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ABSTRACT  
The social debate regarding implementation politics focuses in the current situation on 

how well the procedure can be legitimized. The politicians become more dependent 

on the advice of officials in managing. These officials can therefore use their 

knowledge to increase their power to influence decisions that take place in 

government administrations. The critics consider this influence a serious problem for 

a democratic government. Therefore the purpose of this essay is to analyze the theory 

of conditions for the street level bureaucrats and professionalism, in relation to how 

officials who work in the immigration office perceive their conditions and work 

situation. The purpose is also to examine what kind of problems this could implicate 

on a democratic community with a main focus on responsibility practice.  

 

The main question of this essay is what conditions do officials who work in the 

immigration office have and what kind of risks could this implicate on the democracy 

according to the theory of street level bureaucrats and professionalism? To answer 

this main question, it´s been divided into two minor questions: How well does the 

theory of street level bureaucrats conditions respectively the theory of professionalism 

consistent on the officials who work in the immigration office? And what kind of risks 

could the conditions for street level bureaucrats and professionalism implicate on the 

democracy?  

 

The result shows that the officials best can be described as street level bureaucrats 

with a professional working manner. They are controlled by higher managers but can 

still influence the outcome for their clients and how they choose to implement 

decisions that are decided in the government. This influence results in serious 

problems when the implementation process gives the officials an opportunity to 

change the outcome, which effects how the citizens are treated by the politics. The 

problem becomes more complicated when the officials, unlike the politicians, don’t 

have a formal responsibility towards the community. Their only task assignment is to 

execute the decisions made by the government. The conclusion is therefor that this 

kind of government administration control cannot be legitimized in a democratic 

society.  
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1 INLEDNING 
I detta inledande kapitel presenteras ämnesval, syfte och frågeställningar. Här 
motiveras även avgränsningar och en beskrivning av uppsatsens disposition. Sist i 
kapitlet finns bakgrunden som beskriver migrationsverket som myndighet och dess 
organisation för att få en förståelse för myndigheten som uppsatsen behandlar. 
   

1.1 Ämnesval  
Implementation ska gå ut på att verkställa politikers beslut och policys, men redan 

tidigt 70-tal belystes problemet om klyftan mellan högt uppsatta politiker och den 

lokala verkligheten.1 Politiker är valda för att representera folket och styra under lagen 

i samhällsfrågor. Dock har tjänstemännen i förvaltningen fått större politiskt 

inflytande. Tjänstemän kan idag påverka beslut genom sitt kunskapsövertag, som 

politiker är beroende av, i de berörda områdena.  Detta kan medföra ett problem för 

demokratin då tjänstemännen blir folkets härskare och inte dess neutrala tjänare.2 

Problemet blir synligt vid exempelvis utvärdering, då det är svårt att peka på vem som 

står ansvarig. Politiker har kanske förlitat sig på tjänstemän, medan tjänstemännen 

inte är formellt ansvariga för politiken då deras enda ansvar är att politikers beslut 

verkställts.3  
 

Ansvarsproblemet mellan politiker och tjänstemän är en följd av utvecklingen som 

gått från detaljstyrning till mål- och resultatstyrning. Utvecklingen har medfört en 

svår gränsdragning i arbetsfördelningen mellan de olika grupperna och nivåerna. 

Inspirationen till denna utveckling grundar sig i tankar från New Public Management, 

ett styrperspektiv som förespråkar effektivitet och har fått en central roll i Sveriges 

förvaltningspolitik.4 Många forskare har lyft fram riskerna med NPM, ett exempel är 

politikers rädsla för att förlora kontrollen genom delegering. Detta kan leda till 

överdrivna kontrollsystem som får negativa följder. Ett uppmärksammat exempel är 

att arbetet med verkliga problem hamnar i bakgrunden och fokus läggs på att 

genomföra effektivitetsmätningar och utvärderingar till politikerna.5 Man kan fråga 

sig vad detta har för inverkan på människor som är i behov av att tjänstemännen 

                                                
1 Hill, Michael J. (2007). Policyprocessen. 1. uppl., Liber, Malmö, s.183. 
2 Ahlbäck Öberg, Shirin & Rothstein, Bo (2010). Politik som organisation: förvaltningspolitikens grundproblem. 
4. uppl., SNS förlag, Stockholm, s.199. 
3 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.287. 
4 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012). Tjänstemän i politiken. 1. Uppl., Studentlitteratur AB, Lund, s.29. 
5 Hall, Patrik (2012). Managementbyråkrati: organisationspolitisk makt i svensk offentlig förvaltning. 1. uppl., 
Liber, Malmö, s.20-21. 
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grundligt går igenom deras uppgifter, medan politiker ständigt kräver 

kontrolluppgifter. Är det så att regler och effektiv styrning prioriteras framför 

människors behov eller finns det kanske ett betydelsefullt syfte för de berörda 

människorna med en mer kostnadseffektiv styrning? Vi kan idag läsa om skandaler 

kring förvaltningsmyndigheter och förundras kanske hur och varför detta uppstår. En 

myndighet som under lång tid kritiserats i media är migrationsverket, där flertalet 

handlingar ifrågasatts gällande allt från utvisningsbeslut till handläggares beteende 

gentemot sina klienter.   

 

Ämnet jag därför har valt att forska om är implementation med fokus på organisation 

och styrningsideal för handläggarna på den hårt pressade myndigheten, 

migrationsverket. Handläggarnas organisation påminner om en typiskt centralstyrd 

myndighet med ett fast bestämt regelverk som präglar närbyråkraters arbetssätt. 

Däremot ges de en betydande handlingsfrihet med stort utrymme för tolkning och 

beslutsfattande för deras sakkunskap som mer påminner om professionalisters 

förutsättningar.  Det som är utmärkande för de professionella är att de gjort anspråk 

på sin autonomi genom en universitetsutbildning samt efterföljande yrkesutbildning. 

Det som gör handläggarnas situation intressant är att se om offentligt anställda kan 

klassas som professionella och överlåtas ett sådant ansvar utan en professionell 

utbildning. Dessutom är det intressant att se på vilka risker detta kan medföra för det 

representativa demokratisystemet som vi har i Sverige där ansvarsutkrävande är en 

grundläggande faktor för att systemet ska vara legitimt.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet i uppsatsen är tvådelat. Dels analyseras hur väl teorierna om närbyråkratens 

förutsättningar och professionalism i yrket stämmer överens med hur handläggare på 

migrationsverket uppfattar sina förutsättningar och sin arbetssituation. Utöver detta 

undersöks vilka risker tjänstemannarollen kan medföra för demokratin och 

ansvarsutkrävandet. Detta ska prövas utifrån följande frågeställning: 

 

Grundfråga:  
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• Vilka förutsättningar har handläggare på migrationsverket och vilka risker kan 

tjänstemannarollen medföra för demokratin enligt teorin om närbyråkrater och 

professionalism? 

För att besvara min grundfråga har jag formulerat två delfrågor: 

• Hur väl stämmer teorin om närbyråkraters förutsättningar respektive 

professionalism inom yrket in på migrationsverkets handläggares 

uppfattningar om sin arbetssituation? 

• Vilka risker för demokratiproblem kan uppstå med närbyråkrater och 

professionellas förutsättningar? 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till att mäta hur väl implementeringsprocessen fungerar på 

tjänstemän med betydande handlingsfrihet, samt vilka demokratiproblem som kan 

uppstå. Handläggare på migrationsverket befinner sig på den lägsta nivån i den 

offentliga hierarkin, alltså de tjänstemän som implementerar politiska beslut till 

verkligt utförande och avspeglar politikers beslut. Samtidigt har de beslutanderätt i 

sina ärenden och passar därför in på min undersökning. Fem handläggare på 

migrationsverket i Örebro intervjuas för undersökningen och har valts ut på grund av 

det geografiska läget.  Dessa intervjupersoners utsagor står för forskningens empiriska 

data vilket medför att analysen genomförs ur ett nedifrån perspektiv av processen.  

     

1.4 Disposition 
Uppsatsens disposition är uppställd enligt följande. Inledningsvis förklaras 

forskningsläget som beskriver utgångspunkten för studien av implementering samt en 

utveckling av förvaltningsstyrning.  Därefter presenteras teoretiska utgångspunkterna 

som uppsatsen behandlar, det vill säga teorin om ”närbyråkraten”, ”professionalism” 

och dess problem samt ”ansvarsutkrävning”. Kapitel tre består av metodiskt 

tillvägagångssätt där jag beskriver hur jag gått tillväga, presenterar mitt material, en 

operationalisering av tjänstemannarollerna samt diskuteras reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. I kapitel fyra redovisas en analys av det empiriska materialet som 

består av respondenternas svar utifrån operationaliseringen för att se på vilken 

tjänstemannaroll som bäst representerar handläggarna. Vidare följer en analys av 

möjligheter och riskerna av dessa roller med fokus på handlingsfrihet och 
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ansvarsutkrävande. Avslutningsvis framförs undersökningens slutsatser och mina 

personliga reflektioner.      

