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Abstract 
Denna uppsats syftar till att studera hur frontlinjebyråkrater, på två av Arbetsförmedlingens 

Etableringsenheter, uppfattar sitt handlingsutrymme i relation till regelverket, den dubbla rollen och 

invandrarklienten. Utgångspunkten i studien är att handlingsutrymmet är en viktig faktor i 

integrationen av invandrare i det svenska samhället. Det blir därför intressant att undersöka vilken 

betydelse frontlinjebyråkraters uppfattningar har för implementeringen av integrationspolitiken. 

Uppsatsens teoretiska ram bygger på Schierenbecks (2003b) studie av frontlinjebyråkratens tre 

relationer (regelverket, dubbla rollen och invandrarklienten) och jag utgår ifrån hennes intervjuguide

samt analysschema. Det empiriska materialet i uppsatsen har samlats in genom semi-strukturerade 

intervjuer med frontlinjebyråkrater på Arbetsförmedlingens Etableringsenheter i Göteborg och 

Stockholm. Resultatet visar att samtliga frontlinjebyråkrater i studien uppfattar 

myndighetsutövningen till de tre relationerna på ett liknande vis. De ser regelverket som flexibelt, 

orienterar sig mer mot organisationen än klienten och tillskriver invandrarklienter kulturella attribut.

Sett till att frontlinjebyråkraterna ser invandrarklienten som bärare av kulturella attribut i 

kombination med att frontlinjebyråkraterna uppfattar sin tillämpning av regelverket som flexibel och

använder sig av sitt handlingsutrymme i myndighetsutövningen, finns risken enligt Schierenbeck 

(2003b:32ff) att dessa uppfattningar kan avspegla sig i frontlinjebyråkraterna myndighetsutövning 

och  på så vis få en negativ inverkan på det integrationspolitiken.  

Nyckelord: Frontlinjebyråkrater, integration, handlingsutrymme, myndighetsutövning, regelverk, 

dubbla rollen, invandrarklienteer.
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1. Problemformulering
Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, det är en skarp kontrast till det etniskt homogena

samhälle som präglade Sverige så sent som på 1960-talet. Då fanns det endast omkring 300 000

invandrare i Sverige och majoriteten utgjordes av arbetskraftsinvandrare (Reyes, 2000). Idag står vi

inför en helt annan situation, år 2014 var 1,6 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands

vilket motsvarar drygt 16 procent (SCB, 2014). Dessa människor är en viktig tillgång och om de kan

integreras på ett tillfredsställande sätt innebär det stora möjligheter för det svenska samhället.

Sverige som välfärdsstat bygger på tanken att hela den arbetsföra befolkningen är med och bidrar

till nationalekonomin. Tillgången till arbete är därför en betydande del i integrationen av

invandrare. Sverige är, trots rådande lagstiftning mot diskriminering, ett av de sämsta länderna i

OECD när det kommer till andelen utrikesfödda som är arbetslösa. År 2014 var mer än 15 procent

av den utrikes födda befolkningen arbetslösa, mot dryga 5 procent av den  inrikes födda 

befolkningen (Ekonomifakta, 2015). Idag hamnar mycket av fokuset i den invandrarpolitiska 

diskussionen på migration i stället för på integration. De akuta problemen ägnas mer  

uppmärksamhet än de långsiktiga. Att många av Sveriges förorter tampas med hög arbetslöshet, låg 

utbildning och fattigdom har hamnat i skymundan på grund av de stora flyktingströmmarna. Detta 

trots att de ökade flyktingströmmarna till Sverige borde göra frågan högaktuell, för utan en 

fungerande integration är risken stor att de som kommer hit riskerar att bli en del av det 

försörjningspolitiska problemet.

Denna uppsats ämnar att studera den svenska integrationspolitikens implementeringsprocess

utifrån ett nerifrån – perspektiv med avstamp i frontlinjebyråkratin. Huvudtesen i

frontlinjebyråkratin är att tjänstemän inom den offentliga förvaltningen har ett signifikant

handlingsutrymmet, vilket gör att de i sitt arbete utarbetar den reella politiken. Enligt denna teori

utformas således inte politiken av de centrala politiska organen utan av tjänstemän inom

frontlinjebyråkratierna. Den ökande mål- och regelstyrningen har lett till ett större

handlingsutrymme inom den offentliga förvaltningens lägre nivåer och tjänstemännens egen syn på

sin roll i implementeringen av politik och vilka avvägningar de gör har idag en avgörande roll för

att nå integrationspolitiska mål. För att förstå och förklara utfallet av den svenska

integrationspolitiken blir därför frontlinjebyråkraternas roll central att studera. (Schierenbeck, 

2003a:102ff) 
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1.2 Syfte och frågeställningar

Med utgångspunkt i att många av politikens viktiga beslut tas på organisationens lägsta nivåer, i 

mötet mellan frontlinjebyråkrat och klient, och att arbete är en viktig väg till integration, vill jag 

belysa arbetsförmedlarnas roll i implementeringen av integrationspolitiska beslut. Integration av 

invandrare är en process och för att få ett fungerande samhälle utan utanförskap handlar det om att 

de som kommer nya till vårt land måste få en bra chans till att bli en del av vårt samhälle. En central 

roll har de institutioner som har ansvar för att främja integrationen, så som Arbetsförmedlingen. Jag 

hävdar att arbetsförmedlarna på Arbetsförmedlingen i sin roll som frontlinjebyråkrater har en viktig 

roll i integrationen av invandrare. Arbetsförmedlaren har den närmsta kontakten med klienten och 

kan utifrån sitt relativt stora handlingsutrymme anpassa insatserna efter klient. Hur 

arbetsförmedlarna uppfattar sin roll i implementeringen av integration anser jag därför vara en viktig

faktor för integrationsprocessen. Syftet med min studie är således att utifrån frontlinjebyråkratens tre

relationer (den dubbla rollen, regelverket samt invandrarklienten) jämföra och undersöka hur 

arbetsförmedlare i sin roll som frontlinjebyråkrater ser på sitt handlingsutrymme, för att skapa en 

djupare förståelse för hur deras uppfattningar kan påverka implementeringen av 

integrationspolitiken. Skiljer det sig hur arbetsförmedlare, på Arbetsförmedlingens 

Etableringsenheter i  Göteborg och Stockholm, ser på sitt handlingsutrymme i 

myndighetsutövningen i förhållande till frontlinjebyråkratens tre relationer och i vilken mån kan 

detta förväntas påverka implementeringen av integrationspolitiken?

Tre, medvetet vida, grundfrågor förtydligar den övergripande frågeställningen och bildar grunden 

för uppsatsens empiriska fokus på frontlinjebyråkraters myndighetsutövning:

• Klientrelationen -  Hur beskriver frontlinjebyråkraterna klientrelationen i förhållande till 

yrkesrollen? 

• Regelverket – Hur förhåller sig frontlinjebyråkraten mellan det formella regelverket och den 

egna tolkningspraxisen?

• Dubbla rollen – Hur hanteras de motstridiga kraven från klienten och organisationen? Varför 

intar frontlinjebyråkrater de positioner som de gör? 

Det är ett medvetet val att studera arbetsförmedlarnas uppfattningar och synsätt istället för deras 

agerande och beslut. Tidigare forskning har visat att det finns en koppling mellan en 

frontlinjebyråkrats uttryckta åsikter och vilka beslut denna fattar (Schierenbeck, 2003b:30ff). Det är 

således av vikt att studera arbetsförmedlarnas uppfattningar för att kunna förstå deras agerande.
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2. Centrala begrepp
I detta avsnitt beskriv och förtydligas innebörden för begrepp som är centrala för studien.

2.1 Nyanlända

I denna studie kommer nyanlända främst att benämnas som invandrarklienter och klienter men 

eftersom att samtliga av respondenterna i denna studie arbetar på Arbetsförmedlingens 

Etableringsenheter syftar begreppen till klienter som är nya i det svenska samhället. Begreppet 

nyanlända syftar till den målgrupp som omfattas av Etableringsreformen. Det är nyanlända i åldern 

20-65 år som beviljats uppehållstillstånd, anhöriga som har en anknytning till denne och som har 

sökt uppehållstillstånd inom två år från det att anknytningspersonen tagits emot i en kommun. 

Etableringsreformen omfattar även personer som kommit till Sverige utan sina föräldrar, är mellan 

18-19 år och har erhållit uppehållstillstånd (Statskontoret, 2011). 

2.2 Arbetsförmedlare

När jag i studien skriver om arbetsförmedlare avser jag personer som är anställda på 

Arbetsförmedlingen och har till uppgift att följa Arbetsförmedlingens uppdrag. Arbetsförmedlare är 

de anställda på Arbetsförmedlingen som har den närmsta kontakten med klienten, i detta fall den 

nyanlände. Det är arbetsförmedlarens uppgift att anpassa erbjudna insatser efter klientens 

möjligheter och behov. En viktig del i arbetet som arbetsförmedlare är att sammanföra arbetsgivare 

som söker arbetskraft med arbetssökande. (Riksrevisionen, 2010). Arbetsförmedlarna kommer 

främst att benämnas som frontlinjebyråkrater i denna studie.

2.3 Etableringsreformen och Etableringsplan

Den första december 2010 trädde lagen (2010:197) om etableringsinsatser i kraft. I och med den nya

lagen övertog Arbetsförmedlingen det samordnade ansvaret för nyanlända från kommunerna. Syftet 

med Etableringsreformen är att påskynda och underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. 

I Etableringsreformen är etableringsplanen det primära verktyget för att de nyanlända snabbare ska 

komma ut i arbetslivet. Efter att den nyanlände beviljats uppehållstillstånd ska Arbetsförmedlingen 

inom två månader upprätta en etableringsplan. Etableringsplanen ska omfatta högst 24 månader 

ochminst innehålla aktiviteterna sfi, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser eller 

arbetsmarknadspolitiskt program. De två sistnämnda aktiviteterna erbjuds av Arbetsförmedlingen.  
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Det är arbetsförmedlaren som i mötet med den nyanlände utformar etableringsplanen och det är 

arbetsförmedlarens uppgift att utforma etableringsplanen efter individens förutsättningar och behov. 

(Stadskontoret, 2012)

3. Tidigare forskning
I detta avsnitt redogörs för den tidigare forskningen som behandlar förändringar och svårigheter som

arbetsförmedlarna står inför i deras roll som frontlinjebyråkrater. Den tidigare forskningen syftar till 

att ge en bredare bild av vad som kan påverka frontlinjebyråkraterna i deras myndighetsutövning.

