruvida det 

går för frontlinebyråkraten att förena individens önskemål med organisationens mål. En 

bärande roll innebär att individens behov och organisationens mål inte står i konflikt. Rollen 

är inte konfliktfylld. Motsats till detta är en tärande roll där arbetsförmedlaren upplever en 

ständig konflikt. Frågan som aktualiseras är hur hanteras detta? Blir frontlinjebyråkraten 

medmänniska i sin myndighetsutövning, dvs. orienterar sig mot klienten? Eller är 

frontlinjebyråkraten snarare en myndighetsperson som i första hand följer mål uppsatta av 

organisationen? Enligt Schierenbeck är frontlinjebyråkrater som intar rollen av 

myndighetspersoner i första hand kontrollerande gentemot klienten och vill sätta in tvingande 

insatser.  

8.2.1. Myndighetsperson eller medmänniska? 

De flesta intervjuade uppfattar rollen som svår att hantera. Rollen uppfattas svårhanterlig och 

konfliktfylld utifrån lämplighet, utifrån målen och utifrån förväntningar från båda håll. Till 

exempel ges följande uttryck: ”det är ständig kamp”, ”arbetsförmedlare mot arbetssökande”, 

”det är svårt ibland”, ”konflikt blir det väl alltid”.  
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Flera arbetsförmedlare uttryckte att en av orsakerna bakom konflikter var tidsramen. En 

handläggare diskuterar att med tidsramen på 2 år kan vissa intressen från sökandes sida inte 

följas (till exempel fleråriga utbildningar) där resultatet blir en insats med mindre ”gagn” för 

sökande (IP”). Utifrån detta är handläggaren en myndighetsperson som har ett begränsat antal 

alternativ att tillämpa på sin sökande, oavsett lämplighet och önskemål från den sökandes 

sida. Vidare betyder detta att individanpassade etableringsplaner bestäms och styrs av 

organisationens möjligheter och resurser så som av den lagangivna tidsramen. 

Nästan alla uppfattar att det är en konfliktfylld position där man har två olika polar att 

orientera sig mot. Nu ska vi närmare titta på om arbetsförmedlarna hanterar sina roller som 

myndighetspersoner eller medmänniskor. Målen är enligt flera arbetsförmedlare de samma 

men förutsättningar är svårhanterliga. I tidigare kapitel uttryckte en intervjuad att nyanlända 

är anställda av arbetsförmedlingen och inte kan tacka nej till insatser. Samma intervjuperson 

säger följande:  

”Vi måste alltid följa AF:s mål och regleringar och var fokus ligger. Det är nyanlända, ungdomar, de som varit arbetslösa lite 

längre.[…] Självklart försöker vi hjälpa allihopa men man måste fokusera lite. […] Man ska egentligen inte tvinga folk i fall 

de inte vill. Vi är här för att göra en bedömning hur är deras möjligheter till att komma ut på arbetsmarknaden. Då är vi en bra 

organisation med mycket bra hjälpmedel.” (IP5).  

Citatet tyder på att arbetsförmedlaren är en myndighetsperson som lägger organisationens mål 

på första plats. Arbetsförmedlaren blickar dit organisationen sätter fokus i sin 

prioriteringslista. Samtidigt är arbetsförmedlaren villig att försöka att vara överrens med 

klienten och ta hänsyn till dennes önskemål. Arbetsförmedlaren gör en bedömning av 

organisationen att vara bra. En fråga väcks här vad vilar denna bedömning på? På de förmåner 

organisationen har att erbjuda? Och vad blir utfallet av dessa om de fördelas efter en 

prioriteringslista? Vidare undrar jag i fall citatet ovan inte tyder på att det åligger 

arbetsförmedlarens välvilja att bestämar hur snäll man vill vara i att följa klientens önskemål. 

Det indirekta påståendet om att man inte kan hjälpa alla i lika stor utstreckning kan relateras 

till Hjertner Thoréns (2005) studie om att det handlar mycket om kontroll och att 

arbetsprogrammen inte nödvändigtvis förbättrar klienternas chanser till arbete 

För att gå vidare i analysen ger en annan arbetsförmedlare uttryck för att hon/han vägrar slösa 

kundens och sin tid om organisationen ställer mål oförenliga med kundens behov. Den 

intervjuade säger följande: 
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”Hittills har jag nog ställt kundernas behov först. Och vi har så tydliga målsättningar och där har jag satt mig själv först.  

[…]Jag tänker inte stressa, det får ta den tid det tar, så struntar jag i målen fast de är så tydliga. Så får det dra ner min statistik. 

Det är ett aktivt beslut” (IP6).  

På frågan om man någon gång måste välja sida säger samma person följande: 

”Absolut. Och där kan jag känna att det är viktigt att jag inte gåt emot regelverket” (IP6). 

Arbetsförmedlaren skiljer tydligt mellan regelverkets paragrafer och organisationens mål. I 

första hand väljer arbetsförmedlaren att tänka på sig själv i fråga om stress. Det framgår inte 

av citatet men arbetsförmedlaren diskuterar att efter att ha sett så många stressade tänker 

han/hon inte gå in i väggen. På andra plats kommer kunden och på sista organisationen. Alltså 

väljer arbetsförmedlaren att medvetet ignorera de mål som inte överensstämmer med vad som 

är bäst för kunden eller de mål som stressar upp arbetsförmedlaren själv. Argumentationen 

tyder på medmänsklig roll i myndighetsutövningen. Samma argument kan ställas mot Kellys 

(1994) studie om att de som tänjer på regelverket utövar egen rättvisa i en större utsträckning. 

I det här fallet handlar det om att utifrån den egna uppfattningen om vad som är bäst för en 

själv och klient agera utifrån det. 

En annan arbetsförmedlare berättar att: 

 ”Vi är lite grann spindel i nätet. Vi samverkar ju med alla runtomkring oss, vi ska ju alltid ha fokus på den enskildes behov. 