 

1.5 Bakgrund  
Migrationsverket är en statlig myndighet i Sverige som går igenom ansökningar för 

personer som vill besöka eller flytta till Sverige, söka skydd efter flykt från 

krigsdrabbade länder eller vill ha svenskt medborgarskap.6 Sveriges riksdag och 

regerings riktlinjer skickas till justitiedepartementet och arbetsmarknadsdepartementet 

som sedan vidarebefordras till migrationsverket för implementering. Migrationsverket 

ska vara en myndighet som implementerar riksdagens beslut på ett opartiskt och 

korrekt sätt med hjälp av lagar och förordningar. Utöver detta styrs de kontinuerligt 

genom exempelvis budgetfördelning. I det årliga regleringsbrevet formuleras det 

huvudsakliga målet följande:  
“att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom 
ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en 
behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens 
utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.”7  
 

Myndighetens vision är “Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala 

migrationens möjligheter”8 Med detta menas att deras utgångspunkt ligger i att fokusera 

på de möjligheter migrationen medför för både individer och samhället. I dagsläget 

ökar rörlighet och globalisering i världen som bidrar till en ökad efterfrågan av 

arbetskraft. Genom en attraktiv arbetsmarknad för migranter kan Sverige konkurrera 

internationellt både ekonomiskt och kulturellt. Migrationsverket samarbetar även 

internationellt med andra länders migrationsverksamheter samt EU och FN:s 

flyktingorgan UNHCR för att tillsammans kunna hjälpa flyktingar i sökandet efter ett 

tryggare liv.9  

 

Migrationsverket satsar främst på att ge snabba beslut efter en rättssäker prövning. De 

                                                
6 Migrationsverkets hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/200.html, sidan senast uppdaterad: 2013-01-
28, hämtad 2013-01-29. 
 
7 Migrationsverkets hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/208.html, sidan senast uppdaterad: 2012-12-
21, hämtad: 2013-01-29. 
8 Migrationsverkets hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/208.html, sidan senast uppdaterad: 2012-12-
21, hämtad 2013-01-29. 
9 Migrationsverkets hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/200.html, sidan senast uppdaterad: 2013-01-
28, hämtad 2013-01-29. 
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arbetar ständigt med att utveckla arbetet för att uppnå det smidigaste behandlingssättet 

av alla sökande.10 Just nu utvecklas arbetssättet med hjälp av ett styrsystem som kallas 

Lean. Det går ut på att skapa ett så effektivt arbetsflöde som möjligt som samtidigt 

ska vara enkelt, billigt och rättssäkert.11   

 

Vissa påstår att handläggarna på migrationsverkets beslut alltid är rättssäkra då de 

alltid kan överklagas.12 Överklagan sker då till någon av de tre migrationsdomstolarna 

som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Även dessa domstolsbeslut kan 

överklagas till högsta instans, Migrationsöverdomstolen som finns i Kammarrätten i 

Stockholm.13  

	  

Migrationsverket är uppbyggt i form av en hierarkisk organisation där ledningen 

består av Generaldirektören, Anders Danielsson, och hans stab. Efter dessa finns en 

ledningsgrupp där verksamhetscheferna för myndighetens olika områden ingår samt 

migrationsverkets rättschef. Sedan kommer teamledare som ansvarar för ett team som 

består av handläggare för olika sakområden. Förutom dessa finns beslutsfattare, 

experter, administration, internrevision, centrala utvecklingsprojekt, planering och 

styrning.14 Min undersökning handlar om hur handläggarna längst ner uppfattar 

verkligheten för att få svar på undersökningens syfte och frågeställningar. 

	   	  

                                                
10 Migrationsverkets hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/200.html, sidan senast uppdaterad: 2013-01-
28, hämtad 2013-01-29. 
11 Migrationsverkets hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/207.html, sidan senast uppdaterad: 2012-09-
17, hämtad 2013-01-29. 
12 Intervju, Handläggare 1, 2012-11-29, s.6.  
13 Migrationsverkets hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/208.html, sidan senast uppdaterad: 2012-12-
21, hämtad 2013-01-29.  
14 Migrationsverkets hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/202.html, sidan senast uppdaterad: 2011-11-
22, hämtad 2013-01-29. 
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2. FORSKNINGSLÄGE 

Nedanstående avsnitt presenterar uppsatsens utgångspunkt som går att studera ur två 
perspektiv, uppifrån-ned och nedifrån-upp, och diskussioner kring de båda 
perspektivens för- och nackdelar. Senare diskuteras förvaltningens utveckling som 
fokuserar på mål- och resultatstyrning för en djupare förståelse kring förvaltningens 
aktuella styrning. 

2.1 Uppifrån- och nedifrånperspektiv 
Implementationspolitik går ut på att förverkliga och genomföra politiska beslut och 

policys. De första som belyste en problematiserad forskning kring implementering var 

Pressman och Wildavsky 1973. De visade att den stora klyftan mellan högt uppsatta 

beslutsfattare och den lokala verkligheten medförde en oklarhet i frågan om vilken 

aktör som ansvarar för formulering och verkställandet av ett visst beslut. Detta går att 

studera utifrån två perspektiv, uppifrån-ned eller nedifrån-upp. Skillnaden mellan 

perspektiven är var inspirationen till förändringen utgår från. 15  

 

Det första perspektivet, uppifrån-ned, utgår från att förslag utformas av en politisk elit 

som sedan får råd om hur implementeringen ska skötas på ett så effektivt sätt som 

möjligt. 16  Patrik Hall beskriver denna typ av relation mellan beslutsfattande 

överhuvudena och de professionella verksamhetsutövarna genom ”den professionella 

maktbasen”. De professionella yrkesgrupperna är inflytelserika men är alltid 

underkastade den maktbas som existerar utanför organisationen. Hall menar även att 

makt måste definieras rationellt, det vill säga något som utövas snarare än en 

egenskap som någon har. Varför människor accepterar att underkasta sig denna makt 

beror mer på brist av kollektiva resurser än brist på ledaregenskaper.17 Uppifrån-ned 

perspektivet har sin utgångspunkt i den formella hierarkin där beslutsfattande och 

styrning sker i organisationens topp med lagen som grund, medan verkställandet av 

besluten sker i längre nivåer.18  

 

En framgångsrik implementering beror på den organisatoriska relationen mellan 

politiker och tjänstemän. Policys måste innehålla både beslut och tydliga direktiv för 

hur dessa ska uppnås. Även om endast små tolkningsutrymmen tillåts, kan många små 

                                                
15 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.183. 
16 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.185. 
17 Hall, Patrik (2012) Managementbyråkrati, s.184-185. 
18 Ahlbäck Öberg, Shirin & Rothstein, Bo (2001). Politik som organisation: förvaltningspolitikens grundproblem. 
3. uppl., SNS förl., Stockholm, s.24. 
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förändringar bidra till en stor skillnad för den slutgiltiga implementeringen. Detta kan 

jämföras med viskningsleken då ett ord kan komma att förändras väldigt mycket från 

startpersonen tills det slutligen når siste man.19 I en legitim styrkedja är det viktigt att 

politikerna är de aktörer som fattar beslut som berör samhället. De är valda för att 

representera folkets vilja och styra under landets lagar.20 Politiker måste samtidigt 

vara insatta i olika ämnesområden för att undvika att förvaltningen politiseras och 

endast ser till sina egenintressen. Skulle detta inträffa ökar risken för att endast de 

klienter som instämmer med besluten gynnas och får en politisk uppmärksamhet.21  

 

Det andra perspektivet, nedifrån-upp, går ut på att tillämpning av vissa offentliga 

tjänster överlämnas till tjänstemän som arbetar inom verksamheterna i fråga. 

Utgångspunkten är alltså tjänstemännens handlande och egenskaper.22 Utvecklingen 

av förvaltningspolitiken har gått in på ett spår där tjänstemännen fått större politiskt 

inflytande, som även högt uppsatta politiker kan intyga:  
”Vi vet att statsförvaltningen i dag bärs upp av statstjänstemän med hög kompetens och stor 
skicklighet, som gör ett utmärkt arbete och genomför de folkvaldas beslut på ett sakligt, 
objektivt och lojalt sätt.”  
– Göran Persson och Britta Lejon i En förvaltning i demokratins tjänst – ett 
handlingsprogram.  
 

Tjänstemän har genom sin yrkesroll ett kunskapsövertag som politiker är beroende av 

och kan i och med detta påverka beslut. Kunskapen innebär att tjänstemän tilldelas 

makt och vid ett för stort behov från politikers sida riskerar makten att utgå från 

tjänstemännen. Detta har problematiserats av ett flertal forskare som menar att 

byråkratin blir folkets härskare och inte dess neutrala tjänare. Enligt klassisk 

byråkratiteori kan tjänstemännen på detta sätt utöva makt för att se till sina 

egenintressen.23  

 

Nedifrån-upp perspektivet behöver däremot inte alltid vara negativt. Perspektivet kan 

förstås som en utveckling i relation till den ökade decentraliseringen och ideologin om 

deltagardemokrati då beslut tas så nära medborgarna som möjligt. Detta kan leda till 

                                                
19Hill, Michael J. & Hupe, Peter L. (2009). Implementing public policy: an introduction to the study of operational 
governance. 2. ed. Los Angeles: SAGE, s.45. 
20 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.137. 
21 Ahlbäck Öberg, Shirin & Rothstein, Bo (2010) Politik som organisation, s.20-21. 
22 Ahlbäck Öberg, Shirin & Rothstein, Bo (2001) Politik som organisation, s.24-25. 
23 Ahlbäck Öberg, Shirin & Rothstein, Bo (2010) politik som organisation, s.199. 
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att människor som berörs av besluten engagerar sig och skapar därmed en hållbar och 

effektiv politik i form av brukarstyrelser.24  

 

Frågan om det är legitimt för tjänstemän att påverka politiska beslut är aktuell i 

samhällsdebatten. Det ställs alltfler krav och förväntningar på tjänstemän i offentlig 

verksamhet som kan vara svårhanterliga och i vissa fall även medföra 

demokratiproblem. De förväntas exempelvis vara hjälpsamma mot sina klienter, 

framföra konkreta beslutsunderlag till politikerna och samtidigt uttala sig som 

experter i media. Med detta sagt ingår de samtidigt i ett demokratiskt samhälle där all 

makt enligt Regeringsformen ska utgå från folket, som står för folkvalda politiker.25 