3.1 Vad styr arbetsförmedlarna?

När Daniela Lundin (2004:40-55) i rapporten ”Vad styr arbetsförmedlarna?” studerade hur 

regelverket påverkar arbetsförmedlarnas handlingsutrymme och vilken betydelse det har för 

arbetsförmedlarnas avvägningar och prioriteringar kunde hon urskilja två förhållningssätt bland 

arbetsförmedlarna. Den ena delen av de undersökta arbetsförmedlarna menade att de hade den 

arbetssökandes behov som utgångspunkt i sin tillämpning. Den andra delen av de undersökta 

arbetsförmedlarna menade istället att det centrala var att utgå från sin roll som tjänsteman och att att 

det därför var av vikt att upprätthålla regelverket. Vidare fann hon i sin studie att många 

arbetsförmedlare, oberoende förhållningssätt, använde regelverket för att motivera sina beslut inför 

de arbetssökande för att på så vis göra besluten mindre personliga. Arbetsförmedlarna i studien 

menar att regelverket är tydligt men att det kan finnas problematik i tillämpningen av det. Lundin 

menar att arbetsförmedlarna främst ser reglerna som ett ramverk att arbeta inom. Lundins studie 

visar även att verksamhetens budget påverkar regeltillämpningen och relationen till de 

arbetssökande. Flera av arbetsförmedlarna som ingår i Larssons studie påpekar att verksamhetens 

budget kan påverka likabehandlingen av de arbetssökande. Två arbetssökande med liknande 

bakgrund och samma behov kan få olika behandling eftersom att det ibland saknas medel till en viss 

insats.

3.2 Den svenska arbetsmarknadspolitiken

Mattias Bengtsson och Tomas Berglund (2012:31-35) har studerat förändringen av den svenska 

arbetsmarknadspolitiken under de senaste tre decennierna.  Deras studie visar att det skett ett skifte 

från offensiva aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder till defensiva. 
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Tidigare prioriterades insatser som stöttade den arbetslöse till att utveckla sin kompetens för att 

således förbättra chanserna på arbetsmarknaden.  Bengtsson och Berglund menar att skiftet lett till 

att defensiva åtgärder, som syftar till att öka utbudet av arbetskraft och aktivering av de arbetslösa, 

börjat prioriteras. Medborgarens ansvar och skyldighet har hamnat allt mer i fokus. Författarna 

menar att den aktuella arbetsmarknadspolitiken fokuserar på att sänka kostnaden, genom coachning 

och hot om reducerade ersättningar ska den arbetslösa hålla sin motivation till att finna ett arbete 

uppe.     

3.3 Frontlinjebyråkraten och invandrarklienten

Tola B. Jonsson (1997) har studerat relationerna mellan frontlinjebyråkrater och invandrarklienter. I 

sin studie vill hon belysa varför somliga invandrarklienter uppfattas som besvärliga att möta av

frontlinjebyråkraterna. Hon kommer fram till att klienter som kommer från samhällen där det

offentliga systemet liknar det svenska, tolkar relationen till frontlinjebyråkraten som både en

relation till systemet och en personlig relation. Dessa klienter godtar systemet som det är och

uppfattas av frontlinjebyråkraterna som oproblematiska. Klienter som istället kommer från 

samhällen där det offentliga systemet skiljer sig från det svenska och där tilliten till den offentliga 

förvaltningen saknats, tenderar att föra över denna ståndpunkt på de svenska myndigheterna. Tilliten

till systemet, menar Jonsson, baseras i dessa fall huvudsakligen på den personliga relationen. Att 

tilliten läggs på den personliga relationen till frontlinjebyråkraten kan leda

till felaktiga förväntningar och orimliga krav på frontlinjebyråkraten. Jonsson menar att det är dessa 

klienter som uppfattas som problematiska av frontlinjebyråkraterna.

4. Teoretiska utgångspunkter
Följande kapitel syftar till att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis 

redogörs för de tre huvudsakliga perspektiven i forskningen gällande relationen mellan beslutsfattare

och verkställare. Vidare ges en kort redogörelse av Lipskys teori om frontlinjebyråkrati. Därefter 

redogörs för Isabell Schierenbecks teoriutvecklande studie och de tre relationerna som 

frontlinjebyråkraten har att ta hänsyn till i sin myndighetsutövning. Slutligen diskuteras det 

kortfattat om handlingsutrymmets konsekvens för det integrationspolitiska utfallet och valet av 

teoretisk ram motiveras.
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4.1 Byråkratiteori – Implementeringen av politiska beslut

Det finns tre klara och åtskiljbara perspektiv i forskningen rörande relationen mellan beslutsfattare 

verkställare. Det traditionella uppifrån (top-down) – perspektivet har som utgångsläge att

beslutsfattaren styr och verkställaren följer beslutet. Politiska beslut följs av en hierarkisk

styrningskedja i beslutsprocessen där riktlinjerna för implementeringen av beslutet blir mer exakta

ju längre ner i beslutskedjan man kommer. Grunden för perspektivet är rationalistiskt, förvaltningen 

ses som ett instrument för beslutsfattarna. (Sannerstedt, 2001:21ff) 

Det andra perspektivet är nätverksteorin som menar att politikens implementering förstås bäst som 

ett resultat av ett samspel mellan olika statliga, kommunala och privata aktörer. Perspektivet belyser 

beslutsfattarnas begränsningar att styra dess nätverk.(ibid.)

 Det tredje och sista perspektivet är nedifrån (bottom-up) – perspektivet. Utgångspunkten i detta 

perspektiv är användarnas handlande. Implementeringen konstrueras i mötet mellan utövare och 

mottagare (exempelvis i mötet mellan läkare och patient).  Det är komplext för politiker att styra och

kontrollera verksamheter som ska vara individanpassande eftersom den professionella kompetensen 

som krävs för att fatta beslut om prioriteringar inom dessa områden och samtidigt uppfylla det 

individuella hänsynstagandet saknas. I nedifrån – perspektivet är således beslutsfattarnas intentioner 

tämligen ointressanta för utfallet av implementeringen. Teoretiker inom detta perspektiv menar 

istället att utfallet påverkas av andra faktorer, så som den omgivande organisationen och/eller 

miljön. Huvudtesen är att tjänstemän i den offentliga förvaltningen har en så pass stor 

handlingsfrihet och handlingsförmåga att det i själva verket är dem som utformar politiken inom sitt 

område.  (ibid.) 

Syftet med mitt arbete styr mitt val av implementeringsperspektiv.  Jag menar att 

integrationspolitiken preciseras i möten mellan handläggare och de invandrare som innesluts av 

samhällets välfärdslösningar. Med detta som utgångsläge känns nedifrån – perspektivet som det 

mest passande för denna uppsats. 
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4.2 Frontlinjebyråkrati

Nedifrån-perspektivet preciseras av begreppet frontlinjebyråkrati (street – level bureaucracy) som 

introducerades i slutat av 1960-talet av statsvetaren Michael Lipsky. 

Lipsky definierar en frontlinjebyråkrat som en offentligt anställd tjänsteman som i sitt arbete har 

direktkontakt med klienter och samtidigt har ett relativt stort handlingsutrymme till sitt förfogande. I

sitt arbete ska frontlinjebyråkraten ta hänsyn till individen, vilket skiljer sig från den traditionelle 

byråkraten som endast arbetet efter riktlinjer och regler. Eftersom beslutsfattare saknar tid, resurser 

och/eller komplementens för att ge en detaljbeskrivning om hur alla fall ska hanteras skapas ett 

handlingsutrymme för frontlinjebyråkraterna inom tjänstemannautövningen. Utifrån organisationens

givna arbetsstruktur och statens givna ramar hamnar frontlinjebyråkrater i en position där de 

utvecklar medvetna eller omedvetna handlingsstrategier för att möta de krav som ställs mot dem. 

Lipsky menar att frontlinjebyråkraterna i sin roll har en stort påverkan på implementeringen av 

politiska beslut. Exempel på frontlinjebyråkrater är lärare, socialarbetare, sjukvårdspersonal och 

arbetsförmedlare. (Lipsky, 2010:3ff)

Lipsky menar att begreppet handlingsutrymme är ett relativt begrepp. Ju högre handlingsutrymme 

en frontlinjebyråkrat har, desto tydligare blir förståelsen för beteendet hos denne. Han menar vidare 

att frontlinjebyråkraterna är beroende av ett visst handlingsutrymme för att kunna utföra sitt arbete 

och den centrala styrningen kan därför inte vara allt för strikt. De förhållande som 

frontlinjebyråkrater arbetar under är för komplicerade för att stävjas av alltför snäva ramar och 

regleringar. Frontlinjebyråkrater arbetar ofta i situationer som kräver att de tar hänsyn till den 

mänskliga faktorn. Vad gäller arbetsförmedlare behöver de handlingsutrymmet för att kunna anpassa

insatserna efter varje klients förutsättningar (ibid.:15-16).  Lipsky menar dock att 

frontlinjebyråkratens beroende av ett visst handlingsutrymme inte betyder att de är obundna regler, 

tvärtom menar han att mycket av frontlinjebyråkratens arbete är reglerat av byråkrati och politiska 

direktiv samt av normer och rutiner hos medarbetare (ibid.:13-14).

 

Lipskys teori om frontlinjebyråkrati ger en bra grund för att förstå komplexiteten i en 

frontlinjebyråkrats arbete. Dock rymmer inte Lipskys teori en problematisering av vilken 

konsekvens frontlinjebyråkraternas val av handlingsstrategier får för det politiska utfallet. Någon 

som däremot tar upp denna problematisering är statsvetaren Isabell Schierenbeck, vilket innebär att 

jag främst kommer att använda hennes teoriram i min studie.
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 Schierenbecks (2003b:30ff) studie bygger vidare på Lipskys teori om frontlinjebyråkrater samtidigt 

som hon påvisar vilken betydelse frontlinjebyråkraternas myndighetsutövning får för det 

integrationspolitiska utfallet. Hon menar att det är i mötet mellan myndighet och invandrare som 

invandrarpolitiken realiseras. En stor pusselbit i konstruktionen av den praktiska invandrarpolitiken 

är tjänstemännens arbete i enlighet med ett mer eller mindre begränsat handlingsutrymme. Det är 

inte ovanligt att en tjänsteman har direkt och regelbunden kontakt med en  klient under en längre tid,

medan invandraren gradvis blir en del av det nya samhället. Schierenbeck menar därför att 

myndighetsutövningen av frontlinjebyråkraten blir väsentlig för förståelsen av det 

integrationspolitiska utfallet. 

4.3 Frontlinjebyråkratens tre relationer

Schierenbeck (2003b:30ff) bygger i sin studie av svensk och israelisk integrationspolitik vidare på 

Lipskys teori om frontlinjebyråkrater med fokus på frontlinjebyråkraters myndighetsutövning. Målet

med studien är att finna förklaringar till skillnaden i det integrationspolitiska utfallet mellan länderna

genom att studera frontlinjebyråkraters myndighetsutövning. 

Schierenbeck (2003b:19) betonar, liksom Lipsky, vikten av handlingsutrymmet för 

frontlinjebyråkraternas arbete. Hon menar att frontlinjebyråkraternas myndighetsuppdrag är alltför 

kompliceras för att detaljstyras. Vikten av handlingsutrymme för frontlinjebyråkraternas arbete 

innebär att de har en stor påverkan på de beslut tas och således på den reella politiken. Schierenbeck 

(2003b:30ff) menar vidare att fokus måste läggas på den enskilde frontlinjebyråkraten för att kunna 

skapa en förståelse för myndighetsutövningen inom frontlinjebyråkratierna. Arbetssituationen för 

frontlinjebyråkraterna är komplicerad, samtidigt som de har ett handlingsutrymme som ger dem 

möjlighet att påverka genomförandet av den reella politiken ska det inom detta handlingsutrymme  

ta hänsyn till de enskilda klienternas behov, vara lojala mot organisationen samt följa regelverket. 