Men arbetslinjen ska vara den rådande. Allt vi gör ska på sikt leda till att den här personen kommer närmare jobb. Och det 

kanske inte alltid stämmer överrens med den sökandes inriktning men det är den riktning vi måste använda och därför så är 

det alltid en viss kompromiss vi måste göra med individen kring vilka insatser som är aktuella” (IP1). 

 

Jag uppfattar det som om intervjupersonen försöker att vara både medmänniska och 

myndighetsperson på en och samma gång. Att alltid ha den enskildes behov i fokus och alltid 

följa av organisationen avsatt riktning vilket i detta fall är arbetslinjen. En lojalitet gentemot 

organisationen uttrycks här samtidigt som personen i fråga förhåller sig till de enskildes 

förutsättningar och bedömer med hänsyn till dessa. Dock verkar den enskildes behov hamna i 

skymundan om de inte överensstämmer med arbetslinjen. Att vara spindel i nätet tolkar jag 

som att arbetsförmedlaren har en väldigt omfattande roll där det samverkas med många 

aktörer. På frågan hur det hanteras av arbetsförmedlaren är svaret ett mer begränsat 

ansvarsområde. Detta kan knytas till tidigare arbetsförmedlares uttryck om stress, att rollen är 

omfattande och präglas av stress.  

Majoriteten av handläggarna upplever splittring mellan organisationen och klienter när det rör 

sig om intressen och mål. Handläggarna utsätts för diverse situationer vars ärendetyp avviker 
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från det som ingår i en handläggares roll. Då ställs handläggarna inför ett val att antingen vara 

medmänniskor och lyssna på klienten eller som myndighetspersoner avvisa dessa ärendetyper. 

En handläggare som menar att rollen är svår att hantera väljer att i första hand se till klienten 

och sedan organisationen menar att ” […]man ska se till att organisationen mår bra också, 

uppfyller de mål också” (IP3). Handläggaren hittar svårigheter i sin roll beträffande 

komplexiteten som kan uppstå i olika sammanhang. Organisationen har mål som ska tillämpas 

på sökande men sökandes förutsättningar ter sig olika. ”Det är ständig kamp 

arbetsförmedlare mot arbetssökande” säger handläggaren (IP3). Jag förstår det som om 

organisationens mål frågasätts inte medan klientens intressen ska det kompromissas med. I 

fråga om val av insats kan organisationens mål och sökandes intresse skilja sig avsevärt och 

för frontlinjebyråkraten blir det tärande att tillgodose bådas behov. Eftersom handläggaren i 

fråga själv uttrycker att: ”följer du regler behöver du inte välja [sida] ” betyder lagen stöd 

och trygghet i denna ”ständiga kamp” med klienter som vill annat eller inte vill någon insats 

alls. I det här fallet kan vi relatera till Kellys (1994) studie om individuella teorier om rättvisa 

genom att tolka handläggarens inställning till regelverket som något som skyddar 

handläggaren från orättvis handläggning. 

Som vi tidigare nämnt åläggs handläggarna ärenden som går bortom deras roll som 

handläggare. En intervjuperson berättade om att sökande blir låsta vid en och samma 

handläggare vilket enligt intervjupersonen ger trygghet till att ta upp annat som inte ingår i 

handläggarens uppgifter. 

”De kan ta upp allt möjligt för samtalet. […] Jag är en myndighetsperson, det krockar ju lite. Man kan inte engagera sig, jag 

kan ju bara hänvisa till vilken myndighet de ska vända sig. Jag kan inte hjälpa de längre än så. Ibland skulle man önska att 

man kunde men man kan inte. Man skulle jobbat ihjäl sig.” IP4.  

Handläggaren visar på ett intresse till att vara medmänniska i sin roll men vet samtidigt att 

han/hon har ett avgränsat område att jobba inom och väljer därför att avstå. Viljan till att vara 

omhändertagande finns, men handläggaren väljer aktivt att inte ta del av denna roll då det 

skulle krocka med förmågan till att hantera det och med rollen som en myndighetsperson.  

En handläggare menar att man försöker kompromissa med sökanden, till exempel:  

”De får inte gå ren gymnasieutbildning. […] man försöker hålla deras drömmar och visioner men ändå vad kan man göra nu 

för att komma ut till arbete så fort som möjligt?”(IP2)  

Av citatet framgår att arbetsförmedlaren är en myndighetsperson som följer arbetslinjen och 

tidsramen och inte sökandes önskemål i första hand. Skulle en sökande behöva en flerårig 
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utbildning, tittar man på andra alternativ med kortare varsel. Utifrån detta, hur ser man till 

individens behov och hur utformas individuella planer? Hur många behov läggs åt sidan i två 

år för att ersätts med insatser med arbetslinjen som rådande? 

 

8.2.2. Sammanfattning av den dubbla rollen – bärande eller tärande? 

Sammantaget kan vi säga att vad gäller den dubbla rollen är samtliga handläggare splittrade 

och finner det svårt att både tillgodose klienten och organisationen. Relationen är tärande och 

hur den hanteras ser olika ut för olika intervjupersoner. Flera av dem försöker balansera detta 

genom att i så stor utstreckning som möjligt både se till individen och följa organisationens 

mål. Två av de intervjuade anser sig själva vara myndighetspersoner som i slutändan måste 

utgå från arbetsförmedlingens mål. För dessa ligger utmaningen i att hitta en kompromiss med 

den sökande som vill annat än det som organisationen erbjuder. 

Andra visar på en medmänsklig roll i deras myndighetsutövning. Det är deras medvetna val 

att tillgodose kunden först, istället för att slösa tid på att sätta in olämpliga, tvingande 

åtgärder. Alltså visar gruppen på variation i strategier med att hantera sina roller. Gemensamt 

för samtliga är tidspressen där de anser det svårt att följa målen eftersom tidsramen begränsar. 