Tjänstemännens makt kan legitimeras genom att förvaltningen bygger på de styrandes 

godtycke och att vi lever i en rättsstat där alla ska vara lika inför lagen.26 En dansk 

forskning om nedifrån-upp perspektivet menar att det centrala problemet som handlar 

om en komplexitet i målen mellan aktörerna måste belysas.27 Trots detta kvarstår 

frågan i nuläget om vem som ska hållas ansvarig då exempelvis utvärderingar och 

yttrade argument i media får negativa konsekvenser. Svaret från de flesta forskare är 

att detta är en komplicerad ansvarsfördelning som kommer vara skiftande inom olika 

grupper på olika nivåer och områden.28  

 

Vilket perspektiv som är att föredra har länge diskuterats mellan olika forskare, men 

oavsett vilket perspektiv som används i forskningen kan det vara oerhört svårt att helt 

utesluta någon av metoderna. Det är inte heller önskvärt att utesluta någon metod då 

de båda är olika perspektiv av styrning som kompletterar varandra.29  

	  

2.2 Mål- och resultatstyrning  
Utvecklingen av hur förvaltningen ska styras har gått från detaljstyrning till 

resultatstyrning. Detta går ut på att politiker ska fatta beslut som sedan tjänstemännen 

ska verkställa. Relationen är däremot mer komplicerad än så och gör det därför 

mycket svår att dra strikta gränser för arbetsfördelningen. Exempelvis tar tjänstemän 
                                                
24 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.14. 
25 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.9. 
26 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.51. 
27 Bogason, Peter & Sørensen, Eva (1998) Samfundsforskning bottom-up, s.9 
28 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.287. 
29 Ahlbäck Öberg, Shirin & Rothstein, Bo (2001) Politik som organisation, s.25. 
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också politiska beslut och fördelar värden rörande bidrag, tillstånd, förbud, etcetera. 

Vissa forskare menar att det istället handlar om olika typer av politiska beslut. 

Politiker ställer upp mål och utvärderar resultaten, medan tjänstemännen beslutar om 

hur de ska gå till väga på bästa sätt och fördelar de tilldelade medlen.30  

 

Grunden till denna utveckling kommer från New Public Management, en 

förvaltningspolitik som förespråkar att politiker ska hålla sig till att styra landet 

medan tjänstemän ska ansvara för verksamheterna. 31  På grund av den ökade 

decentraliseringen, det vill säga att ansvaret flyttas till de lägre nivåerna har 

tjänstemännen en större frihet i förbrukandet av resurser. Ett flertal forskare har lyft 

fram liknande problem med denna styrform. Broadbent menar att decentraliseringen 

leder till en ökning av kontroll, effektivitetsmätningar och utvärderingar. Andra 

forskare som Hood & Peters samt Gregory anser att en ökad fokus på just kontroll 

riskerar att verksamheterna glöms bort då det uppstår en så kallad ”målförvirring”. 

Pollitt & Bouckaert tillägger att vid delegering uppstår en rädsla hos politiker för att 

förlora kontrollen. För att förhindra detta tar de då till plötsliga och ryckiga 

ingripanden i form av ett flertal otydliga mål. Detta leder till motsatsen av det 

önskvärda resultatet om en rationell och effektiv styrning.32 Ett resultat av detta har 

framkommit då ekonomistyrningsverket kritiserade politikernas kontrollbehov. De 

menade att byråkratin riskerar att tappa sin kärnuppgift, som är att tjäna medborgarna, 

då de lägger stort fokus på rapporteringar till sina överordnade. ”Det verkar vara 

viktigare att presentera resultat på ett korrekt sätt än att verkligen åstadkomma dessa 

resultat.” 33 Implementeringsforskare som Erik Hysing och Jan Olsson poängterar det 

stora problemet med politisk kontroll då många och otydliga mål sätts upp. Dessa 

otydliga mål skickas sedan ned till längre nivåer i organisationen att förvalta, istället 

för konkreta politiska mål som går att mätas och följas upp.34  

	   	  

                                                
30 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.29. 
31 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.29. 
32 Hall, Patrik (2012) Managementbyråkrati, s.20-21. 
33 Hall, Patrik (2012) Managementbyråkrati, s.22. 
34 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.73-74. 
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT OCH ANALYSBEGREPP  

I nedanstående kapitel redovisas teorin om tjänstemannarollerna ”närbyråkrater” och 
”professionalism” samt deras förutsättningar utifrån kända forskare inom området. 
Vidare problematiseras dessa teorier i relation till ett demokratiskt samhälle. Dessa 
teorier är utgångspunkten för intervjufrågorna som ställs till handläggare på 
migrationsverket. En sammanfattning av de viktigaste punkterna för dessa teorier 
framställs i nästa kapitel i form av en operationalisering. 

3.1 Närbyråkraten  
Närbyråkrater är den svenska definitionen av Michael Lipskys teori om ”street-level 

bureaucracy”. Lipsky beskriver dessa som:  
”Public service workers who interact directly with citizens in the course of their jobs, and 

who have substantial discretion in the execution of their work”.35 
Teorin om närbyråkrater beskriver dessa som tjänstemän som befinner sig i den lägsta 

nivån av den hierarkiska organisationen, längst bort från politikerna och i direkt 

kontakt med medborgarna.36 Närbyråkraterna har tilldelats en viss handlingsfrihet på 

grund av att problemen de ansvarar för gentemot klienterna är unika och svåra att 

styra från den organisatoriska toppen.37 Denna handlingsfrihet ger de möjlighet att 

påverka tillämpningen och upprätthållandet av lagar, regler och policys i sitt arbete. 

Samtidigt blir de kontrollerade av högre tjänstemän och chefer som ansvarar för 

verksamheten och ska se till att bestämda regler upprätthålls och utövas inom den 

mån av resurser de blivit tilldelade.38  

 

Just resursfördelningen är det område som kan ställa till det för närbyråkrater då de 

tvingas anpassa sitt arbete för att få resurserna att räcka till. Det är i sista hand upp till 

dessa tjänstemän hur utfallet blir för enskilda individer, exempelvis om bidrag eller 

uppehållstillstånd ska utdelas eller ej. I vissa fall kan det påverka individers fortsatta 

levnadssätt och i extremfall vara en fråga om liv eller död. 39  Vad och hur 

prioriteringen ska ske begränsas av tid och resurser. Detta leder ofta till en 

kategorisering av individer där enskildas behov inte kan tillgodoses och bedömas 

individuellt, istället ser man fallen utifrån ett stereotypiskt synsätt och tar beslut 

                                                
35 Lipsky, Michael (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russel Sage 
Foundation, New York, s.3. 
36 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.70. 
37 Klasson, Torgny (red.) (2010). Professioner i offentlig förvaltning: en lärobok för universitetens 
professionsutbildningar. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, s.39. 
38 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.70-71. 
39 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.70-72. 
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därefter. 40  Denna kategorisering av klienter betyder inte att tjänstemännen har 

negativa avsikter eller att de inte bryr sig om sina klienter. För Lipsky handlar det om 

”psykologiska mekanismer för att orka med”. Det är enligt honom viktigt att inse att 

dessa organisationer är hårt pressade på grund av de stora antal fall som ska 

behandlas, samtidigt som de höga kvalitetskraven ska tillgodoses. 41  

 

Detta ger närbyråkrater en maktposition över sina klienter. Klienterna har självfallet 

kvar möjligheten att kräva sina rättigheter, dock befinner de sig i en underordnad 

position till tjänstemannen som beslutar om klienternas utfall. Därför väljer kanske 

klienten att inte hävda sig för att på så sätt upprätthålla en god relation till 

tjänstemannen i fråga.42 Dessa klienter har även svårt att organisera sig då de oftast 

inte kommunicerar med varandra, vilket även leder till att det blir svårare att ställa 

krav. Om klienter hade protesterat mot närbyråkratens beslut har denna dessutom alla 

möjligheter att bestraffa dessa med informella sanktioner.43  

  

Lipsky menar att det finns en påtaglig skillnad mellan hur närbyråkrater skulle vilja 

arbeta och hur de faktiskt kan arbeta. De flesta väljer yrket på grund av ett personligt 

engagemang och känner att de utför ett viktigt arbete för samhällsnyttan. Hysing och 

Olsson refererar till Evelyn Brodkin, professor i samhällskunskap, som instämmer 

med Lipsky om att dessa byråkrater inte gör vad de vill och inte heller vad de blir 

tillsagda, utan bara vad de kan.44 Resultatet blir att tjänstemän tenderar att bränna ut 

sig väldigt tidigt och väljer antingen att sluta eller att stanna kvar men genom att 

sänka sina förväntningar och anpassa sig till arbetssituationen.45 Detta stämmer även 

överens med Lipskys slutsats som lyder ”svåra arbetsförhållanden leder till att man 

överger sina ideal och lägger sig till med metoder som gör att man kan hantera 

klienterna.”46  

 

                                                
40 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.251-252. 
41 Michael Lipsky, refererad i Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.252. 
42 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.71. 
43 Klasson, Torgny (2010) Professioner i offentlig förvaltning s.40. 
44 Michael Lipsky och Evelyn Brodkin, refererad i Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.75. 
45 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.77. 
46 Lipsky refererad i Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.252. 
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3.2 Professionalism inom byråkratin 
Medan byråkrati ofta förknippas med något negativt och trögrörligt har begreppet 

professionalism lanserats med en mer positiv klang. Ordet profession är något som 

används inom yrken som vill förbättra sin framtoning. Begreppet ses som ett 

överlägset alternativ till byråkratin. 47  Yrkesgrupper som tidigast erkändes av 

samhället som professionella var exempelvis läkare, jurister och präster. I dagsläget 

hävdar allt fler yrkesgrupper att även dem är professionella tack vare dess 

vetenskapliga universitets- och yrkesutbildningar. Dessa utbildningar är däremot 

något kortare och kallas därför semiprofessioner. De flesta så kallade 

semiprofessionerna i Sverige är offentligt anställda.48 Statsvetaren Michael J. Hill 

själv definierar profession som ”ett yrke vars utövare har haft en viss framgång med 

att själva definiera sitt arbetes villkor och metoder genom att upprätthålla en 

kunskapsbas och en legitimation för sin yrkesmässiga självständighet”. För de 

professionella är sakkunskap en viktig makt som gör att de kan få dominerande roller 

inom organisationen där de är verksamma. 49   Flertalet forskare menar att de 

professionella förväntas ha expertkunskaper och genom sitt förnuft få chefens 

förtroende för att kunna lösa sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.50 Resonemanget 

fortsätter med att professionella samhällsgrupper söker fördelar för sig själva genom 

att monopolisera sin del av samhället. Detta för att kunna sluta sig samman inom 

gruppen och skaffa sig ett kunskapsmonopol som endast de har tillgång till.51  

 

Expertkunskaperna som de professionella använder ger de en viss självständighet. 