För att förstå hur frontlinjebyråkraterna uppfattar myndighetsutövningen blir det därför viktigt att 

studera myndighetsutövningen i förhållande till de tre relationer (regelverket, dubbla rollen och 

invandrarklienten) som frontlinjebyråkratern har att ta hänsyn till. Mot bakgrund av detta är 

handlingsutrymmet i relation till regelverket, den dubbla rollen och invandrarklienten centrala 

begrepp för min studie.
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4.3.1 Det formella regelverket

Den första relationen frontlinjebyråkraten måste förhålla sig till är det formella regelverket. Med 

regelverk åsyftas de föreskrifter, förordningar och lagar som frontlinjebyråkraten har till sitt 

förfogande. Schierenbeck beskriver relationen mellan handlingsutrymmet och regelverket, ”Som en 

fråga om å ena sidan ett detaljerat eller mindre detaljerat regelverk, å andra sidan en strikt 

tillämpning eller mindre strikt tillämpning av regelverket” (Schierenbeck,2003:30). Av betydelse för

myndighetsutövningen är följaktligen dels kontorollen av frontlinjebyråkraterna och dels  

frontbyråkraternas möjlighet och vilja att att använda sig av handlingsutrymmet i 

myndighetsutövningen. Vid sidan av regelverket skapar frontlinjebyråkraterna en egen 

tolkningspraxis för att kunna hantera det tvetydiga regelverket. Denna tolkningspraxis kan i vissa 

fall betyda att frontlinjebyråkrater avviker från regelverket i sin myndighetsutövning men kan likväl 

rymmas inom ramen för det handlingsutrymme som tillåts i anslutning till regelverket. (ibid.:32). 

4.3.2 Den dubbla rollen

Den andra relationen är den dubbla rollen som avser frontlinjebyråkraternas position mellan klient

och organisation. Frontlinjebyråkraterna ska både hantera kraven från klienten och från

organisationen. Frontlinjebyråkraterna ska ta hänsyn till den enskilde klientens önskemål och

samtidigt uppfylla organisationens krav om en omvandling av de enskilda individerna till ärenden.

Omvandlingen av individer till ärenden och kategoriseringen av klienten utifrån de organisatoriska 

kriterierna hjälper frontlinjebyråkraten att bygga upp en struktur som underlättar 

frontlinjebyråkratens arbete med att definiera de enskilda klienternas behov. Kategoriseringen av 

klienten är inte alltid möjlig att bestämma på förhand, vilket innebär att frontlinjebyråkraten kan 

använda sig av sitt handlingsutrymme i kategoriseringen. Kategoriseringen av klienten sker 

emellertid vanligen på rutin och påverkas bland annat av organisatoriska, personliga och 

kunskapsmässiga faktorer. De organisatoriska kraven på att kategorisera och omvandla klienter till 

ärenden och kan, enligt Schierenbeck, leda till en viss kontroll av klienten vilket kan komplicera 

relationen mellan frontlinjebyråkraten och klienten.  Hon menar att frontlinjebyråkraten både har ett 

informationsövertag i relation  till klient  och i relation till organisation. Frontlinjebyråkraten besitter

både kunskap om de organisatoriska  möjligheterna som kan erbjudas för att möta klientens behov 

samtidigt som denna har tillgång till förstahandsuppgifter om klienten. Därutöver är 

frontlinjebyråkraten den enda i organisationen med en gränsöverskridande roll. (Schierenbeck, 

2003b:33) 
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Vilken relationen som frontlinjebyråkraten uppfattar som den primära råder det i forskningen delade 

meningar om. Schierenbeck menar dock att konflikten mellan att både representera klienten och 

organisationen är inbyggd i rollen som frontlinjebyråkrat och hur frontlinjebyråkraten ser på 

förhållandet till den dubbla rollen inom ramen för myndighetsutövningen kan således inte besvaras 

teoretisk utan är en empirisk fråga. (ibid.)

4.3.3 Invandrarklienten

Den tredje relationen som Schierenbeck uppmärksammar är frontlinjebyråkraternas arbete med

invandrarklienten. I denna uppsats, som tidigare nämnts, läggs fokuset på arbetet med nyanlända 

invandrarklienter. Med invandrarklienter åsyftas klienter som har invandrat till ett nytt land (i detta 

falla till Sverige). Schierenbeck undersöker om invandrarklienten särskiljs från klienter utan 

invandrarbakgrund sett utifrån invandrarsituation och/eller kulturella faktorer. Schierenbeck varnar 

för att myndigheterna kan behandla invandrarklienterna på ett stereotypt vis då:

”Frontlinjebyråkraten har en uppfattning om att invandrarklienter generellt beter sig på ett viss sätt 

eller är föremål för en specifik uppsättning av värderingar och föreställningar” (Schierenbeck 

2003:36). 

Schierenbeck menar att frontlinjebyråkratern, i bakgrund mot att invandrare har en marginaliserad 

position i samhället och att det svenska samhället blivit allt mer heterogen, ställs inför nya 

utmaningar i sitt myndighetsutövande. Kritik har riktats mot att den svenska välfärdsstaten håller 

fast vid homogena lösningar i ett samhälle som blir allt mer heterogent. Schierenbeck menar att 

frånvaron av en gemensam förståelsevärld för frontlinjebyråkrat och klient kan orsaka bekymmer i 

arbetet med invandraren som klient. Förutom den rent språkliga barriären som försvårar mötet 

mellan frontlinjebyråkrat och invandrarklient, menar Schierenbeck att många invandrare har en 

komplex problembild med låg utbildningsnivå, begränsad yrkeserfarenhet och psykisk ohälsa som 

försvårar invandrarklientens möjlighet till delaktighet. Schierenbeck lyfter även fram att kulturella 

faktorer kan påverkar frontlinjebyråkratens arbete med invandrarklienten. Hon menar här att det 

intressanta inte är de attribut som frontlinjebyråkraterna tillskriver invandrarklienterna utan det stora

antalet av frontlinjebyråkraterna som ser invandrarklienter som bärare av kulturella attribut. Det kan 

röra sig om antaganden om att specifika invandrargrupper är långsamma och okunniga medan andra 

invandrargrupper antas vara arbetsamma och aktiva, eller ett övergripande antagande om att alla 

invandrarklienter är sårbara. (ibid.:38-39)
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4.4 Handlingsutrymmets konsekvens för det integrationspolitiska utfallet 

Det centrala i min studie är frontlinjebyråkraterna och deras myndighetsutövning med ett särskilt 

fokus på deras arbete med nyanlända invandrarklienter. Schierenbeck (2003b:209) menar, utifrån sin

studie av svenska och israeliska frontlinjebyråkraters myndighetsutövning, att handlingsutrymmet i 

den svenska integrationspolitiken bör ifrågasättas på vissa grunder. Regeringens integrationspolitik 

syftar till att alla medborgare ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kulturell 

och etnisk bakgrund. Huvudsakligen handlar det om delaktighet i samhället. Utvecklingen i Sverige 

ska bygga på att alla medborgare, oavsett bakgrund, ska känna att de både har ett ansvar och en 

möjlighet att påverka utvecklingen. (Riksrevisionen, 2005:37). I de fall då frontlinjebyråkrater 

tillskriver invandrarklienterna kulturella attribut menar Schierenbeck (2003b:209) att 

uppfattningarna snarare går i linje med ett assimilationspolitiskt än ett integrationspolitiskt 

förhållningssätt.

Schierenbeck studie genomfördes ett år efter att den svenska integrationspolitiken infördes, sedan 

dess har mycket hänt och år 2010 gjordes en stor integrationssatsning i och med införandet av 

Etableringsreformen. Målet med Etableringsreformen är att underlätta och påskynda nyanländas 

inträde på den svenska arbetsmarknaden. Dessutom har  antalet nyanlända i Sverige under de 

senaste åren ökar markant och arbetsförmedlarna på Etableringsenheterna står i sin roll som 

frontlinjebyråkrater  inför en helt annan situation än vad de gjorde då Schierenbecks studie 

genomfördes. Jag menar att det därför är intressant att se om det finns en möjlig tidsmässig 

förändring i frontlinjebyråkraternas arbete med nyanlända invandrarklienter.

 

5.Metod
I metoddelen beskrivs till att börja med min operationella indikator följt av en beskrivning av vilken 

metod som har använts i denna studie. Detta följs av en beskrivning av urvalsprocessen till 

intervjuerna, genomförandet av intervjuerna, materialanalys, reflektioner rörande studiens 

tillförlitlighet. Metoddelen avslutas men tankar kring studiens etiska aspekter.
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5.1 Operationell indikator och analysschema

För att den teoretiska bakgrund som presenterades i avsnittet ovan ska vara praktisk användbar i 

analysen behöver jag utveckla operationella indikationer på begreppet. Analysen kommer att delas 

upp efter hur frontlinjebyråkraterna uppfattar  de tre relationerna  samt  hur  de uppfattar 

tillämpningen av de tre relationerna. I den första analysen studeras hur de intervjuade 

arbetsförmedlarna i sin roll som frontlinjebyråkrater uppfattar relationen till  regelverket, den dubbla

rollen och invandrarklienten. Syftet är här att studera hur medvetna arbetsförmedlarna är om sitt 

handlingsutrymme i förhållande till de tre relationerna och vilka möjligheter och begränsningar som 

de upplever att det har. I den andra delanalysen studeras hur arbetsförmedlarna i sin roll som 

frontlinjebyråkrater uppfattar  sin tillämpning av regelverket, den dubbla rollen och 

invandrarklienten. Syftet är att studera hur  rontlinjebyråkraterna uppfattar att de hanterar sitt 

handlingsutrymme.

Eftersom jag valt att bygga min studie utifrån Schierenbecks (2003b) teori om frontlinjebyråkratens 

tre relationer, väljer jag även att utgå från hennes analysschema (se Tabell 1.). 

Frontlinjebyråkraternas uppfattning av
myndighetsutövningen Kriterier för analys och slutsatsdragning

Regelverket

Uppfattning:

Uppfattning av tillämpning

Flexibelt eller Strikt

Regeltolkare eller Regelivrare

Dubbla rollen

Uppfattning:

Uppfattning av tillämpning

Tärande eller Bärande

Medmänniska eller Myndighetsperson

Invandrarklienten

Uppfattning:

Uppfattning av tillämpning:

Invandrarsituation och/eller kulturella faktorer

Omhändertagande eller Mottagande

Tabell 1. Bygger på Schierenbecks (2003b:25) analysschema 

15.



Sett till analysschemat ovan kan arbetsförmedlarna i sitt arbete  som frontlinjebyråkrater  praktisera 

regelverket som regelivrare eller regeltorkare.  För att frontlinjebyråkraten ska vara regeltolkare 

krävs det att handlingsutrymmet ses som en del av myndighetsutövningen och att 

frontlinjebyråkraten inte upplever sig som styrd av regelverket. För att frontlinjebyråkraten istället 

ska vara regelgivare krävs det att regelverket följs så långt som möjligt och att nyttjandet av 

handlingsutrymmet är begränsat. Vidare kan regelverket upplevas som strikt eller flexibelt. Upplever

frontlinjebyråkraten att regelverket som strikt innebär det att han upplever att han inte har möjlighet 

att anpassa sina beslut efter klientens personliga behov. Uppfattas regelverket  som flexibelt innebär 

det att frontlinjebyråkraten ser möjligheter att anpassa beslut utifrån respektive klients behov. 