Det finns en tendens till att rollen ”kan” övergå till omhändertagande eftersom sökande gärna 

vill ta upp ”allt möjligt” med handläggarna och anförtro sig till dem. Sammanfattningsvis vill 

jag påstå att majoriteten ser till organisationen först. Samtliga försöker tillgodose både 

klientens och organisationens behov, men när dessa behov går mot varandra väljer majoriteten 

av arbetsförmedlarna att följa arbetsförmedlingen och arbetslinjen som rådande. Empirin visar 

dock på att det ändå finns ett utrymme för att ”strunta” i organisationens mål och arbeta 

utifrån kundens behov i första hand.  

 

8.3. RELATION TILL INVANDRARKLIENTEN 

I detta avsnitt utgår analysen ifrån frontlinjebyråkraternas uppfattningar eller föreställningar 

om invandrarklienter. Är invandrarklienter bärare av kulturella attribut så som värderingar, 

beteende och livssinställning? Eller uppfattas invandrarklienten utifrån deras 

invandrarsituation, dvs. utbildning, yrkeserfarenhet, språk? Den aktuella frågan är: påverkas 

myndighetsutövningen av frontlinjebyråkratermas uppfattningar om invandrarklienter? Enligt 

Schierenbecks analysschema är frontlinebyråkraten i sin tillämpning antingen mottagande 
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eller omhändertagande. En mottagande frontlinjebyråkrat tillhandahåller tjänster som den 

sökande behöver utan att p.g.a. klientens invandrarbakgrund förändra något. En 

omhändertagande frontlinjebyråkrat bedriver förutom uppdraget en problemorienterad 

myndighetsutövning med inslag av hjälp, undervisning och uppfostran.  

 

8.3.1. Nyanlända invandrares invandrarsituation 

Samtliga intervjupersoner upplever att språket skiljer invandrarklienter från övriga grupper 

som mest. Man arbetar med tolkar som kan skilja sig i skicklighet och därmed ha en inverkan 

på hur samtalet ”flyter på”. Språket upplevs som ett hinder både mellan handläggaren och den 

sökande och mellan arbetsmarknaden och den sökande. En arbetsförmedlare uttryckte 

följande beträffande kommunikationen:  

”Innan hade jag 300 sökande, nu har jag 50 och det är mycket svårare än när det var 300. Det går inte bara ringa och säga nu 

är det så eller kom hit” (IP3). 

Skillnad i svårighetsgraden beträffande kommunikation där 50 nyanlända sökande är 

”svårare” än 300 andra beskrivs som enorm. Det diskuteras bland handläggarna och det 

framgår av detta citat att språksvårigheter kräver mer tid och energi. Förutom språket tar 

handläggarna upp andra faktorer och dessa är att utbildningsnivå kan skilja sig märkvärt i 

jämförelse med svenskar och invandrarklienter emellan. Majoriteten av handläggarna 

uttrycker att ”många från Somalien har låg utbildningsnivå” där ”många är också 

analfabeter” medan ”många från Syrien har ganska bra utbildning”. Dock finns det inga 

uttalande om att invandrarna skiljer sig åt i engagemang och vilja till arbete beroende på vart 

de kommer ifrån. Vidare diskuterar samtliga handläggare invandraklienternas 

yrkeserfarenheter.  

Flera intervjuade delar uppfattningen att det skiljer sig utifrån kön. 

”Just nu är det många somalier. Kvinnorna är ofta analfabeter, de har inte arbetat utanför hemmet. [...] Sen tittar vi på de från 

Syrien där kvinnan är ganska högutbildad, välutbildad. Både mannen och kvinnan har jobbat. Det är jättestor skillnad.”  

 

Även här ges kulturen inga tillskrivningar. Majoriteten av handläggarna delar en uppfattning 

att det är språk, utbildningsnivå och yrkeserfarenhet som utmärker invandrarklienter från 

övriga svenskar men som även skiljer sig invandrarklienter emellan. Dessa faktorer tillhör 

enligt analysschemat nyanländas invandrarsituation, dvs. faktorer som nyanlända saknar som 
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ett resultat av flytten eller av utbildningsnivån. Att det finns skillnader mellan syrianer och 

somalier uttrycks vara ett statistiskt faktum då man pratar utifrån yrkeserfarenhet och 

utbildning.  

Andra faktorer som invandrarklienter uppfattas ha ”med sig i bagage” är trauma, separation 

och krig. Majoriteten av handläggarna uttryckte det vara individuellt hur pass motiverade 

invandrarklienterna är och att det inte alls har att göra med vart man kommer ifrån eller om 

man är en kvinna eller man, ung eller gammal. 

 

8.3.2. Nyanlända invandrare som kulturbärare 

Argumentationen om att det är individuellt och inte kulturellt innehåller vissa motsägelser 

bland vissa handläggare. Till exempel menar en handläggare:  

”Det här med att passa tider, vi svenskar är så noga med det och det trodde jag, kanske lite min fördom då, att det skulle bli 

problem. Men det är inte så att det är problem. De är här oftast i tid. […]så jag tycker att de verkligen försöker. De har ju tagit 

sig över halva jorden för att ta sig hit så att det är klart att man inte ska underskatta handlingsförmågan och initiativ hos de 

här personerna. […] Jag har inte känt att jag får brist på respekt bara för att man är kvinna eller så där, det kanske kommer 

men jag har inte upplevt det än” (IP2). 