Detta beror på två betydande punkter. Ena är hur obestämbar expertisen är, det vill 

säga att det på förhand inte går att förutspå vilka situationer som kommer uppstå då 

den professionellas kunskaper är nödvändig. Alltså att de inte går att fastställa 

situationer eller ärenden som automatiskt går att programmera in i en dator eller i 

mallar. Den andra punkten är osynlighet, som gör omöjliggör detaljstyrning. Ett 

exempel är om något oväntat skulle uppstå så kan man lita på att den professionella 

snabbt kan ta till åtgärder utan att behöva diskutera för att uppnå bästa resultat. Alla 

ärenden och situationer kan alltså inte iakttas, vi litar på att den professionella vet hur 

                                                
47 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.258. 
48 Klasson, Torgny (2010) Professioner i offentlig förvaltning s.11.  
49 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.257. 
50 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.256. 
51 Klasson, Torgny (2010) Professioner i offentlig förvaltning s.110. 
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den ska agera och gör det som den anser är bäst.52 Talcott Parsons, som anses vara en 

av de mest inflytelserika engelskspråkiga sociologerna, har definierat ett antal 

egenskaper som beskriver de professionellas arbetsförhållande. Han antyder att den 

professionella är affektivt neutral genom att hon inte har personliga känslor till sin 

klient, hon är universell då den behandlar alla lika, hon är kollektiv på det sätt att hon 

arbetar för samhällets bästa på ett service orienterat sätt, och hennes relationer till sina 

klienter bygger på funktionell specialisering genom att fokusera på problemet och inte 

klienten bakom problemet. Han förklarar att grunden till detta förhållningssätt är den 

speciella kompetens hon skaffat sig genom att bygga upp sitt arbete på vetenskaplig 

grund.53  

 

De professionellas befogenheter har utvecklats i takt med att relationen mellan staten, 

samhället och yrkeskåren blivit alltmer komplicerad. På grund av ökad delegering och 

legitimeringsprocesser i samhället har den interna kontrollen inom professioner blivit 

mer nödvändig för att skydda de professionellas autonomi och tilldelas ansvar. De 

professionella respekteras och tilldelas handlingsfrihet då de drivs av en tjänande etik 

som skulle förstöras vid för sträng kontroll. 54  Politiker utdelar en större 

handlingsfrihet till de professionella verksamheterna i samband med en ökad tilltro 

för dessa.55 Man kan med andra ord definiera relationen mellan samhället och de 

professionella genom ett samhällskontrakt där de professionella har samhällets 

förtroende att fatta beslut efter eget förnuft i svårkontrollerbara situationer.56  

 

Till skillnad från offentliga tjänstemän har dessa professionella utövare kunnat 

utveckla en viss självständighet som gör de mer flexibla. De kan därför välja var de 

vill lägga fokus och hur de ska hantera klienterna då de styrs av etiska normer. Medan 

den byråkratiska rationalitetsmodellen kräver att beslut avspeglar politikers avsikter 

med fokus på implementering, bygger den professionella behandlingsmodellen på 

specialistkunskaper som direkt kan tillämpas i komplicerade individanpassade 

situationer för att göra klienter nöjda.57 De professionella organisationerna har även 

på de lägre nivåerna högutbildad personal med komplicerade arbetsuppgifter som 

                                                
52 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.259. 
53 Talcott Parsons, refererad i Klasson, Torgny (2010) Professioner i offentlig förvaltning s.109. 
54 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.258. 
55 Klasson, Torgny (2010) Professioner i offentlig förvaltning s.12.  
56 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.259. 
57 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.160. 
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tvingar dem att vara öppna för förändringar, flexibla och är därmed svåra att 

kontrollera. Man kan säga att dessa tjänstemän är närbyråkrater med större 

självständighet. 58  De professionella har handlingsfrihet på liknande sätt som 

närbyråkrater med fasta regler i grunden som utgörs av normer och direktiv, men har 

enbart råd som vägledning.59  

 

3.3 Demokratisk politisk styrning 
Idealmodellen för den rationalistiska organisationsteorin i vår representativa 

demokrati är att folket befinner sig överst i hierarkin. Folket väljer politiker som 

sedan står som huvudman för förvaltningsmyndigheter och chefstjänstemän i offentlig 

sektor som huvudman för organisationsledningar. Förvaltningsmyndigheterna står 

som producerade organisationer som bildats för att se till befolkningens behov om 

vård, utbildning och rättssäkerhet. I verkligheten kan man fråga sig om 

förvaltningsmyndigheterna skapats och fortfarande fungerar på detta sätt.60  

 

Enligt traditionen om det representativa styrelseskicket ska politiker sätta upp mål 

som förvaltningen skall uppfylla. Denna föreställning har ansvarutkrävande som en 

viktig del för att skilja mellan politik och administration. Förhållandet mellan dessa 

grupper är, som tidigare nämnt, i verkligheten mer komplicerat än så.61 Det är också 

viktigt att fråga sig vad som menas med ansvarsutkrävande. Den dominerande 

uppfattningen är ”uppifrånstyrd” och finns till för att upprätthålla rättssäkerheten. 

Legitimiteten i all slags representativt styrelseskick utgörs av öppenhet och ansvar. 

Alla slags tjänstemän ska stå till svars inför regeringen och regeringen inför folket.62 

Utöver detta kvarstår frågan om vad dessa parter ska vara ansvariga för. Det 

komplicerade omständigheterna för olika aktörer gör det svårt att skapa generella 

regler som gäller oavsett kultur och institution.63 Detta kan också vara en anledning 

till varför politikers målbeskrivningar ofta är diffusa.64 Ofta talas det om att det inte 

blir som politiker beslutat. Implementationsforskningens svar på detta är att högt 

uppsatta riktat alltför stor uppmärksamhet på beslutsfattande medan verkställandet 
                                                
58 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.260. 
59 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.261.  
60 Klasson, Torgny (2010) Professioner i offentlig förvaltning s.137. 
61 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.268.  
62 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.269.  
63 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.283.  
64 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.284.  
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togs för givet. 65  En viktig tanke som måste tas i beaktning är att nutidens 

komplicerade policyprocess och gör det svårt att uppnå ett tydligt utkrävande av 

ansvar.66 En amerikansk doktorand i statsvetenskap, Katha Pollitt, gör en distinktion 

mellan byråkratisk och professionell ansvarsskyldighet. Han menar att närbyråkrater 

har ansvarsskyldighet som härletts politiskt, hierarkiskt eller juridiskt för normer och 

regler inom den byråkratiska miljön, medan professionellt ansvarutkrävande är styrt 

av principer och normer från ens egen yrkeskår som ibland kan ta större plats än det 

politiska ansvarsutkrävandet.67  

 

3.4 Problem med närbyråkrater 
Mål- och resultatstyrning har sedan 1990-talet ökat inom svensk förvaltning. 

Styrningen flyttar ansvaret för förvaltningens utformning ned till enskilda 

organisationer och enheter. Detta genom att politiker sätter upp mål för 

verksamheterna som själva får bestämma hur detta ska uppnås. Resultaten följs sedan 

upp och utvärderas. Problemet med denna sorts styrning är att politiker oftast kommer 

med många och otydliga mål som försvårar en uppföljning av besluten. Ytterligare en 

svårighet för politisk kontroll är att de tjänstemän som ska kontrolleras och utvärderas 

ofta själva måste lägga fram informationen. Med tanke på att tjänstemännen har ett 

kunskapsövertag, tvingas politiker förlita sig på att dessa tjänstemän lägger fram all 

information om verksamheten. 68  Politikers bristande kompetens i ämnet och 

närbyråkraternas kunskapsövertag om detta förhållandesätt, underlättar för 

tjänstemännen att utnyttja sin kunskap för att verkställa politiska beslut på det sätt 

som bäst passar dem själva.69  

 

En negativ konsekvens som kan följa med detta system är att politiker och 

närbyråkraternas mål och prioriteringar ibland inte stämmer överens. Då kan 

närbyråkraternas inflytande leda till att politikernas beslut omformas och inte 

förverkligas på det sätt som var tänkt från början.70 Mer konkret kan detta leda till att 

klienter möts av andra policys eller en annan rätts- och välfärdspolitik än politikernas. 
                                                
65 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.69. 
66 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.270.  
67 Katha Pollitt, refererad i Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.269.  
68 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.73-74. 
69 Klasson, Torgny (2010) Professioner i offentlig förvaltning s.39. 
70 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.78. 
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Politiker påverkar å andra sidan närbyråkraternas förutsättningar i arbetet och 

organisation genom resursfördelning.71  

 

Man kan fråga sig hur enskilda personer har handlingsutrymme i en regelstyrd 

verksamhet. Svaret enligt teorin är att väldfärdstaten kräver en situationsanpassad 

myndighet med visst handlingsutrymme för närbyråkrater. Det är i princip omöjligt 

för politiker att detaljstyra hur varje enskilt fall ska regleras.72 Dessutom är det i 