(Schierenbeck 2003b:45ff)

Den dubbla rollen kan av frontlinjebyråkraten ses som antingen bärande eller tärande. Upplevs den 

dubbla rollen som tärande innebär det att frontlinjebyråkraten uppfattar positionen mellan 

organisation och klient som problematisk och komplex. Upplevs den dubbla rollen istället som 

bärande anser frontlinjebyråkraten att klientens vilja och organisationens mål inte står i konflikt med

varandra. Frontlinjebyråkraten kan vidare tillämpa den dubbla rollen som myndighetsperson eller 

medmänniska. Hanterar frontlinjebyråkraten den dubbla rollen som myndighetsperson innebär det 

att organisationen och myndighetsrollen sätts framför klientens önskemål. Hanterar 

frontlinjebyråkraten den dubbla rollen som medmänniska sätts klientens önskemål framför 

organisationens mål. (ibid.:48ff)

Invandrarklienterna kan uppfattas utifrån kulturella faktorer och/eller invandrarsituation.  En 

uppfattning av invandrarklienten utifrån kulturella faktorer innebär att frontlinjebyråkraten 

associerar denne med vissa bestämda kulturella attribut och en uppfattningen av invandrarklienten 

utifrån invandrarsituationen innebär att frontlinjebyråkraten bedömer klienten utifrån att att det 

faktum att de invandrat fån ett annat land. Frontlinjebyråkraten kan i sitt arbete med 

invandrarklienter antingen ta en mottagande eller omhändertagande roll. Antar frontlinjebyråkraten 

en omhändertagande roll innebär det att deras arbetssätt påverkas av att klienten har en 

invandrarbakgrund där tjänster som ligger utanför frontlinjebyråkratens myndighetsuppdrag 

förekommer. Antar frontlinjebyråkraten en mottagande roll innebär det att han håller sig till 

myndighetsuppdraget. (ibid.:51-52)
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Efter att var och en av relationerna analyserats kommer jag att sammanställa en delslutsats där 

resultaten presenteras och kopplingar till studiens syfte görs. I studien undersökts det empiriska 

resultatet teoretiskt. 

5.2 Undersökningsmetod

Kvantitativ respektive kvalitativ forskning utgår från två olika strategier. Den kvantitativa 

forskningen understryker kvantifiering vid insamling och analys av data.  I den kvalitativa 

forskningen läggs istället vikten på att tyda och beskriva  värderingar, händelser och handlingar 

utifrån subjektets perspektiv. I den kvalitativa forskningsmetoden utgår man från att verkligheten 

kan uppfattas på många olika vis och att det följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning, 

det är sammanhanget som ger verkligheten dess mening. (Bryman 2004:59). För att kunna besvara 

mina frågeställningar har jag valt att utgå från den kvalitativa metoden genom att använda mig av 

intervjuer. Eftersom jag vill nå frontlinjebyråkraternas egna uppfattningar  framstod intervjuer tidigt 

som det lämpligaste tillvägagångssättet. Som undersökningsmetod med utgångspunkt i den 

kvalitativa forskningen har jag valt att utgå från semi -strukturerade intervjuer. En semi-strukturerad 

intervju karaktäriseras av att intervjun inleds med öppna frågor som successivt blir mer avsmalnade 

och detaljerade. Styrkan i att använda mig av intervjuer som undersökningsmetod, i jämförelse med 

det kvantitativa tillvägagångssättet, är att det ger mig möjlighet att nå en nyanserad insikt i hur 

frontlinjebyråkraterna gör sina avvägningar mellan de tre relationerna. (ibid.:437)

Eftersom min uppsats utgår från Schierenbecks (2003b) teoriram har jag till stor del, förutom några 

ändringar, valt att använda mig av Schierenbecks intervjuguide. Intervjuguiden bygger på frågor 

som belyser hur frontlinjebyråkraterna gör avvägningar till de tre relationerna (se bifogad bilaga). 

Intervjuguiden relaterar till studiens teoretiska frågor och frågorna är formulerade på ett förståeligt 

och ändamålsenligt vis. Således innehåller intervjuguiden både tematiska och dynamiska frågor. 

(Kvale, 1997, s. 121-123, i Esaiasson m fl. 2003). 

5.3 Urval

Det urvalsförfarande som har använts materialinsamlingen utgår från ett strategiskt urval. Ett 

strategiskt urval innebär att forskaren först väljer ut ett antal variabler som är av teoretisk betydelse 

för att sedan utgå från dessa för att finna ändamålsenliga respondenter (Trots,1997:118) .
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Den kategori av frontlinjebyråkrater som jag valt att studera är arbetsförmedlare på 

Arbetsförmedlingens Etableringsenheter som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med 

invandrarklienter. Det centrala i min studie är att studera hur arbetsförmedlare använder sitt 

handlingsutrymme i förhållande till de tre relationerna i arbetet med invandrarklienter och inte 

klienterna i sig, därav bygger min studie enbart på intervjuer med arbetsförmedlare och inte på 

intervjuer med klienterna dessa arbetsförmedlare arbetar med. Syftet med intervjuerna är att skapa 

en bild av hur arbetsförmedlarna ser på handlingsutrymmets roll i sin myndighetsutövning och 

vilken konsekvens detta kan få för implementeringen av integrationspolitiken. 

Jag har utifrån tidsramen för studien genomfört fem intervjuer med frontlinjebyråkrater inom 

Arbetsförmedlingens Etableringsenheter i Göteborg och Stockholm. Tre intervjuer har gjorts med 

frontlinjebyråkrater på Etableringsenheten i Göteborg, och två intervjuer har gjorts med 

frontlinjebyråkrater på Etableringsenheten i Stockholm. Arbetsförmedlarna som medverkat i studien 

arbetar alla med etablering av nyanlända invandrarklienter på den svenska arbetsmarknaden. Vilken 

ålder eller vilket kön respondenterna har anser jag just för denna studie inte vara relevant.

Jag ansåg att det var av vikt att respondenterna försäkrades om anonymitet och att jag genom denna 

försäkran skulle ha en större chans att få respondenterna att våga uttala sig i känsliga frågor.  Ämnet 

som sådan kan ur vissa aspekter ses som känsligt och om inte anonymiteten bevaras kan uttalanden 

som respondenten gör i värsta fall komma att påverka dennes arbetssituation. Av denna anledning 

har jag i presentationen av undersökningen valt att tilldela frontlinjebyråkraterna varsin siffra (1-5) 

utifrån den ordning som de nämns i texten, detta för att undvika att kopplingar kan göras till en 

specifik respondent.

Ser vi vidare till val av Etableringsenheter, har Etableringsenheterna i Göteborg och Stockholm 

främst valts av praktiska skäl. Men jag hävdar även att det är intressant att studera Sveriges två 

största städer som båda tampas med integrationsproblem. Syftet är dock främst att studera hur 

arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingens Etableringsenheter i Göteborg och Stockholm ser på sitt 

handlingsutrymme i förhållande till frontlinjebyråkratens tre relationer och i vilken mån kan detta 

förväntas påverka implementeringen av integration. Valet av att intervjua arbetsförmedlare på 

Etableringsenheterna grundar sig i att dessa möter invandrarklienter under deras första tid i 

samhället och lägger därför en viktigt grund för klientens integration och etablering. Därav menar 

jag att integrationspolitiken är högst aktuell hos dessa enheter.
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5.4 Genomförandet av intervjuerna

Två av intervjuerna bokades in i förväg, med en frontlinjebyråkrat från respektive Etableringsenhet. 

Dessa frontlinjebyråkrater hjälpte mig sedan att komma i kontakt med de övriga respondenterna. 

Samtliga intervjuer har genomförs på respektive Etableringsenhet, vilket jag anser haft flera fördelar.

Frontlinjebyråkraterna har varit i en van och trygg miljö och jag har haft möjlighet att göra 

observationer. Samtliga intervjuer spelades in på min mobil.

Intervjuguidens öppna karaktär har bidragit till att samtalet utvecklats i olika riktningar. 

Informationen som frontlinjebyråkraterna delade med sig av låg många gånger till grund för 

följdfrågor. Den tematiska dimensionen intervjuguiden skapade förutsättningar för mig att få mina 

frågeställningar besvarade. Den dynamiska dimensionen öppna upp för tankar som jag innan 

intervjutillfällena inte hade tänkt på, men som visade sig vara relevanta. (Kvale, 1997, s. 121-123, i 

Esaiasson m fl. 2003).  Detta bidrog till att jag under analysfasen kunde utläsa tydliga och 

överensstämmande teman i intervjumaterialet.

5.5 Materialanalys

De inspelade intervjuerna har transkriberats och skrivits ut i sin helhet. Intervjutexten är inte en 

given litterär skrift eftersom den framträder samtidigt som den tolkas (Kvale, 1997, s.49, i Esaiasson

m fl. 2003). För att öka reliabiliteten i min studie redogör jag tydligt för mitt tillvägagångssätt nedan

och publicerar min intervjuguide som bilaga.

Den enda ändringen jag gjorde under transkriberingen av intervjuerna var att rätta till 

meningsbyggnader. Detta för att respondenternas utsagor inte ska feltolkas på grund av att 

”inkorrekt” svenska. När samtliga intervjuer var utskriva läste jag igenom materialet för att skapa 

mig en övergripande bild och för att se om mina frågeställningar kunde besvaras utifrån det 

befintliga materialet eller om jag skulle behöva genomför ytterligare intervjuer. Jag fann att det 

befintliga materialet räckte för att besvara mina frågeställningar. Materialet bearbetades och 

sammanställdes sedan genom tematisering.  Utskrifterna sorterades utifrån dimensionen om 

frontlinjebyråkraternas uppfattning och tillämpning av regelverket, uppfattning och tillämpning av 

den dubbla rollen samt uppfattning och tillämpning av invandrarklienten. Det var under denna 

process viktigt att aktivt arbete utifrån min teoriram för att säkra att urvalet var relevant och korrekt.
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5.6 Studiens tillförlitlighet

Begreppen reliabilitet och validitet är centrala i alla forskningsmetodik. Med god reliabilitet åsyftas 

noggrannhet, att forskaren inte gör några osystematiska fel. Med god validitet menas frånvaro av 

systematiska fel, det vill säga att man undersöker det man sagt sig undersöka. Det måste således 

finnas en samstämmighet mellan teori och empiri (Esaiasson 2007:3-10). Esaiasson menar att 

validitet är ett av samhällsvetenskapens svåraste och mest centrala problem. Han  skiljer på 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditeten handlar om att det ska finnas en 

samstämmighet mellan teoretisk definition och operationell indikator. Jag vill hävda att 

begreppsvaliditeten i denna studie är god då studien bygger på Schierenbecks forskning och i 

princip samma  intervjuguide och analysschema används, vilket i sin tur innebär att min studie 

uppfyller kravet på kumulativitet. (Ibid.). Genom att  jag utvecklat operationella indikationer för att 

sedan analysera och dra slutsatser,  menar jag att jag nått tillförlitliga svar. Jag har i analysfasen 

överfört intervjuerna ordagrant för minska risken för att misstolka materialet och på så vis stärka 

reliabiliteten. Läsaren ges även själv möjlighet att bedöma begreppsvaliditeten då intervjuguiden 

bifogas i bilaga. Jag har i undersökningen varit medveten om tänkbara reliabilitetsproblem och 

försökt att förhindra dem.  Jag har under intervjuerna försökt att ha så liten inverkan på 

respondenterna som möjligt genom att ha en öppen attityd och undvika ledande följdfrågor. Risken 

finns även att jag övertolkar det bearbetade materialet. Detta försöker jag förhindra genom att jag i 

citaten refererar till respondenten (om än bara genom en siffra). Eftersom jag använder mig att ett 

tydligt analysschema ges även läsaren möjlighet att skapa sig en uppfattning rörande hur  sannolika 

slutsatserna är.  Ett reliablitetsproblem som jag som intervjuare inte fullt kan bedöma är hur ärligt 

respondenterna besvarar mina frågor.  Jag bedömer det dock som att samtliga respondenter kände 

sig bekväma och att de besvarade mina frågor uppriktigt. Sett till detta menar jag att studien har en 

god resultatvaliditet. (ibid.)