Samma intervjuperson uttrycker en positiv överraskning kring hur positiva 

invandrarklienterna är med tanke att de har gått igenom så mycket. Intervjupersonen önskar 

kunna ”ha lite av deras erfarenhet för att kunna sätta sig i deras situation” (IP2). I 

situationer då invandrarklienter anförtror sitt privata liv vill handläggaren försöka ”lyssna så 

att det är en dialog och inte en monolog, du ska göra det och det, jag bryr mig inte hur du 

känner” (IP2). Det framgår uppenbart att intervjupersonen är omhändertagande i sin relation 

till invandrarklienten. Invandrarklienter upplevs ha gått igenom saker som kräver 

medmänsklighet och förståelse. Att handläggaren önskar ta del av deras erfarenheter ger plats 

åt en behandlande roll med önskan om större empatisk förmåga. Utan att ha blivit tillfrågad 

om det, lyfter handläggaren ämnet respekt för kvinnan. Detta väljer jag att tolka som om 

handläggaren antingen har en medvetenhet kring de fördommar som finns om invandrarmän 

eller att handläggaren själv har eller har haft uppfattningen om att hon inte kommer att 

respekteras för att hon är en kvinna. Att invandrare inte jämnställer kvinnor och män på 

samma sätt som i Sverige. Det är intressant för mig att i en allmän fråga om hur det är att 

arbeta med invandrare som klienter tar handläggaren upp respekten från männens sida för 

henne som en kvinna och tidspassningen som något invandrarklienter skulle kunna sakna. 
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En annan handläggare väljer att öppet påstå att invandrarklienter skiljer sig utifrån ”kulturen”. 

Den kulturella skillnaden menar handläggaren ligger i att låg utbildningsnivå och 

yrkeslivserfarenhet har att göra med kulturen där kvinnan ska ta hand om barnet och mannen 

ska agera försörjare. Detta ställs mot Sverige där handläggaren menar att historiskt har det 

varit likadant i Sverige och fortfarande är så till en del. Handläggarens val att diskutera 

skillnader beträffande kultur där männen vill följa med kvinnan på möten och där kvinnan är 

låg eller icke utbildad behöver dock inte betyda att myndighetsutövningen påverkas av denna 

uppfattning.  

 

8.3.3. ”Systemet är bekvämt” 

En handläggares upplevelse av invandrarklienter skiljer sig betydligt mycket från alla övriga. 

Denna handläggare uttrycker ett missnöje beträffande nyanländas engagemang och vilja till 

arbete. Intervjupersonen har sökande som tackar nej till jobb och resonerar på följande sätt: 

”Jag hade velat att det var lite mer drift och det här med eget ansvar, vi måste jobba med det lite mer. Organisationen som 

helhet. Jag tror de här ersättningarna gör de lite bekväma. Jag har frågat de allihopa: vad har du gjort i ditt hemland? Jag har 

jobbat hela tiden. Men hur? Man har jobbat hela tiden hit och dit men här blir man helt: ”nu är det ditt ansvar, du gör vad du 

vill med mig”. […]det har jag lite svårt för. Folk är bekväma generellt. Man får inte vara bekväm. Ger du förutsättningar till 

att de ska bli bekväma så blir de det” (IP3). 

Medan övriga handläggare upplever invandrarklienters vilja och engagemang vara stor eller 

även större än medelsvensons, upplever denna handläggare att nyanlända blivit lata i systemet. 

Utifrån handläggarens argument framgår att systemet i sig ger utrymme för lathet eller med 

handläggarens ord bekvämhet i att vara bidragstagare. Systemet agerar som försörjare och 

invandrarklienter behöver inte jobba men avböjer chanserna. Handläggaren är mildast sagt 

irriterad på detta och önskar kunna avskriva de som tackar nej från etableringsreformen. Värt 

att notera är att handläggaren inte tillskriver dessa egenskaper till invandrarklientens 

kulturella bakgrund, men till systemet och till människans natur. Detta är uppenbart i slutet av 

citatet där handläggaren generaliserar till alla människor: ges förutsättningar till det så blir 

människor bekväma. 

Samma person diskuterar att nyanlända invandrare ålägger handläggaren att hantera deras 

ärenden på Skatteverket, Försäkringskassan och dylikt då invandrarklienten inte hittar dit, 

vilket intervjupersonen har svårt att förstå eller tro på. Intervjupersonen avböjer att sköta 

dessa ärenden men hänvisar vidare och resonerar på ett sätt som att: ”de har kunnat ta sig till 
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Sverige från Mogadishu men inte kan hitta till Skatteverket i sin nuvarande stad”. 

Intervjupersonen uttrycker följande: 

”Och sen när man kommer hit så hittar man inget. Men jag vill vara ganska tuff men det går inte. Organisationen är inte sån. 

För min egen del så hade det varit lite annorlunda men jag får följa med organisationen” (IP3). 

Handläggarens syn på organisationen är ytterst positiv samtidigt som han/hon önskar förändra 

systemet till mer tvingande i att ta eget ansvar. Handläggaren är en mottagare som i relation 

till invandrarklienten tillhandahåller tjänster inom ramen för uppdraget. Handläggarens 

synsätt avspeglas i kritiken mot medborgarskapets sociala dimensioner under 1980 talet där 

statens välfärdstjänster betraktades som misslyckande allteftersom dess generösitet gentemot 

individernas komplexa behov resulterar i passivitet och beroende hos bidragstagarna 

(Johansson, 2008). Handläggaren verkar ha svårt att få egna åsikter om rättvisa igenom då 

handläggaren agerar som mottagare i relationen till invandrarklienten. Detta kan ställas i 

relation till Kelly (1994) som menar att de som strikt följer lagen ger inget utrymme åt 

personliga uppfattningar av rättvisa. 

8.3.4. Nyanlända invandrare som ”oskrivna blad” – en omhändertagande relation  

Förutom att av majoriteten beskrivas som ”positiva”, ”motiverade”, ”engagerade” beskrivs 

invandrarklienterna av vissa handläggare även som ”oskrivna blad” utan några fördommar 

mot arbetsförmedlingen som organisation. Jag upplever att de betraktas som nykomlingar som 

inte kan mycket om det svenska samhället och bör därför undervisas till det. Detta 

genomsyrar följande citat: 

”Jag som invandrare också då kommer ihåg lite hur det är. Man visste inte mycket, man hade inte informationen så det är 

viktigt att nu när jag vet lite mer hur det fungerar att man tar sitt ansvar tills de själva listar ut hur det fungerar.” (IP5) 

 ”De litar på vår professionalitet och på våra kunskaper och det lägger ju lite på personen själv.” (IP5) 

 

Utifrån det sista citatet gynnas arbetsförmedlarna av att invandrarklienter inte vet så mycket. 