Sverige förbjudet med ministerstyre. Med detta menas att det är förbjudet för 

regeringen att lägga sig i myndigheternas enskilda ärenden.73 Det är inte heller 

önskvärt att ha en alltför stel förvaltning då flexibilitet och effektivitet är högt 

prioriterat i styrsystemet. Samtidigt ökar handlingsfrihet risken för godtycke och 

ifrågasättande av de grundliga principerna om legitimitet, likabehandling och 

rättssäkerhet.74  

 

Det största problemet med närbyråkraters handlingsfrihet är att det legitima med 

styrkedjan i den demokratiska idealmodellen, att de som tar beslut ska kunna hållas 

ansvariga, riskerar att urholkas. Politiker har som tidigare nämnt svårt att 

detaljkontrollera närbyråkraters beslut samtidigt som klienter håller sig oftast passiva 

för att undvika risken att bli dåligt bemötta i eventuella framtida ärenden med 

närbyråkraten. Klienter har inte heller en möjlighet att påverka demokratiskt då inga 

val görs vid tillsättningen av närbyråkrater. Detta leder till en frånvaro av 

ansvarutkrävande som sammanför demokrati och förvaltning. Av denna anledning 

stämmer inte närbyråkraters inflytande över politiken överens med styrkedjan som 

legitimerar vårt demokratiska styrsystem.75  

 

3.5 Problem med professionalism 
Professioners förutsättningar har förändrats i och med att styrmodellen new public 

management implementerats i den offentliga sektorn. Fokus ligger på att styra 

förvaltningen på ett företagsliknande sätt med marknadsmekanismer och 

                                                
71 Klasson, Torgny (2010) Professioner i offentlig förvaltning, s.39.  
72 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.72.  
73 Regeringens hemsida, http://www.regeringen.se/sb/d/2462, sidan senast uppdaterad: 2012-12-19, hämtad: 
2012-12-20. 
74 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.78-79.  
75 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.78.  
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konkurrens.76 NPM medför ett nyskapande sätt att styra då det står i strid med de 

traditionella formerna av uppifrån-styrning.77 Detta medför problem för förvaltningen 

att kunna vara legitim då den traditionella grundtanken är att myndighetsutövning ska 

ske i enlighet med de lagar som stiftas av våra folkvalda politiker. Om tjänstemän får 

inflytande på besluten styrs politiken nedifrån-upp, vilket inte är rättvist eller ens 

legitimt för grundtanken i den representativa demokratin. Olika tjänstemän kan ha 

olika tolkningar och uppfatta besluten annorlunda. Vissa ser dessutom sitt arbete som 

ren myndighetsutövning medan andra kan inse vilket inflytande de kan föra över 

besluten och utnyttja detta till dess fördel.78 Statsvetaren Bo Rothstein benämner detta 

problem som ”demokratins svarta hål”. Då klienter inte kan undvika att uppsöka 

professionella som exempelvis läkare eller polis får dessa tjänstemän otydliga signaler 

om hur sitt arbete sköts. De möter inte ofta motstånd från varken politiker eller 

klienter och uppfattar kanske ett stöd för sin makt i utövningen av politiska beslut 

eller regelsystem. De mål som ingår i ramarna för dess verksamhet uppfattas då som 

vaga och mångtydiga som lätt kan utnyttjas.79  

 

Att de professionella besitter en viss kunskapsbas kan vara viktigt i yrket. Däremot 

försvårar detta för utomstående att få insyn och kunna kontrollera arbetet som bedrivs 

inom verksamheten. 80  De professionella har ett kunskapsövertag gentemot sina 

klienter och styrs genom sitt publika intresse.81 Styrformen NPM i dessa förvaltningar 

kan ibland medföra motsatt effekt än det som var tänkt. Risken ökar även för 

urholkning av det viktiga förtroendet mellan aktörer på olika nivåer och är skadliga 

för regelsystemen och kraven på rapportering.82  

 

NPM med fokus på effektiv styrning och den privata sektorns organisation har visats 

prioritera effektivitetsskäl framför rättviseskäl. Denna marknadsdisciplin påtvingar de 

professionella ett individuellt ansvar då de förväntas vara engagerad personal som kan 

uppnå ”lysande resultat” utan att övervakas. För att kunna kontrollera verksamheten 

                                                
76 Klasson, Torgny (2010) Professioner i offentlig förvaltning, s.123. 
77 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.277.  
78 Olofsdotter Stensöta, Helena (2009). Sjukskrivningarna och välfärdens infriare: en studie av svensk 
sjukvårdsbyråkrati. 1. uppl. Stockholm: Hjalmarson & Högberg, s.28. 
79 Bo Rothstein, refererad i Klasson, Torgny (2010) Professioner i offentlig förvaltning, s.17. 
80 Jonnergård, Karin, Funck, Elin K. & Wolmesjö, Maria (red.) (2008). När den professionella autonomin blir ett 
problem. Växjö: Växjö University Press, s.12. 
81 Jonnergård, Karin, Funck, Elin K. & Wolmesjö, Maria (2008) När den professionella autonomin blir ett 
problem s.14. 
82 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.281. 
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internt sätts ett krav på användning av prestationsmått för att kunna se vem som 

ansvarar för vad och hur de offentliga medlen används, utan att använda traditionell 

byråkratisk kontroll. Forskare hävdar att prestationsmåtten riskerar att ändra på 

byråkratins funktion. De professionella individerna kan ibland hitta på sin egen 

prestationsstatistik och dessutom kan de välja att belysa de verksamheter som 

uppvisar så hög poängsiffra som möjligt för dem och sitt kontor. Fokuseringen vid 

produktionsresultat gör att kvaliteten hamnar i skuggan för kvantitet. 

Prestationsmåtten kan även vara vilseledande på så sätt att vissa verksamheter är 

lättare att mäta kvantitativt än andra. Detta hör ihop med att de verksamheter som kan 

uttryckas i siffror eller pengar får ett överdrivet inflytande.83  

	   	  

                                                
83 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.278-280. 
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4. METODISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

I detta kapitel förklaras de tillvägagångssätt som använts vid genomförandet av 
uppsatsen. Först beskrivs den kvalitativa metoden följt av forskningsetiska 
överväganden och metod vid genomförandet av intervjuerna samt uppsatsens 
forskningsansats. Vidare presenteras materialet som använts och en diskussion förs 
kring reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Till sist presenteras en 
operationalisering av teorierna som ska användas för att strukturera analysen. 
   

4.1 Kvalitativ metod med intervjuer 
Den metod jag valt för att utföra min forskning är en kvalitativ fallstudie med 

intervjuer för att få svar på mina frågeställningar. I den kvalitativa metoden ligger 

fokus på tolkning av ord och texter av ett fåtal undersökningsenheter, vilket låter 

forskaren gå in på djupet för att få en ökad förståelse för det berörda ämnet.84 Det 

handlar alltså om att få fram den betydande kärnan genom att noggrant läsa igenom 

aktuella texters innehåll med hänsyn vilken kontexten de ingår i. 85  Kvalitativa 

undersökningar är mer öppna och flexibla än andra metoder, detta medför att 

forskaren kan ändra frågeställningarna under tidens gång för att specificeras tydligare 

för det som undersökts.86  

 

Kvalitativa intervjuer ger respondenter möjligheten att uttala sin synvinkel på 

verkligheten utifrån erfarenheter. Deras uppfattningar tolkas sedan och jämförs med 

vetenskapens teoretiska beskrivningar av vissa fenomen.87 Intervjun bidrar alltså till 

en djupare kunskap och förståelse för respondentens synpunkter genom ett samtal 

mellan personer med ett gemensamt intresse.88  

 

”Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från intervjupersonens 

synpunkt, formulera meningen i människors livsvärld, innan man ger sig in på 

vetenskapliga förklaringar”89 

 

                                                
84 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur, s.78-79. 
85 Esaiasson, Peter (2012). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. 
Stockholm: Norstedts juridik, s.210. 
86 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik, s.78. 
87 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur, s.17. 
88 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s.139. 
89 Kvale, S., Interview (2002). En introduktion till det kvalitative forskningsinterview. Köbenhavn, Hans Reitzels 
Forlag, s.15. 
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Monica Dalen, professor i specialpedagogik, skriver i sin bok Intervju som metod att 

forskare alltid har en viss förkunskap och åsikt om sitt forskningsämne som kan 

påverka respondenterna. Det gäller då att försöka vara så objektiv som möjligt och 

vara en god lyssnare.90 För att få respondenterna att öppna sig och våga lämna 

”känsliga” uppgifter gäller att visa intresse för den intervjuades utsagor och skapa 

känslan av att informationen är betydelsefull för en viktig undersökning.91 En viktig 

synpunkt att ta hänsyn till under intervjuns gång är betydelsen av att hålla sig neutral 

och upprätthålla en viss distans till respondenten för att inte riskera att hamna i 

närhets- och oroproblem. Gör man inte detta är det lätt att ryckas med och relatera till 

problemen som kan skapa en omedveten oro inför framtiden och leda till en vinklad 

åsikt för forskningen. ”Målet är att inte gråta över, inte skratta åt, inte avsky utan 

förstå människornas livsvärld”.92 Detta objektiva förhållningssätt ska jag försöka 

uppnå i så hög grad som möjligt genom att ge respondenterna utrymme och lyssna på 

deras egna uppfattningar. 