Materialet från intervjuerna kan inte ses som representativt för alla arbetsförmedlare inom 

Arbetsförmedlingens Etableringsenheter, inte heller kommer det dras några generella slutsatser från 

materialet eftersom att urvalet är relativ litet. Dock delar respondenterna sin yrkesroll med många 

andra arbetsförmedlare och således finns det inget som säger att de uppfattningar som 

respondenterna delat med sig av inte skulle kunna appliceras på andra arbetsförmedlare inom 

Etableringsenheterna.
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5.7 Etiska överväganden 

Alla respondenters medverkan har varit frivillig. Vid intervjutillfällena informerades respondenterna

om studiens inriktning och syfte. Respondenterna gav sitt godkännande till att samtalet spelades in 

för att senare kunna transkriberas inför analysen och efter examinationen förstöras. De informerades 

om att deras uttalanden skulle vara anonyma så att kopplingar till den enskilda frontlinjebyråkraten 

inte kan göras. Utöver att redogöra att det rör sig om frontlinjebyråkrater som arbetar på 

Arbetsförmedlingens Etableringsenheter i Göteborg och Stockholm har jag valt att hålla 

respondenterna helt anonyma.  Jag anser att konfidentialitet är viktigt med tanke på att studien berör 

förhållanden på en myndighet och informationen som kommer fram kan i värsta fall leda till 

konsekvenser för respondenterna. 

Utöver de etiska övervägandena rörande respondenterna måste jag även göra etiska överväganden av

de begrepp som jag avvänder mig av i min studie. Att använda begrepp som invandrarklienter, 

nyanlända och uttala mig om invandrargrupper som utsatta i det svenska samhället gör att jag själv 

bidrar till kategoriseringen. Detta genom att jag uttrycker mig om att en grupp människor 

kännetecknas av specifika förhållanden. Risken med detta är att jag bidrar till att stämpla alla 

nyanlända invandrare som utsatta, vilket naturligtvis inte är fallet. Inte alla möter samma svårigheter

i etableringen och integreringen i samhället men för att belysa problemet med integrationen av 

invandrarklienter anser jag att en övergripande kategorisering är nödvändig.

6. Analys
I följande avsnitt kommer frontlinjebyråkraternas uppfattningar om myndighetsutövningen i relation

till regelverket, den dubbla rollen och invandrarklienten att analyseras. Efter att var och en av 

relationerna analyserats, sammanställs en delslutsats där resultaten presenteras och kopplingar till 

studiens syfte görs.

För att underlätta presentationen av frontlinjebyråkraterna benämner jag samtliga som män i detta 

kapitel. Frontlinjebyråkrat 1, 2 och 3 arbetar på Arbetsförmedlingens Etableringsenhet i Göteborg 

och frontlinjebyråkrat 4 och 5 arbetar på Arbetsförmedlingens Etableringsenhet i Stockholm.
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6.1 Frontlinjebyråkraternas uppfattning av regelverket 

Analysen börjar med att undersöka hur frontlinjebyråkraterna uppfattar regelverk de arbetar efter.   

Regelverket uppfattas hos alla frontlinjebyråkrater som nödvändigt för att fatta rättvisa beslut och 

för att kunna motivera besluten. Jag menar vidare att de intervjuade frontlinjebyråkraterna är väl 

medvetna om regelverket och dess flexibilitet. De intervjuade frontlinjebyråkraterna från 

Etableringsenheten i Göteborg uttrycker att regelverket ger dem möjlighet att fatta beslut utifrån 

klientens behov, ”Just här på Arbetsförmedlingen, Etableringen, upplever jag jämförelsevis  med 

vanliga Arbetsförmedlingen att regelverket är ganska flexibelt” (Frontlinjebyråkrat 1.). Hur flexibelt 

regelverket är framkommer inte men jag tolkar det som att frontlinjebyråkraten menar att 

regelverket ger honom utrymme att anpassa insatser efter klientens behov, något som hans kollega 

förtydligar:

Det är inte anpassat till alla situationer och allas bakgrunder så ibland när det finns en 

gråzon, en person som har en bakgrund som inte är helt tydlig och anpassad efter 

handläggarstöden, blir det upplagt för att vi ska ha våra egna tolkningar. Det finns ett 

handlingsutrymme så det finns inga hinder egentligen för att vi ska kunna spegla vår 

personlighet och det tror jag faktiskt att vi kan. Men man måste alltid ta hänsyn till 

lagar och förordningar. (Frontlinjebyråkrat 2.)

 Jag tolkar citatet ovan som att frontlinjebyråkraten menar att han måste ta regelverket i beaktande 

vid beslutsfattandet men att regelverket ger honom möjlighet att besluta relativt fritt och i de lägen 

då regelverket inte fullt ut går att följa har han möjlighet att använda sig av sitt handlingsutrymme.

Även de två frontlinjebyråkraterna som arbetar på Arbetsförmedlingens Etableringsenhet i 

Stockholm uppfattar regelverket som flexibelt. En av dessa nämner tryggheten i att ha regelverket 

att vila sig mot:

De lagar och förordningar vi har att förhålla oss till ser jag som en trygghet att vila 

sig mot i beslutsfattandet men jag ser det inte som en begränsning i mitt arbete med 

klienten. (Frontlinjebyråkrat 4.)

Jag tolkar citatet ovan som att regelverket är ett stöd vid motiveringen av ett beslut om insatser men 

att det inte framtvingar frontlinjebyråkraten att fatta ett visst beslut, utan att det ger utrymme för att 

anpassa insatserna efter respektive klient.
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Frontlinjebyråkraterna inom respektive Etableringsenhet poängterar i princip samma utsträckning 

regelverkets flexibilitet. Ingen av respondenterna menar att regelverket begränsar dem i att göra 

bedömningar utifrån respektive klients behov. Utifrån analysen ovan hävdar jag därmed att samtliga 

respondenter uppfattar det regelverk som de arbetar efter som flexibelt. Det finns följaktligen inte 

någon tydlig skillnad bland respondenterna i deras uppfattning av regelverket, varken mellan de 

undersökta Etableringsenheterna eller inom dessa.

6.2 Frontlinjebyråkraternas uppfattning av tillämpningen av regelverket

Här analyseras hur de intervjuade frontlinjebyråkraterna uppfattar sin tillämpning av regelverket.

Övergripande uttrycker frontlinjebyråkraterna att de använder sig av regelverket på samma vis, som 

regeltolkare. En av frontlinjebyråkraterna på Etableringsenheten i Göteborg uttrycker:

[...]Det finns undantagsfall, där man måste ta hänsyn till personen. Normen är ju att 

vi ska förhålla oss till lagar och förordningar, men exempelvis får vi under sommaren

inte godkänna praktik till hotell- och restaurangbranschen för att inte konkurrera ut 

ungdomar och sommarjobbare. Men vi har, inom etableringen, ganska stor makt att 

kunna göra det. Det som gäller för andra kontor kanske inte gäller för oss eftersom 

att vi kan motivera på andra sätt, som i form av språkträning och att det är ett steg för

klienten att närma sig den svenska arbetsmarknaden. Så på det sättet så kan vi ju 

frångå vissa överenskommelser mellan facket, myndigheter och näringslivet. Vi har 

fler anledningar att motivera ett visst beslut som kanske går emot, men det måste 

ändå utgå från lagar och förordningar. Det finns ju olika tolkningssätt. 

(Frontlinjebyråkrat 2.)

Citatet ovan tolkar jag som att regelverket ger utrymme för tolkningar och frontlinjebyråkraten är 

inte styrd av regelverket vid beslutsfattandet.  Utrymmet för tolkningar ger frontlinjebyråkraten 

möjlighet att motivera beslut utifrån respektive klient. Vidare diskuterar samma frontlinjebyråkrat 

om vem han vänder sig till om råd i komplicerade ärenden där regelverket inte fullt ut är 

applicerbart,”Kollegor, mer erfarna kollegor [...] Det är inte ofta man går till chefen när det gäller ett

specifikt ärende” (Frontlinjebyråkrat 2.). Jag uppfattar citatet som att frontlinjebyråkraten menar att 

det viktiga är att ha stöd från sina kollegor.
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Även hans kollega lyfter fram kollegornas betydelse i komplicerade ärenden:

[…] Det är en process. Det bygger på om man fått in alla uppgifter. Har jag som ska 

fatta beslutet tittat på alla aspekter för att kunna motivera det här beslutet?  Ibland 

kan det vara skönt att bolla med kollegor så att man får en annan insikt, som man inte

har tänkt på under processens gång och då är det lättare att komma fram till ett 

beslut. Vi tar hjälp av varandra på det sättet. (Frontlinjebyråkrat 3.)

Jag tolkar det som att ingen av frontlinjebyråkraterna på Etableringsenheten i Göteborg upplever sig 

som styrda av regelverket vilket innebär att de tillämpar regelverket som regeltolkare. Ser vi vidare 

till de två frontlinjebyråkraterna på Etableringsenheten i Stockholm uttrycker en av dessa, ”Oavsett 

vilket beslut jag fattar är det viktigaste att jag ska kunna stå bakom mitt beslut och motivera det” 

(Frontlinjebyråkrat 4.). Att det är viktigt att kunna motivera beslutet uttrycker även hans kollega:

Man måste kolla på helheten hela tiden, Arbetsförmedlingen är ju den myndighet 

som arbetar med arbetsmarknaden. Målet är arbete eller studier och då ska man se 

vilka aktiviteter och insatser som hjälper den här personen att komma närmare det 

målet. Varje beslut, oavsett om det är anställningsstöd eller om det är praktikbeslut, 

ska jag kunna motivera […]. (Frontlinjebyråkrat 5.)