Kanske kan dessa klienter inte ställa likadana krav som övriga men är istället tacksamma för 

handläggarnas välvilja. Handläggaren anser det vara ett ansvar att informera eller lära ut 

nyanlända om det svenska samhället. 

Att invandrarklienter huvudsakligen beskrivs som mycket engagerade och motiverade kopplar 

jag till Jacobsson Pettersons (2008) studieresultat där invandrare porträtteras som högst 

engagerade till att vara aktiva deltagare i det svenska samhället. I båda studier beskrivs 
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invandrare (huvudsakligen) som entusiastiska till att vara egenförsörjare. Detta ställer jag mot 

en bild av samhället som en intervjuad delade med sig. Handläggaren menar att man måste 

försvara invandrare och rollen som deras handläggare från de fördommar som finns ute i 

samhället. Fördommar mot invandrare som lata bidragstagare gör handläggaren högst upprörd 

och han/hon menar att dessa personer jobbar väldigt hårt för att komma igång med 

egenförsörjning men får ytterst lite för sin ansträngning (IP4). Denna uppfattning av övrigt 

samhälles bild på invandrare är gemensam med Jacobsson Petterssons (2008) beskrivning av 

invandrare som en grupp utsatt för fördommar, diskriminering och utanförskap. Det 

intressanta är hur skildringen av invandrare ser olika ut beroende på vem som åskådar. Å ena 

sidan tenderar många att uppleva invandrares bidragstagande utifrån kulturella attribut. Här är 

invandrare lata personer som vill försörja sig på bidrag. Å andra sidan menar forskare att det 

åligger statens misslyckande och generösitet att bidragstagarna utvecklar passivitet 

(Johansson, 2008). 

För att gå vidare i analysen uttrycker en handläggare följande:  

”I början har jag gått på väldigt många nitar och gjort och sprungit på många bollar som jag inte borde.” 

”[…] det här med hemkulturen, att kanske kvinnorna inte tar bussen själva. Då måste man säga: nu måste du lära dig att ta 

bussen själv. Sen säga till mannen: du måste acceptera att din kvinna kan röra sig fritt i det svenska samhället och du måste 

hjälpa henne och stödja henne i det.” (IP6) 

Citatet ovan tyder på en ytterst omhändertagande, uppfostrande relation till invandrarklienter. 

Handläggaren instruerar sina invandrarklienter i vad som är rätt och fel och ger instruktioner 

till hur de ska leva sina liv och förändra sin relation.  

 

8.3.5. Sammanfattning av relationen till invandrarklienten 

Vi kan sammanfatta denna analys med att säga att alla frontlinjebyråkraten i studien upplever 

att den språkliga bristen sätter hinder och försvårar arbetet med nyanlända invandrare. 

Faktorer som handläggarna identifierar och diskuterar som utmärkande för 

invandrarklienterna är yrkeserfarenheter, utbildningsnivå och språk. I viss mån anses även 

entusiasm och intresse till arbete vara utmärkande och ibland även större än bland svenskar. 

Flera handläggare diskuterar att kvinnors utbildningsnivå är lägre än männens och man 

relaterar här till kulturen där kvinnan agerat som hemmafru och mannen som försörjaren. Det 

finns en åsikt bland flera frontlinjebyråkrater att invandrarklienter bör anpassas till Sverige 
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och Sveriges kultur i form av högtider, vanor, sysselsättning, passning av tider etc. Med denna 

åsikt framkommer indirekt ett uttryck att invandrarklienter är bärare av egna, kulturella 

attribut som inte kan tas hänsyn till. Medan majoriteten av handläggarna upplevde 

invandrarklienter mer motiverade och engagerade än svenskar, rådde totalt motsatt 

uppfattning hos en annan: invandrare har blivit bekväma i systemet och vill inte arbeta. 

Hursomhelst är detta uppfattningar och de säger inget om och kan därför inte kopplas till 

själva myndighetsutövning.  

Beträffande myndighetsutövningen uppfattar jag att majoriteten av handläggarna har en 

omhändertagande, problemlösande relation gentemot invandrarklienterna. Man betraktar sina 

klienter som bärare av tunga upplevelser hemifrån och eftersträvar en empatisk förmåga då 

man försöker att lyssna på dem. Flera är villiga till att lyssna och försöka att förstå medan 

andra önskar kunna undvika dessa terapeutiska typer av samtal då det upplevs belastande och 

inte ingår i tjänsten. Minoriteten av handläggarna hade en mottagande roll i sin 

myndighetsutövning och eftersträvade att strikt följa regelverket. Då nyanlända inte kan det 

gemensamma språket, måste gå aktiviteter för att erhållas bidrag och upplevs mindre 

uppdaterade kring systemet kan en koppling göras till Jacobssons Petterssons (2008) studie 

om invandrare som utsatta och exkluderade. Nedan följer en sammanfattning av analysen i 

Schierenbecks (2003) analysschema: 

 

9. DET AKTIVA MEDBORGARSKAPET 

”Det finns saker man måste göra, annars är man ingen människa utan bara en liten lort … ” 

(Astrid Lindgren i Bröderna Lejonhjärta) 

 

Jag har tidigare i studien ställt mig frågan vad praktikerna för mottagandet av nyanlända har 

för betydelse för det sociala medborgarskapet. Denna studie kan ses som en kritik gentemot 

TH Marshalls definiton av det sociala medborgarskapet som av kritikerna anses vara alltför 

rättighetsbaserad. Empirin i denna undersökning stödjer Jacobsson Pettersons (2008) teori om 

att invandrares politiska och civila medborgarskap inte hinner aktualiseras före de sociala.  