 

Vilka aktörer som ska få vara med och intervjuas för undersökningen spelar stor roll 

då slutsatserna förmodligen påverkas av vilka som är med och lämnar information.93 

Eftersom min undersökning är avgränsad till handläggare på migrationsverket 

kontaktade jag den ansvariga på myndigheten som var mest geografiskt lämplig. Jag 

hade önskemål om att få intervjua så många som möjligt på grund av att jag vill få ett 

representativt resultat. Det resulterade i att jag fick fem intervjupersoner för min 

undersökning då inga fler av handläggarna hade tid. Däremot är intervjuerna är så 

pass långa att mycket information hinner läggas fram. Det gör att materialet kommer 

vara tillräckligt för att täcka svar på mina frågeställningar. Enligt metodboken intervju 

som metod ska antalet respondenter inte heller vara för stort då både genomförandet 

och bearbetning av intervjuerna är en tidskrävande process.94  

 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan kunna transkriberas i efterhand, vilket 

respondenterna kommer vara medvetna om samt andra forskningsetiska principer som 

kommer att presenteras senare. Vissa metodböcker menar att bandspelare skapar en 

                                                
90 Dalen, Monica (2008). Intervju som metod. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning, s.13. 
91 Dalen, Monica (2008) Intervju som metod, s.39. 
92 Dalen, Monica (2008) Intervju som metod, s.17-19. 
93 Esaiasson, Peter (2012) Metodpraktikan, s.218-219. 
94 Dalen, Monica (2008) Intervju som metod, s.54. 
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nervositet hos respondenterna och gör att de inte vågar öppna sig. Däremot anser jag 

att det är en nödvändighet som underlättar för mig som intervjuare genom att jag kan 

koncentrera mig på det som sägs och öka möjligheten för ett öppet och avslappnat 

samtal. Dessutom kan det vara väldigt svårt att anteckna långa intervjuer, som i mitt 

fall där varje intervju är cirka en timma långa. I metodboken Den kvalitativa 

forskningsintervjun står även att det kan vara distraherande och att 

meningsformuleringar lätt glöms bort.95 Därför använder jag mig av bandspelare som 

stöd.  

 

Vad gäller tolkning så handlar det i första hand om förståelse för frågan som ställs. I 

andra hand handlar tolkning om forskaren själv och dess ansvar gentemot 

respondenten att se till så svaret är korrekt uppfattat.96 För att öka förståelsen kommer 

jag att kunna tydliggöra frågor under intervjun om respondenten inte uppfattar frågan 

som den var syftad. Tolkningen jag gör av respondenternas svar kommer sedan att 

skickas tillbaka till dem för godkännande av att jag uppfattat informationen korrekt 

och att deras synpunkter framhävts. 

 

4.2 Forskningsetiska principer 
Vid intervjuundersökningar finns ett antal grundläggande krav om etik som måste tas 

i beaktning. Dessa är framtagna av Etikprövningsnämnder och är ytterst viktiga att 

förhålla sig till för att undvika konfliktsituationer som kan uppstå om respondenter 

känner att sina svar blivit förvrängda eller manipulerade.97  

 

Krav på samtycke: Detta krav behandlar forskarens skyldighet att innan intervjun 

informera respondenten om undersökningen samt ha dess godkännande om att vilja 

delta. Respondenten får själv bestämma villkoren för hur länge den vill delta och kan 

även avbryta intervjun när som helst.98  

 

Krav på information: Kravet är en konkretisering av tidigare krav som behandlar hur 

välinformerad respondenten ska vara. Det står skrivet att metod, syfte och allt annat 

                                                
95 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s.194-195.  
96 Esaiasson, Peter (2012) Metodpraktikan, s.221. 
97 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s.35. 
98 Dalen, Monica (2008) Intervju som metod, s.21. 
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underlag som kan få respondenten att inte vilja delta ska presenteras. Det ska även 

framgå vilken plats deltagaren kommer att ha i undersökningen samt vilka risker och 

följder som deltagandet kan bidra till.99  

 

Krav på konfidentialitet: Alla personuppgifter på respondenterna ska hållas anonyma i 

den grad att utomstående omöjligen kan identifiera de. Detta krav på sekretess kan 

problematisera förhållandet för forskaren som vill presentera en trovärdig forskning 

men samtidigt måste hålla respondenternas uppgifter hemliga.100  

 

4.3 Genomförande av intervjuer 
Det kan vara svårt för en respondent att öppna sig om erfarenhet och känslor för en 

främling. Därför bör intervjun öppnas med en presentation av forskaren och 

undersökningen för att respondenterna ska kunna skapa sig en uppfattning. Däremot 

gäller det att inte berätta för mycket om forskningen för att inte påverka 

respondentens svar. 101Jag ska därför inledningsvis börja intervjun med en kort 

beskrivning av mig som forskare och mitt syfte med uppsatsen.  

 

Enligt teorin bidrar en mer spontan intervju till att intervjupersonerna vågar öppna sig 

och utlämna oväntade svar. Risken finns däremot att glida iväg för långt från ämnet. 

För att undvika detta kan en intervjuguide användas där frågor formulerats i förhand 

för att se till så intervjun håller sig på rätt spår för att garantera svar på 

frågeställningarna.102 Det finns olika metoder för att välja ut vilken typ av frågor som 

ska ställas. Med teoretiskt utformade frågor menas att teorierna kommer fokusera 

ämnet som frågorna kommer formuleras efter. Svaren från dessa gör det sedan möjligt 

att analysera verkligheten i jämförelse med teorin.103 För att hålla intervjun på rätt 

spår använder jag mig av en halvstrukturerad intervjuguide. Det betyder att jag under 

intervjuerna kommer utgå från klarformulerade frågor till respondenterna, men även 

lämna utrymme för respondenterna att tillägga synpunkter och intressanta 

infallsvinklar. Frågornas följd är inte heller strukturlåsta då jag vill försöka skapa en 

öppen konversation som bidrar till att respondenterna känner sig bekväma. 
                                                
99 Dalen, Monica (2008) Intervju som metod, s.22.  
100 Dalen, Monica (2008) Intervju som metod, s.23.  
101 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s.144. 
102 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s.146-147. 
103Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s.122. 
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Intervjuerna som jag kommer att genomföra ska hjälpa mig att pröva om utvalda 

teorierna kan appliceras på handläggarna och är därför teoretiskt utformade. Frågorna 

är formulerade på samma sätt för alla handläggare då svaren kommer att jämföras för 

att uppnå en generell uppfattning. 

 

Efter intervjun kan det hända att en respondent känner att den lämnat ut för mycket 

privat information eller har funderingar kring hur informationen kommer att 

användas. Det kan därför vara en fördel att sammanfatta det som sagts och lämna 

utrymme för att låta respondenten prata fritt och undvika att känna oro för 

informationen som lämnats.104  Intervjun avrundas därför med en kort återkoppling av 

det som sagts och intressanta synvinklar som respondenten gett. Detta för att i likhet 

med teorin ge möjlighet för respondenten att korrigera eller ge en förklaring till sina 

svar. Utöver detta kommer respondenten ha möjlighet att ställa ytterligare frågor till 

mig innan intervjun avslutas.  

 

När alla intervjuerna är genomförda ska de transkriberas. När ett samtal ska göras om 

till text kan saker som kroppsspråk och betoningar på vissa synpunkter försvinna.105 

Då teoretiskt genomtänkta frågor ställs behöver ingen analytisk teknik användas vid 

tolkning av intervjuerna.106 Det finns olika transkriberingsmetoder att använda sig av, 

transkriberingen kan ske ordagrant eller i form av sammanfattande referat. Vid båda 

metoderna är det viktigt att ge en förklaring av kontexten för att inte kunna misstolkas 

eller vinklas till fördel för undersökningen.107 Då mina frågor utformats efter teorin 

kommer jag transkribera varje ord som sagts för att transkriberingen ska vara så lik 

intervjun som möjligt. Resultatet kommer att redovisas i form av citat, men för att 

säkerställa att respondenternas utsagor inte snedvrids kommer dessa att förklaras i sin 

kontext.  

 

4.4 Forskningsansats 
Den forskningsansats som valts för undersökningen är en abduktiv ansats som utgår 

från både teorin om hur någonting är uppbyggt och fungerar. I denna uppsats berör 

                                                
104 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s.144-145. 
105 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s.194. 
106 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s.254. 
107 Esaiasson, Peter (2012) Metodpraktikan, s.224. 
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detta teorin om närbyråkrater och professionalism i relation med empiriskt data från 

mina intervjuer om hur handläggare på migrationsverkets uppfattningar sina 

förutsättningar. Tillslut kommer empiri och teori mötas för att se på vilka möjligheter 

och risker det finns. Den abduktiva ansatsen valdes då den inte låser fast 

utgångspunkten, utan låter forskaren pendla mellan teori och empiri.108 Detta är 

viktigt för min undersökning då mina 2 första frågeställningar besvaras med hjälp av 

respondenternas svar och den sista frågan är en analytisk frågeställning som besvaras 

till största del av teorin om risker med ansvarsutkrävning.  

 

Teorin är ett slags hjälpmedel för att få en uppfattning om samhällets tillstånd i vissa 

områden och empirin för att se hur verkligheten förhåller sig till den. För att 

underlätta för läsaren är det viktigt att ha en klar struktur i uppsatsens genomförande 

och belysa vilka de viktiga punkterna är som även kommer att återkomma i 

efterföljande kapitlen.109 På detta sätt appliceras i min undersökning verkligheten på 

teorin, som efter en analys leder fram till slutsatserna. För att inte blanda ihop teori 

och empiri kommer tyngden ligga i en klar struktur där läsaren först presenteras för 

teorin och sedan möts av en sammanfattad operationalisering som empirin tillämpas 

på. 

 

4.5 Material  
Det finns inget klart formulerat svar på vad som är det bästa alternativet vid val av 

material, det enda som är sagt är att all relevant material ska analyseras. Samtidigt bör 

man ta hänsyn till en begränsad tidsram och om all material verkligen påverkar hur 

utfallet blir.110 Därför har jag valt att utgå från de mest betydande författarna för mina 

teorier och fem intervjupersoner för att täcka min forskning. 