Utifrån citaten ovan tolkar jag att även frontlinjebyråkraterna på Etableringsenheten i Stockholm är 

regeltolkare. Att motivera besluten är något som är utmärkande för regeltolkaren (Schierenbeck 

2003b:30ff). Analysen visar att handlingsutrymmet har en avgörande roll i tillämpningen av 

reglerverken Jag menar därför att även de frontlinjebyråkrater som arbetar på Etableringsenheten i 

Stockholm kan ses som regeltolkare, i synnerhet eftersom de nämner vikten av att kunna motivera 

sina beslut.

6.3 Sammanfattning av frontlinjebyråkraternas uppfattning av regelverket

Här sammanfattas hur de intervjuade frontlinjebyråkraterna uppfattar  regelverket och sin 

tillämpning av det.  Utifrån det första steget i analysen går det att fastställa att samtliga intervjuade 

frontlinjebyråkrater menar att regerverket ger dem utrymme för att göra individuella bedömningar. 

Följaktligen uppfattar frontlinjebyråkraterna i denna studie regelverket som flexibelt. 
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Ser vi vidare till det andra steget i analysen finns det en gemensam uppfattning hos 

frontlinjebyråkraterna att de inte är styrda av regelverket. Således faller frontlinjebyråkraternas 

tillämpning av regelverket inom ramen för regeltolkare. Frontlinjebyråkraternas  uppfattning och 

frontlinjebyråkraternas uppfattning om tillämningen av regelverket förtydligas i Tabell 2.

Regelverket Etableringsenheten 
Göteborg

Etableringsenheten 
Stockholm

Uppfattning av 
regelverket som flexibelt 
eller strikt:

Flexibelt Flexibelt

Tillämpar regelverket 
som regelivrare eller 
regeltolkare:

Regeltolkare Regeltolkare

Tabell 2. Frontlinjebyråkraternas uppfattningar av regelverket 

Sammanfattningsvis upptäcks inte några större skillnader mellan hur regelverket uppfattas och 

tillämpas av frontlinjebyråkraterna inom respektive Etableringsenhet. Den flexibla tillämpningen av 

regelverket som samtliga intervjuade frontlinjebyråkrater ger uttryck för ökar risken för att 

stereotypa uppfattningar om invandrarklienten ska skina igenom i frontlinjebyråkraternas 

myndighetsutövning. (Schierenbeck 2003b:32)

6.4 Frontlinjebyråkraternas uppfattning av den dubbla rollen

I detta avsnitt analyseras hur frontlinjebyråkraterna uppfattar den dubbla rollen. Gemensamt för de 

intervjuade frontlinjebyråkraterna är att de inte ser den dubbla rollen, mellan klient och organisation,

som tärande. De intervjuade frontlinjebyråkraterna på Etableringsenheten i Göteborg uppfattar inte 

den dubbla rollen som tärande eftersom att klientens och organisationens mål i slutändan är 

detsamma. En av frontlinjebyråkraterna menar att regelverket underlättar arbetet mellan klient och 

organisation, ”Jag tycker inte att är särskilt svårt, det är tvärtom ganska enkelt för man har ett 

regelverk att luta sig tillbaka till.” (Frontlinjebyråkrat 1.) Jag tolkar citatet som att 

frontlinjebyråkraten menar att regelverket fungerar som ett stöd i motiveringen av beslut och på så 

vis också som ett stöd i positioneringen mellan klient och organisation.
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 Hans kollega uttrycker att målet för klienten och organisationen går ihop:

[…] De går ihop, organisationsmålet är ju att etablera personer och samtidigt är 

deltagarens mål att bli etablerad. På något sätt går de ihop. Sen finns det ju massor som

sökande vill som inte vi kan tillgodose och vice versa. Som myndighetsperson är man 

ju tvungen att förhålla sig till myndighetens roll men samtidigt är det minst lika viktigt 

för mig , både som myndighetsperson och som individ, att göra mitt jobb och det är ju 

att etablera personer. Vi har en massa utrymme, i form av gråzoner, att handla på. 

(Frontlinjebyråkrat 2.)

Visserligen nämner frontlinjebyråkraten i citaten ovan att det kan vara svårt att bemöta klientens alla

önskemål, men att det slutliga målet är detsamma för både klient och organisation. Jag tolkar det 

därför som att han inte ser relationen som tärande. 

De intervjuade frontlinjebyråkraterna på Etableringsenheten i Stockholm uttrycker en liknande syn 

på den dubbla rollen som frontlinjebyråkraterna på Etableringsenheten i Göteborg. En av 

frontlinjebyråkraterna menar att klienten och organisationen inte står i konflikt med varandra, ”De 

sökande vill bli etablerade och organisationen vill att de sökande ska bli etablerade, så jag upplever 

ingen konflikt där.” (Frontlinjebyråkrat 5). Att målet för klienten och organisationen är detsamma är 

något som hans kollega också uttrycker, ”Målet för både sökande och organisation är ju etablering 

på arbetsmarknaden, så även om vi inte alltid kan tillgodose klientens alla önskemål är ju målet i 

slutändan detsamma” (Frontlinjebyråkrat 4.). Precis som en av frontlinjebyråkraterna på 

Etableringsenheten i Göteborg, nämner frontlinjebyråkraten att det kan vara svårt att uppfylla 

klientens alla önskemål men jag tolkar det inte heller här som att frontlinjebyråkraten ser den dubbla

rollen som konfliktfylld eftersom han menar att målet för organisation och klient i slutändan är 

detsamma.

Sammantaget tolkar jag analysen av den dubbla rollen som att samtliga av de intervjuade 

frontlinjebyråkraterna, på båda Etableringsenheterna, uppfattar den dubbla rollen som bärande 

eftersom att de uttrycker att organisationens och klientens mål i slutändan är detsamma och därför 

inte står i konflikt med varandra.
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6.5 Frontlinjebyråkraters uppfattning av tillämpningen av den dubbla rollen

I denna del analyseras om frontlinjebyråkraterna tillämpar den dubbla rollen som medmänniska eller

myndighetsperson. Frontlinjebyråkraterna på Etableringsenheten i Göteborg orienterar sig mot 

organisationen snarare än klienten i sin myndighetsutövning. En frontlinjebyråkrat uttrycker, ” Det 

har aldrig hänt att jag fattat beslut som gått emot organisationen mål” (Frontlinjebyråkrat 3.).   

Även hans kollega menar att organisationens mål är det primära, ”[...] Jag skulle aldrig gå emot 

organisationens mål” (Frontlinjebyråkrat 2). Samma frontlinjebyråkrater beskriver vidare att det är 

svårt att alla gånger uppfylla klientens vilja och att det inte är ovanligt att fatta beslut som går mot 

klientens vilja. Vidare uttrycker en av frontlinjebyråkraterna:

Är klientens vilja och behov detsamma? Är det Arbetsförmedlingen, den sökande själv

eller någon annan myndighet som förväntar sig att den sökande ska få ut något från 

arbetsförmedling? (Frontlinjebyråkrat 1),

Jag tolkar  citatet ovan som att klientens vilja och klientens behov nödvändigtvis inte behöver gå 

hand i hand. Att behovet av insatser kan bedömas olika beroende på vem det är som definierar 

behovet. Således uppfattar jag det som att frontlinjebyråkraten menar att det inte behöver vara något 

negativt med att gå emot klienters vilja, att klienten inte alltid vet vad som är bäst för honom. Detta 

kan tolkas som att frontlinjebyråkrater intar en maktposition gentemot klienten. 

Även frontlinjebyråkraterna på Etableringsenheten i Stockholm orienterar sig mot organisationen 

snarare än klienten. En av frontlinjebyråkraterna uttrycker, ”För att kunna etablera den sökande på 

arbetsmarknaden på ett riktigt vis är det viktigt att vi följer de ramar som finns inom 

organisationen.” (Frontlinjebyråkrat 5). Jag tolkar citatet som att frontlinjebyråkraten menar att 

organisationens ramar är viktiga att ta hänsyn till för att i slutändan kunna tillgodose klientens behov

av att bli etablerad. Något som även hans kollega förtydligar:

För att nå en lyckad etablering av de sökande tror jag att det är viktigt att vi inte frångår

de mål som finns i organisationen. Om vi frångår organisationsmålen för att 

tillfredsställa den sökandes vilja är det inte säkert att etableringen av klienten  blir lika 

lyckad i det långa loppet. (Frontlinjebyråkrat 4).
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6.6 Sammanfattning av frontlinjebyråkraternas uppfattning av den dubbla rollen

I denna del sammanfattas analysen som behandlat de intervjuade frontlinjebyråkraternas uppfattning

och frontlinjebyråkraters uppfattning av tillämpning av den dubbla rollen. Sammanfattningen 

avslutas med att uppfattningarna förtydligas i Tabell 3 och en förklaring till vilka konskevensker 

frontlinjebyrårkaternas uppfattningar kan få på integrationen görs. 

Det råder inte någon direkt skillnad mellan hur frontlinjebyråkraterna på respektive Etableringsenhet

uppfattar sin myndighetsutövning beträffande den dubbla rollen. Samtliga frontlinjebyråkrater 

upplever inte att organisationens och klientens mål står i konflikt med varandra. Följaktligen 

uppfattar frontlinjebyråkraterna den dubbla rollen som bärande.

Ser vi till hur frontlinjebyråkraterna hanterar den dubbla rollen uppfattar jag det som att samtliga 

frontlinjebyråkrater hanterar den dubbla rollen som myndighetspersoner, vilket innebär att de 

orienterar sig mer mot organisationen än klienten i sin myndighetsutövning. En av 

frontlinjebyråkraterna uttrycker dock att det finns ett handlingsutrymme som gör det möjligt för 

honom att gå runt organisationsmålet men han uttrycker vid ett senare tillfälle att han aldrig skulle 

besluta mot organisationens mål. Vissa av frontlinjebyråkraterna ger även uttryck för att klienten 

inte alltid vet vad som är bäst för honom och att det därför är viktigt att fatta beslut som går i 

enlighet med organisationens mål.

Dubbla rollen Etableringsenheten 
Göteborg

Etableringsenheten 
Stockholm

Uppfattning av den 
dubbla rollen som 
bärande eller tärande:

Bärande Bärande

Tillämpar regelverket 
som myndighetsperson 
eller medmänniska:

Myndighetsperson Myndighetsperson

Tabell 3. Fronlinjebyråkraters uppfattningar av den dubbla rollen

Att frontlinjebyråkraterna främst betraktar sig som myndighetspersoner och samtidigt ger uttryck för

att se sig själva som informatörer gentemot invandrarklienten (framkommer i den sista analysen om 

invandrarklienten) menar Schierenbeck sätter invandrarklienten i ett underläge. Hon menar att 

frontlinjebyråkraternas informationsövertag i kombination med att klientens kontakt med 

myndigheten vanligtvis är ofrivillig skapar ett asymmetriskt beroendeförhållande. (Schierenbeck 

2003b:34-36)
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6.7 Frontlinjebyråkraternas uppfattningar av invandrarklienten. 