De nyanländas verklighet är präglad av arbetslöshet, språklig brist, bidrag baserad på 

aktiviteter och korta utbildningar. Empirin avslöjar bl.a. att nyanlända invandrare inte 

orienterar sig väl mellan olika offentliga myndigheter de blir hänvisade till. En tydlig bild är 

att de varken uppnått civilt medborgarskap eller hunnit orientera sig politiskt. Reformen kan 



41 
 

utifrån teorin om Aktivt medborgarskap anses som ett nytt slags socialt kontrakt mellan staten 

och de nyanlända. I detta kontrakt finns det inga villkorlösa rättigheter utan att de kopplas 

ihop med skyldigheter. Ställda i relation till rättigheter utgör dessa skyldigheter grundstenen i 

nyanländas ersättningssystem. De mest förekommande exempel på skyldigheter är SFI, 

praktik och övrig korttidsutbildning. Med ett övergripande ansvar över uppdraget med 

etableringsreformen är frontlinjebyråkraten båden en kontrollant av nyanlända och en 

förmedlare mellan nyanlända och övriga myndigheter.  

 

Invandrare har att möta förväntningar från myndigheter så väl som fördommar från 

civilbefolkningen. De ska hinna lära sig om ett helt nytt system och skynda att utbilda sig, 

samt vara egenförsörjare. Deltagande i etableringsreformen aktualiserar det aktiva 

medborgarskapet. Möjligtvis påskyndar det etableringsprocessen. I likhet med Thorén 

Hjertners (2005) observationsstudie som avslöjar att sökandes behov uppfylls utifrån den 

organisatoriska kapaciteten, tyder min studie på att invandrares behov begränsas i relation till 

arbetsförmedlingens resurser. I deras möte är myndighetsutövaren överordnad den nyanlände 

vilket förutsätter rätten att bestraffa den nyanlände vid avvikande från obligatoriska 

aktiviteter. Ekonomiska sanktioner kan här betraktas som ett medel i upprätthållandet av det 

aktiva medborgarskapet.  

 

Handläggarnas användning av handlingsutrymme kan ha en viktig inverkan på nyanländas 

etablering i samhället och därmed på utvecklingen av deras medborgarskap. Tidigare har vi 

diskuterat att handläggarna själva kan välja hur de vill tillämpa reformen. Olika faktorer som 

påverkar för detta val påverkar även för nyanländas chans till deltagande i samhället. 

Frontlinjebyråkraternas inställning till det givna handlingsutrymmet, där de väljer om de vill 

tillämpa det strikt eller flexibelt, medmänskligt eller enbart utifrån tjänstemannapositionen 

etc. är en viktig aspekt i utformningen av chanser till arbete som en huvudfaktor i det aktiva 

medborgarskapet. Vi har genom denna studie sett att handläggarnas uppfattningar av de tre 

relationer som stått för analysen påverkar deras handläggning av ärenden. Medan vissa 

handläggare väljer att ”strunta i målen” väljer andra att strikt följa reglerna. Medan vissa 

önskar förstå sina sökande bättre önskar vissa om de sluppit terapeutiska inslag i möte med 

sökande. Det är viktigt att tänka på vad skillnader i hanteringen av handlingsutrymmet kan ha 

för påverkan på olika individers sociala aktivering. För att göra oss påminda är syfte med 

etableringen att ”underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- 

och samhällslivet”. Alltså är själva reformen inkluderande till deltagande och förespråkar 
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arbetsetik. Det är ett verktyg som ser till att stödja nyanlända i att uppnå 

medborgarskapsdimensionen. 

 

10. AVSLUTANDE DISKUSSION 

10.1. OM HANDLINGSUTRYMMET I MYNDIGHETSUTÖVNINGEN 

Att försöka och ta reda på hur en grupp myndighetspersoner inom svensk förvaltning 

uppfattar lagen om etableringen, sin roll som tjänsteman samt invandrarklienten har varit 

högst intressant. Det har väckt en djupare förståelse för komplexiteten i uppdraget som i sig är 

relativt nytt och därför av många handläggare tas som otydligt och icke lämpligt för alla. 

Påfrestningar från flera håll är allt men ovanliga och med handlingsutrymme i förbehåll ställs 

handläggarna ofta inför dilemma kring vilka beslut ska tas och vad dessa beslut ska baseras 

på.  

Dock är det lite oroväckande hur olika personer som representerar en och samma myndighet 

kan ha så olika uppfattningar kring sin roll, kring regelverket och kring sin klient. Det är de 

små detaljerna i frontlinjebyråkraternas uttalanden som jag har fastnat vid. Studiens resultat 

präglas av en stor spännvidd som avslöjar en diversitet i handläggarnas uppfattningar så väl 

som tillämpningar av en och samma lag, organisation och klient. Att en tjänsteman upplever 

sig vara överordnad klienten så pass mycket att klienten måste lyda vad tjänstemannen anser 

vara bäst är förvånande för mig. Samtidig och under samma organisation väljer en annan 

tjänsteman att se till klienten först och medvetet struntar i organisationens målsättningar. Vad 

säger det om legitimiteten? Vad anar sådana uttryck om likabehandlingsprincipen? Är det 

regelverkets komplexitet som ställer frontlinjebyråkraten inför dessa val och utfallet blir olika 

allteftersom handlingsutrymme finns givet? Hur detta utrymme tas i anspråk verkar kunna 

bero på godtycke hos handläggarna, dvs. egna inställningar, erfarenheter och personligheter. 