4.5.1 Litteratur för teori 

Den litteratur jag utgått från för teorin om Närbyråkrater är främst Michael Lipskys 

Street-Level bureacracy: Dilemmas of the individual in public services och Bo 

Rothsteins Politik som organisation: förvaltningspolitikens grundproblem. För teorin 

Professionalism har den största delen hämtats ur Michael Hills bok policyprocessen. 
                                                
108 Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2007). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 2. 
uppl. Stockholm: Liber, s.32. 
109 Esaiasson, Peter (2012) Metodpraktikan, s.212. 
110 Esaiasson, Peter (2012) Metodpraktikan, s.220.  
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Utöver detta har relevanta definitioner hämtats ur Erik Hysing & Jan Olssons 

Tjänstemän i politiken och Patrik Halls Managementbyråkrati: organisationspolitisk 

makt i svensk offentlig förvaltning. De flesta böckerna används även i teorin om 

ansvarutkrävande och vid problematisering av teorierna. Utöver dessa har jag använt 

mig av Torgny Klassons Professioner i offentlig förvaltning: en lärobok för 

universitetens professionsutbildningar, Karin Jonnergård & Elin K. & Funck & Maria 

Wolmesjös När den professionella autonomin blir ett problem och Helena Olofsdotter 

Stensötas Sjukskrivningarna och välfärdens infriare: en studie av svensk 

sjukvårdsbyråkrati. Jag anser att dessa källor varit relevanta för att formulera mina 

teoretiska utgångspunkter. Det är en samling böcker skrivna av välkända teoretiker 

eller böcker som använts i utbildnings syfte. Därför anser jag dessa vara trovärdiga, 

men samtidigt har jag upprätthållit ett kritiskt förhållningssätt till informationen 

genom att jämfört källor som varit oberoende av varandra. Dessutom har regeringens 

hemsida använts för att kunna förklara lagen om förbud av ministerstyre i Sverige.  

4.5.2 Empiri (intervjuer) 

Min empiri utgörs av de fem intervjuade handläggarnas på migrationsverkets utsagor. 

Jag har valt att utgå från handläggare på migrationsverket då jag anser att dessa 

individer ger mig information om hur verkligheten är utifrån sina erfarenheter. 

Samtidigt vet jag att alla kanske kommer att ha olika uppfattningar men jag anser inte 

detta vara någon nackdel då jag vill ha en stor spridning på min undersökning som 

kan representera ett stort urval. Dessutom tror jag att resultatet skulle bli vinklat om 

jag utgick från information från migrationsverkets hemsida om hur verksamheten är 

tänkt att fungera.  

 

Eftersom jag direkt får empirin utifrån vad som sagts under intervjuerna som jag 

utfört består detta av primärdata. Det är alltså ingen annan person som tolkat 

informationen och jag själv har anpassat frågorna för att få svar på just mina 

frågeställningar. Det enda negativa jag ser med detta är att det är en mer tidskrävande 

process än om materialet redan var genomfört och transkriberat. Dock vill jag utgå 

från aktuell och uppdaterad information och därför anser jag detta vara det bästa 

tillvägagångssättet att samla min data på.  
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4.6 Presentation av respondenter 
Jag har valt att låta respondenterna vara anonyma och kommer därför benämnas som 

handläggare 1, handläggare 2, handläggare 3, handläggare 4 och handläggare 5. 

Respondenterna presenteras kort genom yrkeserfarenhet på migrationsverket och 

tidigare utbildning. Jag har valt att inte skriva ut ålder och kön då detta skulle kunna 

avslöja handläggarnas identitet.   

 

Handläggare 1 

Handläggare 1 har en juridisk kandidatexamen och 10 års arbetserfarenhet på 

migrationsverket.  

 

Handläggare 2 

Handläggare 2 har en magisterexamen i rättsvetenskap och har totalt arbetat 3 år på 

migrationsverket. 

 

Handläggare 3 

Handläggare 3 har en politisk magisterexamen och cirka 3,5 års arbetserfarenhet på 

migrationsverket. 

 

Handläggare 4 

Handläggare 4 har läst rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning på 

Örebros universitet och har arbetat snart 2 år på migrationsverket. 

 

Handläggare 5 

Handläggare 5 har en kandidatexamen i rättsvetenskap och har utöver detta läst vissa 

psykologikurser. Handläggare 5 började arbeta på migrationsverket i juni 2012 och 

har därmed cirka ett halvt års erfarenhet. 

 

4.7 Reliabilitet/Validitet 
Reliabilitet mäter forskningens pålitlighet, alltså om ett resultat kan upprepas av olika 

forskare vid andra tidpunkter. Detta kan vara väldigt svårt vid intervjuer då det beror 

på både intervjuperson och forskare för informationen som utlämnas. Trots att samma 

frågor ställs till samma intervjuperson, kan denna ändra sina svar vid olika tidpunkter 
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eller uppfatta frågan annorlunda, men även ge ut olika mycket information till olika 

forskare. Vissa forskare är även mer pålästa inför intervjun än andra och kan då ge 

intryck av att de är kunniga inom ämnet och att informationen kommer att användas i 

ett viktigt syfte. Då kan respondenterna kanske känna att de vill lämna mer 

information än till någon som kommer oförberedd. Andra punkter som kan påverka 

respondenters utsagor är exempelvis miljö, inspelning, klädsel och stress.111  

 

Validitet går hand i hand med reliabilitet och i båda bör man sträva efter så högt som 

möjligt. Validitet står för giltighet och hur sannolikt någonting är, alltså att man mäter 

det som man avsett mäta. Validitet kan bero på mätinstrument och som i intervjuer 

beror på välgrundade frågor och övertygande argument, det vill säga om datan är 

tillräcklig för att uppfylla ett resultat på undersökningens syfte. 112  Detta kan 

symboliseras genom en piltavla där målet är att få så god träffbild som möjligt, målet 

är alltså att få alla pilar att hamna mitt i prick på tavlan. För att uppnå detta i så hög 

grad som möjligt har jag utformat öppna frågor i min intervjuguide som låter 

respondenterna besvara frågan med en förklaring. Dels för att jag ska kunna se till att 

respondenterna förstår vad som efterfrågas och dels för att respondenterna ska kunna 

få ge så utförliga svar som möjligt istället för ja och nej frågor som inte ger tyngd för 

uppsatsen om de inte får ge förklaring för sina åsikter.113 Jag anser att detta stärker 

validiteten då jag kan ta hänsyn till kontexten för svaren. Intervjupersonerna är 

handläggare på migrationsverket vilket medför att jag anser de vara trovärdiga med 

tanke på deras erfarenhet som är nödvändiga för att svara på mina frågor. Intervjuerna 

är djupgående och långa och frågorna som jag utformat utgår från teorin vilket jag har 

gjort för att få så hög validitet som möjligt för att kunna uppfylla mina 

frågeställningar och mitt syfte.114  

 

4.8 Operationalisering  
Tjänstemännen inom de båda teorierna har många likheter som exempelvis att de är 

omöjliga att detaljstyra, de har en slags makt över sina klienter och är oftast offentligt 

                                                
111 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s.263.  
112 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s.264. 
113 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s.266-267. 
114 Esaiasson, Peter (2012) Metodpraktikan, s.216.  
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anställda. Det som däremot skiljer de åt och som analysen kommer utgå från är en 

egen konstruerad operationalisering av teorierna som redovisas i tabell 1 nedanför.  

 

Tabell 1 – Skillnader mellan närbyråkraten och professionalism 

 Närbyråkrat Professionalism 

Organisation Hierarkisk organisation Flexibel organisation 

Arbetssätt Trögrörligt Effektivt 

Fokus Implementering av 

politiska beslut 

Sakkunskaper inom 

speciella områden 

Styrning Regelstyrda Etiska normer 

Situationslösning Kategorisering av 

stereotyper 

Individanpassat 

Rörelsefrihet Viss handlingsfrihet Självständiga  

Kontroll Kontrollerade uppifrån Intern kontroll 

 

Dessa skillnader mellan tjänstemannarollerna kommer som tidigare nämnt vara 

utgångspunkten för vad som redovisas av intervjupersonernas utsagor i kapitlen 

nedan.  

4.9 Generaliserbarhet 
Generalisering står för om resultaten endast kan användas för den specifika 

avgränsningen som undersökningen har eller om den är användbar även för ytterligare 

undersökningar med olika situationer och andra intervjupersoner.115 Jag anser att min 

information är representativ för de flesta migrationsverksanläggningarna då jag har 

stor spridning på intervjupersoners erfarenheter. Dessutom är migrationsverket en 

statlig myndighet och ska drivas på samma sätt runt om i landet. Samtidigt är denna 

undersökning en fallstudie för Örebros migrationsanläggning och det kan vara svårt 

att veta hur långt generaliseringen kan nå. Det jag vill bidra med är en ökad empirisk 

kunskap om verkligheten för migrationsverkets handläggare.  

	   	  

                                                
115 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s.280-281. 
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5. ANALYS AV INTERVJUER  

I följande kapitel redovisas det empiriska material som insamlats vid intervjuer av 
handläggare på migrationsverket i Örebro. Här analyseras den första delfrågan som 
behandlar tjänstemannarollerna enligt strukturen av operationaliseringen i tidigare 
kapitel. Detta för att få svar på om handläggare uppfattar sina förutsättningar bäst i 
relation till närbyråkrater eller professionalism. 
    

5.1 Organisation 
Den organisatoriska skillnaden mellan närbyråkrater och professionalism inom är att 

den först nämnda är uppbyggt hierarkiskt där närbyråkraterna befinner sig på den 

lägsta nivån116, medan de professionellas är flexibel då de har högutbildad personal 

som tilldelas stort ansvar även på de lägre nivåerna.117 Det framkom vid intervjuerna 

att trots att de flesta handläggarna på migrationsverket besitter en hög utbildningsnivå 

finns det en betydande skillnad i ansvar för olika sakområden mellan nivåerna. 