Enligt de intervjuade frontlinjebyråkraterna utmärks invandrarklienterna av invandrarsituationen, att 

klienterna invandrat till ett nytt land, och som bärare av kulturella attribut. Ser vi till 

invandrarsituationen hos klienterna ser ingen av frontlinjebyråkraterna det som en belastning i sitt 

arbete. En av de intervjuade frontlinjebyråkraterna på Etableringsenheten i Göteborg uttrycker:

Det är ingen tillfällighet att många av vi som arbetar här har en invandrarbakgrund, det 

är anpassat efter målgruppen. Man har mer förståelse för dem, man sparar skattepengar 

genom att vi tar telefonen och ringer istället för att gå via en tolk. Vi kräver mycket av 

dem, att de ska etablera sig och vara flexibla men vi måste ju också vara flexibla för att 

kunna integrera dem. (Frontlinjebyråkrat 2)

Båda frontlinjebyråkraterna på etableringsenheten Stockholm tar upp språket, men menar inte att 

språket utgör ett direkt hinder i arbetet med klienten. ”De flesta sökande som jag möter talar inte 

samma språk som mig , men jag ser det inte som ett hinder i mitt arbete. Vi har många bra tolkar.” 

(Frontlinjebyråkrat 4). Hans kollega uttrycker:

Att samtalet med den sökande inte kan ske direkt utan måste gå genom en mellanhand 

(tolken) kan i vissa fall försvåra samtalet, men i det stora hela upplever jag det inte som

ett problem att arbeta med sökande som inte talar samma språk som mig. 

(Frontlinjebyråkrat 5.)

Även om en del av frontlinjebyråkraterna inte talar andra språk än svenska och måste använda tolk i 

sitt arbete med klienten uttrycker ingen av frontlinjebyråkraterna den språkliga barriären som ett 

direkt hinder i arbetet med klienten. 

Ser vi till de kulturella aspekterna ser samtliga frontlinjebyråkrater invandrarklienten som bärare av 

kulturella attribut. En av frontlinjebyråkraterna på Etableringsenheten i Göteborg menar att de 

kulturella barriärerna handlar om information:

[…]Självklart finns  det kulturella aspekter men det handlar också om information. Hur

funkar det i Sverige? Hur ser det ut på den svenska arbetsmarknaden? Hur ser en 

arbetsplats ut? Hur kan det vara på en svensk arbetsplats? När man får till sig den 

informationen brukar ofta kulturella barriärer överkommas. Men mycket handlar om 

information när vi ser till kulturaspekten. (Frontlinjebyråkrat 3).
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Flera av frontlinjebyråkraterna menar att sättet att se på myndigheter och myndighetspersoner skiljer

sig mellan invandrargrupper. Den bild som vissa av invandrarklienterna har med sig från sina 

hemländer stämmer inte överens med hur svenska myndigheter fungerar. En av frontlinjebyråkratern

på Etableringsenheten i Göteborg diskuterar invandrarklientens uppfattninag av myndigheter: 

Mellan olika målgrupper kan man se att vissa är mer bekväma med att prata medan 

vissa är mer tystlåtna, vissa andra har ingen förståelse alls. Det handlar ju om hur 

statsapparaten ser ut i hemlandet. I vissa länder är det är diktatur och då säger man inte 

emot staten, i andra länder finns det ingen statsapparat och då har man ingen aning om 

vad en myndighet är. I ett annat land har man en statsapparat som är fungerande, med 

sociala förmåner, och då är man mer van vid myndigheter. Så det är klart, det skiljer sig 

mellan målgrupperna. (Frontlinjebyråkrat 2)

Att det är skillnad mellan olika invandrargruppers förhållningssätt och syn på myndigheter och 

myndighetspersoner uttrycker även frontlinjebyråkraterna på Etableringsenheten i Stockholm. 

”Vissa som kommer till oss saknar helt förtroende för oss som myndighet. I landet som de kommer 

ifrån är de vana med korruption och myndighet är förenat med något negativt. ” (Frontlinjebyråkrat 

4). Hans kollega menar vidare att det finns stora skillnader och betonar även han vikten av 

information:

Det skiljer sig väldigt mycket, utifrån vad man har för förväntningar, hur man ser på en 

myndighet. En del kan vara väldigt krävande medan en del kan vara väldigt 

tillmötesgående. Men i båda fallen handlar det om att informera, så att det blir rätt 

förväntningar. Vad kan Arbetsförmedlingen erbjuda? Vilken roll har 

Arbetsförmedlingen i samhället? Mycket handlar om information. (Frontlinjebyråkrat 

5.)

Som framgår av analysen ovan lyfter de intervjuade frontlinjebyråkraterna, på båda 

Etableringsenheterna, fram invandrarsituationen och kulturella attribut som utmärkande för 

invandrarklienterna.
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6.8 Frontlinjebyråkraternas uppfattning av tillämpningen i arbetet med 

invandrarklienter

Denna del ämnar att studera vilken roll de intervjuade frontlinjebyråkraterna tar i sitt arbete med 

invandrarklienterna. Samtidiga frontlinjebyråkrater tar en mottagande roll snarare än en 

omhändertagande, det vill säga att de inte går utanför sitt myndighetsuppdrag i sitt arbete med 

invandrarklienter. 

Vi börjar med att se till frontlinjebyråkraterna på Etableringsenheten i Göteborgs uppfattning av 

tillämningen som mottagande. Två av frontlinjebyråkraterna uttrycker att deras arbete med klienten 

inte påverkas av klientens bakgrund:

[...] Även fast jag pratar med dem på mitt hemspråk så är jag fortfarande svensk 

tjänsteman och följer svenska lagar och förordningar. Det är inte så att de blir 

särbehandlade bara för att de kan mitt hemspråk eller att de får extra service. 

(Frontlinjebyråkrat 2.)

Jag tänker att utifrån sökande perspektivet så kan jag tänka mig att det är en form av 

lugn om man är från samma land, att man pratar exakt samma språk och jobbar på 

myndigheten som man måste vara inskriven i. Men för mig som handläggare så har det 

ingen betydelse, jag är fortfarande samma tjänsteman och erbjuder samma sak. Så från 

mitt håll ser jag ingen större skillnad. (Frontlinjebyråkrat 3.)

Samma frontlinjebyråkrater diskuterar vidare arbete med nyanlända och menar att man kanske tar en

extra stund för att informera och förklara med att det i slutändan inte påverkar beslutsfattandet att 

klienten är nyanländ. 

Om det är en nyanländ så kanske man sätter sig en extra stund och förklarar en viss sak 

om myndigheten eller vissa social information till skillnad från en person som är från 

det här landet och då kanske man inte behöver förklara vad skillnaden är mellan 

Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Men när det gäller beslut tror jag inte att vi 

särbehandlar. (Frontlinjebyråkrat 2)
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Utgångspunkten måste alltid vara i mötet med en medborgare som kommer till 

Arbetsförmedlingen. Vad behöver den här personen? Vad behöver den veta? Mycket 

handlar om information och utifrån personens behov anpassar man informationen. Är 

det en nyanländ vet man att de inte vet skillnad på Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan, det är på den nivån. Det blir då att man tar mer tid till att 

informera och förklara [...] (Frontlinjebyråkrat 3)

Deras kollega menar vidare att det handlar om individens förutsättningar:

Det handlar snarare om förutsättningarna för personen som man möter än någonting 

annat. Det kan vara en person som är född i Sverige men som har precis lika stort 

behov av information som någon som precis har landat på flygplatsen. Sen tror jag inte 

att själva beslutsfattandet i sig skiljer sig, absolut inte. Utan där finns det regler att 

förhålla sig till och då tittar man kanske inte så mycket på individen nödvändigtvis utan

det är liksom omständigheterna kring som man grundar sina beslut på […] Jag ser det 

som vilka sökande som helst, det är inte intressant för mig var man kommer ifrån, det 

är inte heller därför som jag jobbar här. En del väljer för målgruppen, det gör inte jag. 

Insatsen i mitt jobb skiljer sig inte. (Frontlinjebyråkrat 1.)

Ser vi vidare till frontlinjebyråkraterna på Etableringsenheten i Stockholm uppfattar även de att de 

tillämpar en mottagande roll. Dessa frontlinjebyråkraterna uttrycker, precis som 

frontlinjebyråkraterna på Etableringsenheten i Göteborg, att deras arbete med klienten inte påverkas 

av klientens bakgrund, ”Att den sökande har en annan bakgrund anser jag inte påverka hur jag 

jobbar. Jag vill mena att mitt arbete inte påverkas av att den sökande bott i Sverige hela sitt liv eller 

precis kommit hit […]” (Frontlinjebyråkrat 4). Hans kollega menar vidare att arbetssättet till viss del

kan skilja sig men att det inte skulle vara något som påverkar hans arbetssätt:

Arbetet kan skilja sig i vissa bitar när man arbetar med sökande som precis kommit till 

Sverige, exempelvis kan vi behöva gå genom tolkar och avsätta tid till information om 

oss som myndighet. Men att den sökande har en annan bakgrund anser jag inte påverka

hur jag jobbar. [. ..] Jag vill mena att mitt arbete och beslutsfattande inte påverkas av att

den sökande är ny i det svenska samhället (Frontlinjebyråkrat 5.)

32.



6.9 Sammanfattning av frontlinjebyråkraternas uppfattning av invandrarklienten

Här sammanfattas analysen som behandlat de intervjuade frontlinjebyråkraternas uppfattning om sin

myndighetsutövning i relation till arbetet med invandrarklienter. Detta förtydligas i Tabell 4. 

Frontlinjebyråkraterna inom båda Etableringsenheterna menar att invandrarsituationen och kulturella

faktorer är utmärkande för invandrarklienter. Även om frontlinjebyråkraterna själva har en 

invandrarbakgrund, är de i mötet med invandrarklienten representanter för den svenska kulturen.  

Detta gör att invandrarklienten  tenderar att ses som bärare av en ”icke-svensk kultur” vilket kan få 

genomslag i frontlinjebyråkraternas myndighetsutövning (Schierenbeck 2003b:38).

När vi ser till hur frontlinjebyråkraterna förhåller sig till invandrarklienten anser jag att 

respondenterna betraktar sig själva som mottagande. Förutom informationsaskpekten finns det ingen

strävan hos någon av de intervjuade frontlinjebyråkraterna att erbjuda tjänster som ligger utanför 

ramen för myndighetsuppdraget just för att klienten har en invandrarbakgrund.

Invandrarklienten Etableringsenheten 
Göteborg

Etableringsenheten 
Stockholm

Uppfattning av 
invandrarklienten utifrån 
invandrarsituation och 
/eller kulturella faktorer

Invandrarsituation 
och

kulturella faktorer

Invandrarsituation
och 

kulturella faktorer

Tillämpar sin roll som 
mottagande eller 
medmänniska:

Mottagande Mottagande

Tabell 4. Frontlinjebyråkraternas uppfattningar av invandrarklienten

De tidigare analyserna har visat att frontlinjebyråkraterna uppfattar sin tillämpning av regelverket 

som flexibel men att det orienterar sig mot organisationen snarare än klienten. Sett till att 

frontlinjebyråkraterna ser invandrarklienten som bärare av kulturella attribut i kombination med att 

frontlinjebyråkraterna uppfattar sin tillämpning av regelverket som flexibelt och använder sig av sitt 

handlingsutrymme i myndighetsutövningen, finns risken enligt Schirenbeck att dessa uppfattningar 

kan spegla av sig i frontlinjebyråkraterna myndighetsutövning. Schirenbeck menar även att detta 

innebär att det finns en risk för att invandrarklienten inte bemöts i enlighet med de 

förvaltdemokratiska principerna om likabehandlig. (Schierenbeck 2003b: 32ff)

33.