Min studie gick ut på att ta reda på både uppfattningar och tillämpningar och resultatet visar 

att man i stort sett styrs av egna uppfattningar men även av organisatorisk kapacitet. Jag ser 

ett tydligt band mellan min studie och de som presenterats i avsnittet tidigare forskning. Min 

studie stödjer Schierenbeck (2003) i att handlingsutrymme tas i anspråk av 

frontlinjebyråkraterna i tolkningen och tillämpningen av regelverket samt i hanteringen av den 

dubbla rollen. Hur man bemöter invandrarklienten kan påverkas av både frontlinjebyråkratens 

egna erfarenheter och engagemang och av uppfattningar kring invandrarklienter som en grupp 
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som behöver läras ut och informeras om det svenska samhället och levnadssättet. Dock finns 

det inget i min studie som tyder på att uppfattningar om invandrarklienter som bärare av viss 

kultur slår ut i myndighetsutövningen. Det är här min och Schierenbecks (2003) resultat 

skiljer sig åt. Medan Schierenbecks (2003) resultat avslöjar att kulturella uppfattningar står för 

tillämpningen ter det sig motsatt i min studie. Här är det invandrarklienternas 

invandrasituation som styr för den omhändertagande tillämpningen. 

Resultatet stödjer Lipskys (2010) resonemang om att handlingsutrymmet kan användas på 

flera olika sätt. Användning av handlingsutrymme kan enligt Lipsky (2010) och enligt denna 

studies resultat gynna och missgynna både organisatoriska mål och klientens mål. Lipsky 

(2010) menade att eftersom frontlinjebyråkrater lever i den verklighet där de måste hantera 

otillräckliga resurser och svaga politiska mål så utvecklar de i bästa fall strategierer med hjälp 

av vilka allmänheten kan mötas. I värsta fall faller frontlinjebyråkraten till foga för 

stereotyper och favorisering i arbetet vilket i sig kan gynna organisationen (Lipsky 2010). 

Denna studie avslöjar två sätt att se på handlingsutrymme. Det ena är att handlingsutrymmet, i 

enlighet med intentionerna i reformen, kan användas för att anpassa till individens situation 

och behov. I detta fall behövs regler som inte är alltför strikta men möjliggör en tänjbarhet 

istället. Intentionerna genomförs på ett bättre sätt för den enskilda individen. Den andra 

aspekten av handlingsutrymmet är att det används för att tillgodose önskemål och värderingar 

hos handläggaren. Båda aspekter går att hitta i studien där vissa handläggare fokuserar 

huvudsakligen på individen och individens behov medan andra använder sig av utrymmet för 

att forma och få igenom de beslut som ligger i deras personliga tycke.  

Ett annat intryck som studien ger är att det förekommer sympatier för klienter som inte 

omsätts i praktiken. Handläggarna skulle vilja tillgodose klienterna vissa behov men det 

strider mot regelverket och därmed uteblir. I dessa fall blir klientcentrering och förståelse 

retoriska. De omsatts inte i praktiken allteftersom regelverket råder och risken finns att man 

blir utbränd.  

Min studie baseras på en empiri som består av frontlinjebyråkraternas egna berättelser 

Huruvida dessa berättelser står för ideal eller verklighet kan relateras till den metodiska 

begränsningen i studien. Samma studie utförd med hjälp av en annan metod skulle kunna 

avbilda skiljelinjen mellan ideal och hur arbetet egentligen utförs. Etiska hänsyntagande till 

människans integritet leder till att idag görs väldigt få studier baserade på experimentell 

metod. Däremot skulle en observationsstudie kunna vara en ingång i kunskapen om huruvida 
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berättelserna överensstämmer med verkligheten. Denna studie skulle kunna även ligga till 

grund i att studera nyanlända invandrares egna uppfattningar kring etableringsreformen och 

tjänstemannautövningen. Schierenbecks (2003) analysschema skulle kunna vändas till att få 

ett brukarperspektiv, något som verkar saknas i debatten om nyanlända och 

etableringsreformen.  

10.2. OM ETABLERINGSREFORMEN 

Etableringsreformen är relativt nytt och upplevs fortfarande som sådan bland handläggarna 

som tillämpar den. Då är starka resurser viktiga och på arbetsförmedlingen finns det flera 

vägar till att ta stöd i beslutsfattande. Förutom etableringsreformen är även en stor del av 

handläggarna som arbetar inom området nya och håller fortfarande på att utbilda sig. Jag får 

en känsla av att nyanlända invandrare får agera som försökskaniner fram tills att reformen och 

nyanställda bekantat sig med varandra. Dessa medborgare är i mina ögon väldigt sårbara. 

Utifrån psykologiska aspekter anses den första tiden i ett nytt land ytterst viktig och 

avgörande för ens fortsatta medverkan, delaktighet och hemkänslan. ”Trial and eror” som en 

handläggare i studien kallade det kan i detta fall innebära stora konsekvenser för de sökande.  

Etableringsreformen finns till för nyanlända invandrare som är i en utsatt position vid direkt 

ankomst eller efter uppehållstillstånd. Att integrera, minimera utanförskap och förhindra 

långvarigt bidragstagande är viktiga resultat som reformen hoppas uppnå. Dock undrar jag 

kring relevansen av insatserna för vissa sökande. Som det framgått av intervjuerna nekas 

nyanlända de utbildningar som är långvariga allteftersom de inte ingår i tidsramen för 

etableringen. Detta förklaras bort med: ”det är inget som hindrar de att studera det senare i 

livet”. Reformens tidsram står i detta fall som ett hinder för vissa nyanlända och som en 

stressaktör för handläggare vars mål är att få nyanlända ut till arbete inom två år. Man kan 

undra vem gynnas mest av reformen och vem avser den gynna mest? Enligt min uppfattning 

berövar etableringsreformen vissa arbetssökande upp till två år av deras liv i fall de tilldelas 

aktiviteter som inte alls passar eftersom de behöver en flerårig utbildning istället. En 

fundering blir: gör man rätt saker och vad skulle man göra istället? 

Vad innebär etableringsreformen för nyanlända invandrares möjligheter till integreringen i 

samhället? Nyanlända styrs in i ett obligatoriskt system där de får ett bidrag att leva på. 