7. Slutsatsats 
Syftet med denna studie har varit att studera om det skiljer sig hur arbetsförmedlare ser på sitt 

handlingsutrymme i myndighetsutövningen i förhållande till frontlinjebråkraternas tre relationer och

hur detta kan förväntas påverka implementeringen av integrationspolitiken. Fokus har således lagts 

på att studera frontlinjebyråkraternas arbete med invandrarklienten,

De tre delanalyserna har visat att det inte går att se några direkta skillnader för hur 

frontlinjebyråkraterna på de berörda Etableringsenheterna uppfattar och uppfattar tillämpningen av  

myndighetsutövningen i förhållande till regelverket, den dubbla rollen och invandrarklienten (Se 

Tabell 5). Min studie visar på att regelverkets flexibilitet ger frontlinjebyråkraterna möjlighet att 

anpassa åtgärder efter den enskilde klientens behov och förutsättningar samtidigt som det ger dem 

möjlighet att ta handlingsutrymmet i anspråk. Frontlinjebyråkraterna menar att de i stor utsträckning

har möjlighet att påverka tillämpningen av regelverket och de uppfattar handlingsutrymmet som en 

del av myndighetsutövningen. Samtidigt menar de berörda frontlinjebyråkraterna att de ser den 

dubbla rollen som bärande eftersom att organisationens och klientens huvudmål i slutändan är 

detsamma, att klienter blir etablerad på den svenska arbetsmarknaden. Vidare orienterar sig 

frontlinjebyråkraterna mot organisationen mål snarare än klientens vilja. Samtliga av de intervjuade 

frontlinjebyråkraterna uppfattar även invandrarklienten på ett liknande sätt där de utmärks av 

invandrarsituation och kulturella attribut. Slutligen menar frontlinjebyråkraterna att de tillämpar 

myndighetsutövningen i relation till invandrarklienten som mottagande.
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Frontlinjebyråkraternas syn på 
myndighetsutövningen

Etableringsenheten Göteborg Etableringsenheten Stockholm

Regelverket

Uppfattas som flexibelt eller 
strikt:

Tillämpning av regelverket som
rlegetolkare eller regelivrare:

Strikt

Regeltolkare

Strikt

Regeltolkare

Dubbla rollen

Uppfattas som bärande eller 
tärande:

Tillämpas som medmänniska 
eller  myndighetsperson:

Bärande

Myndighetsperson

Bärande

Myndighetsperson

Invandrarklienten

Uppfattning utifrån 
invandrarsituation och/eller 
kulturella faktorer:

Tillämpas som mottagande eller
medmänniska:

Invandrarsituation och
kulturella faktorer

Mottagande

Invandrarsituation och
kulturella faktorer

Mottagande

Tabell 5. Sammanfattning av frontlinjebyråkraternas uppfattningar av de tre relationerna

7.1 Hur kan ovannämnda slutsats påverka implementeringen av 

integrationspolitiken?

Att arbetsförmedlare är frontlinjebyråkrater är erkänt och därmed innebär det att de även har ett 

handlingsutrymme. Frontlinjebyråkraternas uppfattninga av handlingsutrymmet kan ha ett stort 

inflytande över nvandrarklientens etablering i samhället. Frontlinjebyråkraternas inställning till det 

givna handlingsutrymmet i förhållande till de tre relationerna är därför viktig att ta i beaktande när 

man studerar implementeringen av integration. Utifrån Schierenbecks (2003b) teoriutvecklande 

studie kan sättet som de intervjuade frontlinjebyråkraterna uppfattar sin myndighetsutövning på ha 

en negativ inverkan på det integrationspolitiska utfallet. 
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Att frontlinjebyråkraterna identifierar invandrarklienten efter invandrarsituation och tillskriver 

invandrarklienten kulturella attribut riskerar, enligt Schierenbeck, att få genomslag i 

frontlinjebyråkraternas myndighetsutövning. Särskilt eftersom frontlinjebyråkraterna även ger 

uttryck för en flexibel uppfattning och tillämpning av regelverket. Schierenbeck menar att 

frontlinjebyråkraters uppfattning av invandrarklienten som bärande av kulturella attribut snarare går 

i en assimilationspolitisk linje än en integrationspolitisk. (Schierenbeck 2003b:209)

8. Avslutande diskussion
Föreliggande studie har belyst problemen rörande frontlinjebyråkraters handlingsutrymme i 

förhållande till implementeringen av integration. Ur legitimitetssynpunkt är det av vikt att klienterna

har förtroende för frontlinjebyråkraterna. Särskilt bland nyanlända invandrarklienter där många är 

beroende av det byråkratiska systemet under sin första tid i det svenska samhället. Utifrån detta 

menar jag att det är av största vikt att belysa frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme. Denna 

uppsats är tänkt att utgöra ett underlag för diskussionen om frontlinjebyråkraters 

myndighetsutövning med ett särskilt fokus på deras arbete med invandrarklienter. 

 Efter att ha tagit del av forskning rörande frontlinjebyråkraters arbete med invandrarklienter insåg 

jag att det fanns behov av ytterligare studier om de frontlinjebyråkrater som arbetar med 

invandrarklienter under deras första tid i det svenska samhället efter Etableringsreformen. Mitt val 

föll därför på att undersöka de frontlinjebyråkrater som arbetar med invandrarens introduktion på två

av Arbetsförmedlingens Etableringsenheter för att få en förståelse för hur de kan påverka 

implementeringen av integration sett till de relationer som de har att förhålla sig till i sin 

myndighetsutövning.

De frontlinjebyråkrater som varit delaktiga i denna studie ger en bild av myndighetsutövningen och 

arbetet med invandrarklienter som till stor del överensstämmer med vad tidigare forskning visat.  

Min studie stämmer till stora delar överens med vad Schierenbeck (2003b) påvisade i sin studie trots

att det gått mer än 10 år mellan hennes och min studie. Min studie visar att frontlinjebyråkraterna, 

precis som i Schierenbecks studie, tar handlingsutrymmet i anspråk i tolkningen och tillämpningen 

av regelverk. Hur handlingsutrymmet används förefaller bero på frontlinjebyråkratens 

egenmäktighet. Mitt resultat skiljer sig dock i några punkter från Schierenbecks resultat.
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 Mitt resultat visar på att frontlinjebyråkraterna inte ser den dubbla rollen som en belastning i sin 

myndighetsutövning och tenderar att orientera sig mot organisationen snarare än klienten. En 

ytterligare skillnad mellan min studie och Schierenbecks (2003b:30ff) är frontlinjebyråkraternas 

tillämpning i relation till invandrarklienterna. De berörda frontlinjebyråkraterna i min studie antar en

mottagande roll medan Schirenbecks studie visar att frontlinjebyråkraterna har ett 

omhändertagandeperspektiv i sin myndighetsutövning i arbetet med invandrarklienter. Viktigt att  

dock påpeka är att strävan i denna studie, tillskillnad från Schierenbecks (2003b) studie, inte har 

varit att studera frontlinjebyråkraternas reella myndighetsutövning. Valet av att inte studera den 

reella myndighetsutövningen ligger i att jag ville fokusera på frontlinjebyråkraternas egna 

uppfattningar, hade jag valt att studera både den reella tillämpningen och frontlinjebyråkraters 

uppfattningar hade jag behövt minska fokuset på frontlinjebyråkraterna. I min studie 

problematiseras inte heller hur frontlinjebyråkraternas egen bakgrund skiner igenom i deras 

myndighetsutövning. Detta hade varit en intressant aspekt att studera men efter som 

frontlinjebyråkraterna i denna studie lovades anonymitet gjordes bedömningen att det skulle bli 

alldeles för komplext att studera. 

Jag vill avsluta denna uppsats med att ge några förslag till vidare forskning  Min studie har visat på 

hur frontlinjebyråkraterna uppfattar sin myndighetsutövning i relation till regelverket, den dubbla 

rollen och invandrarklienterna. Det vore intressant att att studera om det finns en skiljelinje mellan 

frontlinjebyråkraternas uppfattningar och hur de reellt tillämpar sitt handlingsutrymme. Hur ser 

frontlinjebyråkratens reella myndighetsutövning ut? Stämmer frontlinjebyråkraternas uppfattningar 

av hur de tillämpar de tre relationerna överens med hur de reellt tillämpar dem? Vidare har fokuset i 

denna studie legat på frontlinjebyråkraternas uppfattningar och inte på  Etableringsreformens roll. 

En ytterligare aspekt som således hade varit intressant att studera är om omorganiseringen av 

Arbetsförmedlingen med Etableringsenheter för nyanlända bidragit till en effektivisering? 

Jag hoppas att min studie bidragit till en ökad förståelse för hur frontlinjebyråkrater med sitt 

handlingsutrymme kan påverka  implementeringen av den reella politiken och hur detta kan 

avspegla sig på de skillnader som finns i arbetslösheten mellan invandrare och den infödda 

befolkningen.
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9.1 Intervjumaterial

Frontlinjebyråkrat 1: Muntlig intervju 05.2015.

Frontlinjebyråkrat 2: Muntlig intervju 05.2015.

Frontlinjebyråkrat 3: Muntlig intervju 05.2015.
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Bilaga. 

Intervjuguide (Schierenbeck 2003b).

Intervjuguiden bygger på Isabell Schierenbecks (2003b) intervjuguide men är något anpassad efter 

min studies syfte . 

Inledning 

Berättar om bakgrunden till intervjun och intervjuns syfte. Informerar om konfidentalitet.

 Del 1. Den dubbla rollen 

Hur ser du på din position som tjänsteman på Arbetsförmedlingens Etableringsenhet? 

Hur uppfattar och hanterar du positionen mellan organisation och klient? 

Hur ser du på klientens behov ställt mot organisationens mål?

Har det hänt att du beslutat om åtgärder som gått mot organisationens mål? 

Har det hänt att du beslutat om åtgärder som gått mot klientens vilja? 

Del 2. Regelverket 

Hur ser du på regelverket som du arbetar efter? 

Hur användbart upplever du att regelverket är i ditt möte med klienten? 

Hur tillämpar du regelverket och vad påverkar hur du tillämpar det? 

Hur hanterar du ärenden där regelverket inte är tillämpbart på en åtgärd du bedömer som berättigad?

Vad händer om du inte följer regelverket? 

Del 3. Invandrarklienten

Hur anser du att det är att arbeta med invandrarklienter? 

Språkliga hinder? 

Kulturella skillnader? 

Upplever du att det är någon skillnad att arbeta med olika invandrargrupper och i så fall på vilket 

sätt? 

Hur påverkas de åtgärder du beslutar om av det faktum att du arbetar med invandrarklienter? 

Avslutning

 Finns det något som du känner att du vill tillägga eller har du någon fråga? 
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