Samtidigt är det inte säkert att systemet kan erbjuda det nyanlända behöver. Utifrån dessa två 

sidor kan etableringsreformen innebära både möjligheter och hinder för nyanlända. Vilket det 

blir avgörs av bl.a. handlingsutrymmet och resurser i relation till klientens situation. Om inget 



45 
 

passar klientens situation tvingas klienten i slutändan till något val eller bestraffas i form av 

ekonomiska sanktioner. Integrerade in i den maskinbyråkratiska arbetsförmedlingen hamnar 

frontlinjebyråkraterna i kläm mellan å ena sidan organisationens förväntningar om rationalitet, 

ordning och plikt och å andra sidan klientens egen situation och önskan om medmänskligt 

förståelse. I denna enligt Weber rationalitetens järnbur är utfallet inte lika för alla. 
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Bilaga 1 Brev 

 

Hej. 

 

Mitt namn är Arnela Rizvic och jag läser socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Just nu skriver jag ett självständigt examensarbete för kandidatexamen. Min uppsats 

handlar om offentligt anställdas arbete med etableringsreformen. Mer precist vill jag studera 

hur tjänstemän på Arbetsförmedlingen hanterar deras handlingsutrymme i arbetet med 

nyanlända invandrare.  Studien ska genomföras med hjälp av intervjuer med 

Arbetsförmedlingens anställda så det är just dig med egenskap av ditt arbete som jag vill 

erbjuda en medverkan. Intervjuer kommer att hållas som enskilda samtal och kommer att ta 

mellan 30-60 minuter. Intervjufrågor kommer att handla om dina upplevelser kring ditt arbete 

i relation till lagen, organisationen och kunden. Din medverkan är självklart frivillig och Du 

har möjlighet att avbryta samtalet om och när du vill. Dina uppgifter lagras med stort 

konfidentialitet där du garanteras anonymitet, vilket betyder att man i studien inte kommer att 

kunna identifiera dig. Eftersom min uppsats handlar om just din roll i etableringsreformen 

hoppas jag på din medverkan där du bidrar med din unika kunskap i frågan. 

 

Tack i förhand! 

Arnela Rizvic 
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Bilaga 2 Intervjumanual 

1. Hur länge har du arbetat här?  

2. Hur länge har du arbetat med etableringen? 

3. Vilka arbetsuppgifter har du? 

4. Hur många kunder har du för närvaranande? Hur många hade du innan? 

Relation till regelverket 

1. När kom du i kontakt med det nya regelverket för första gången? 

2. Hur uppfattar du det nya regelverket som du har att jobba efter? 

– Vad tycker du är positivt eller negativt med det? 

3. Hur tillämpar du det nya regelverket som du har att jobba efter? 

4. Finns det dilleman eller otydligheter beträffande regelverket? Vad gör du då? 

5. Finns det fall där regelverket inte fungerar? 

6. Vad gör du när regelverket strider mot dina egna bedömningar eller åsikter i ett ärende? 

7. Går det att tänja på reglerna?  

– Kan du ge exempel? Går det att tänja på alla regler? 

 

Den dubbla rollen 

 

1. Hur uppfattar du din position som anställd på arbetsförmedlingen? 

2. Händer det att det blir konflikter mellan organisationens krav och kundernas behov och 

önskemål? 

 – Vilka slags konflikter? Kan du ge exempel på några? 

3. Utifrån detta, hur förhåller du dig till kundens behov?  

4. Hur hanterar du din position mellan organisation och klient? Vilka hinder dyker upp? 

5. Hur påverkas din arbetssituation om dessa två sidors önskemål och behov kommer i konflikt? 

– Hur löser du det? 

6. Kan eller måste du någon gång välja sida? Vad påverkar ditt val som mest i så fall? 

7. Händer det att du fattar beslut om insatser trotts att kunden motsätter sig det? 

 

Relation till invandrarklienten 

Dina klienter kommer från andra delar av världen och de flesta, gissar jag, är i början inte bekanta 

med Sverige.  

1. Kan du berätta lite om hur du tycker det är att arbeta med invandrare som kunder? 

2. Vad fokuserar du mest på i era samtal? 

3. Hur fungerar kommunikationen? 

– Hur hanterar du språksvårigheter?  

4. Hur upplever du klienternas vilja och engagemang? 

5. Finns det skillnad i arbetet med nyanlända invandrare beroende var de kommer ifrån? 

6. Finns det skillnad i arbetet med nyanlända invandrare beroende på till exempel kön och 

ålder? 
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Bilaga 3 Analysschema 

Schierenbecks (2003) analysschema: 

Myndighetsutövning Kriterier för slutsatsdragning 

Analys 1: 
 
Uppfattning: 
Regelverket (rv) 
 
 
Tillämpning: 
Regelverket (rv) 

 
 
Flexibel 
Tänjbar 
 
 
Regeltolkare 
Ej styrd av rv 

 
 
Strikt 
Ej tänjbar 
 
 
Regelivrare 
Styrd av rv 

Analys 2: 
 
Uppfattning: 
Dubbel roll (dr) 
 
Tillämpning: 
Dubbel roll (dr) 
 

 
 
Bärande 
Ej konflikt 
 
Medmänniska 
Klient i fokus 

 
 
Tärande 
 
 
Myndighetsperson 
Organisation i fokus 

Analys 3: 
 
Uppfattning:  
Invandrarklient (ik) 
 
 
Tillämpning: 
Invandrarklient (ik) 

 
 
Invandrarsituation 
Faktorer som ik saknar som ett 
resultat av flytten 
 
 
Omhändertagande 
Sträcker sig utanför 
myndighetsuppdraget 

 
 
Kulturella faktorer 
Faktorer om ik som person 
 
 
Mottagande 
Håller sig inom 
myndighetsuppdrag 
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