Handläggarna tar precis som närbyråkrater plats längst ner i hierarkin, längst bort från 

politikerna och har direktkontakt med medborgarna. De är organiserade i team där var 

team har en så kallad teamledare och beslutsfattare, som i sin tur har ansvar inför 

enhetschefen på Örebros migrationsverk. I organisationens topp finns 

Generaldirektören som har ett ansvar upp mot regeringen för hela 

migrationsverksamheten i Sverige.118  

 

Den generella uppfattningen vid intervjuerna var att organisationen är hierarkisk och 

uppifrån styrd. Däremot hävdar handläggarna att de kan vara flexibla genom att lägga 

fram förslag om hur de ska organisera sig inom varje team. Handläggare 3 uttrycker 

det på följande sätt:  

”Vår generaldirektör är väldigt rak mot vår riksdag och regering om att migrationsverket är 
en flexibel organisation och det är väldigt många som ställer sig bakom den principen. Vi 
måste vara det eftersom vårt arbete påverkas väldigt mycket av vad som händer i världen. 
[…] Då har man ett krav på sig mot regeringen att vara flexibel.”119  
 

Samtidigt tyder det på att det finns en strukturerad hierarkisk organisation. När frågan 

ställdes om det finns en tydlig organisation som beslutats på högre nivåer i verket 

svarar handläggare 2:  
                                                
116 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.70. 
117 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.260.  
118 Migrationsverkets hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/202.html, sidan senast uppdaterad: 2011-
11-22 , hämtad 2013-01-30. 
119 Intervju, Handläggare 3, 2012-11-30, s.5.  
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”Vi har en ledning och styrning och experter som säger hur vi ska göra […] rättschefen och 
olika verksamhetschefer kommer med olika riktlinjer om hur vi ska arbeta.”120  
Handläggare 1 påpekar även att verksamheten är organiserad på liknande sätt runt om 

i landet: 

”Jag tror att vi jobbar relativt lika för det har ju blivit så att man har gått över till att jobba i 
teams mer överallt under det här året som varit, så jag känner att det ser nog organisatoriskt 
ganska lika ut.”121  
 

Det framkommer alltså att organisatoriskt sett pekar det på att de är organiserade 

hierarkiskt precis som närbyråkrater, men kan påverka organisationen inom sitt team. 

Som handläggare 3 nämnt så menar generaldirektören att migrationsverket är en 

flexibel organisation, men ändå kvarstår den strukturerade organisationen på samma 

sätt runt om i landet som antyddes av handläggare 1.  En strukturerad organisation 

beskrivs även på migrationsverkets hemsida och tyder därför på att detta gäller för 

alla migrationsverk runt om i Sverige.122 

 

5.2 Arbetssätt 
Som handläggare 1 nämnt så har de gått över till att jobba i team. Detta är ett resultat 

av att man börjat använda systemet ”Lean” som går ut på att göra arbetet så effektivt 

som möjligt för att öka nyttan för kunderna.123 Handläggare 4 har förklarat systemet 

genom denna symbolik: 
”Det är väl för att minska alla de här ledmomenten som egentligen är helt onödiga och 
kanske tänka ett steg längre. Till exempel så jämför de med att skrivaren är trasig och så 
skakar man på den för att försöka få den att fungera. Sen ringer man någon som fixar den, 
men att man ringer någon som fixar den från början istället.”124  
 

Som tidigare redovisats i teorin har de professionellas förutsättningar förändrats i och 

med inflytandet av new public management inom offentlig förvaltning. Man försöker 

nu styra som i ett företag där fokus ligger på att vara produktiv och konkurrenskraftig 

på marknaden.125 Detta har även handläggarna på migrationsverket märkt av då 

                                                
120 Intervju, Handläggare 2, 2012-11-30, s.2.  
121 Intervju, Handläggare 1, 2012-11-29, s.3.  
122 Migrationsverkets hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/202.html, sidan senast uppdaterad: 2011-
11-22 , hämtad 2013-01-30. 
123 Migrationsverkets hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/207.html, sidan senast uppdaterad: 2012-
09-17, hämtad: 2013-02-12. 
124 Intervju, Handläggare 4, 2012-11-30, s.2.  
125 Klasson, Torgny (2010) Professioner i offentlig förvaltning, s.123. 
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flertalet nämner produktionsmått och jämför sitt arbete med att arbeta i en fabrik. Ett 

exempel på detta är ett citat av handläggare 2:  
”Det är ju det man har förstått de här åren, att man ska producera inom vissa tidsmål och att 
det är det som är viktigt. Man är som i en fabrik där man ska producera och producera, fast 
man står ju inte och skruvar dit kapslar utan man beslutar om människor.”126  
Handläggare 3 menar att det är teamledarens ansvar att se till så produktionen hålls 

igång: 
”Teamledaren ska coacha mig så att jag blir en bättre handläggare och ökar min produktion, 
men inte genom att stressa. Jag ska inte jobba snabbare, jag ska jobba smartare.”127  
 

Två handledare påpekade även att tidspressen och stress ibland kanske kan resultera i 

ett felaktigt beslut.128 Enligt teorin har effektiviseringen av den offentliga sektorn 

kritiserats för att prioritera effektivitetsskäl före rättviseskäl. 129  Alla handledare 

nämner att man alltid har tillgång till information för att kunna ta ett beslut, däremot 

begränsas denna möjlighet av tidspressen:  
”Man kan ju alltid vända sig någonstans och det finns alltid experter man kan fråga, fast då 
kanske det tar tid och man känner kanske att man inte alltid har tid att vänta på dem.”130  
 

Handläggarnas arbetssätt framstår alltså inte som närbyråkraters trögrörliga, utan 

istället effektivt som de professionellas. Däremot finns det vissa frågor som aldrig tas 

upp som kanske skulle kunna underlätta arbetet för handläggarna. Dessa förslag som 

åsidosätts kan visa tendenser på ett trögrörligt arbetssätt, Handläggare 1 menar att: 
”Själva arbetet är inte trögrörligt i allmänhet, absolut inte, inte heller allmänt i förslag. Men 
det finns vissa frågor som aldrig blir lösta och det är väl surdegar kan man säga. Av någon 
anledning blir det aldrig löst, det är en oklarhet vem som ska ta beslut och bestämma hur det 
ska vara.”131  
Handläggare 1 tillägger även att det troligen beror på ett organisatoriskt problem på 

högre nivåer i verksamheten som medför en oklarhet i var beslutet ska tas.132  

 

Handläggare 3 instämmer med handläggare 1, men beskriver mer utförligt denna 

trögrörlighet. Det verkar tyda på ett organisatoriskt problem i de högra nivåerna som 

är fast i tidigare styrtraditioner: 

                                                
126 Intervju, Handläggare 2, 2012-11-30, s.5.  
127 Intervju, Handläggare 3, 2012-11-30, s.5. 
128 Intervju, Handläggare 2, 2012-11-30, s.5.  
129 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.278. 
130 Intervju, Handläggare 1, 2012-11-29, s.3.  
131 Intervju, Handläggare 1, 2012-11-29, s.9.  
132 Intervju, Handläggare 1, 2012-11-29, s.9. 



32 

”Det är väldigt styrt av tidigare organisationer och man är väl ganska fast i hur man ska 
göra, det kan vara ganska trögrörligt att få igenom eventuella idéer och förändringar. Det är 
inte gjort på en vecka utan det ska diskuteras och stötas och blötas i kanske några månader 
ibland.”133  
 

Sammanfattningsvis kan man säga att handläggarna har ett professionellt och effektivt 

arbetssätt, men på grund av att styrningen i organisationens högre nivåer beslutar vad 

som ska prioriteras kan vissa förslag om förändringar bortfalla då andra frågor 

prioriteras. Dessa förslag som åsidosätts kan ibland sakta ned arbetet då man väntar på 

ett beslut som aldrig riktigt får ett tydligt svar på grund av organisationsproblem i de 

högre nivåerna. Självklart påverkas handläggarna av detta, men arbetssättet på 

handläggarnivå benämns ändå bäst som effektivt i likhet med de professionellas.   

 

5.3 Fokus 
Alla fem handläggarna är eniga om att det sker många och snabba förändringar inom 

migrationsverket som de måste förhålla sig till. Dessa förändringar kommer på 

uppdrag från högre instanser inom verket. Handläggare 3 uttryckte sig följande:  

”Oftast är det så att ”nu ska vi göra såhär, pang bom, första oktober börjar ni göra så” sen 
får man inte så mycket verktyg för hur det faktiskt ska genomföras så det blir ju lite 
halvdant”134  
 

Detta tyder på att handläggarna har samma fokus som närbyråkrater, det vill säga 

implementering av politiska beslut. De professionellas besitter en expertiskunskap 

inom ett specifikt område som låter de själva välja var de vill lägga fokus.135  

De professionella yrkesgrupperna har tilldelats en viss legitimation för sin specifika 

kunskap, vilket inte går att hitta för handläggare på migrationsverket. De flesta 

handläggarna har läst juridiska kurser på universitetsnivå men det finns ändå ingen 

specifik utbildning för att bli handläggare på migrationsverket som kan jämföras med 

exempelvis läkares eller ingenjörers. Handläggare 1 påpekade att mer kunskap i 

juridik hade varit nyttigt för att höja kompetensen på kontoret, men upplevde det 

samtidigt inte som ett problem då det kan utvecklas i takt med erfarenhet.136 

Handläggare 3 förklarade att den läst till statsvetare och inte hade så stor kunskap 

                                                
133 Intervju, Handläggare 3, 2012-11-30, s.2.  
134 Intervju, Handläggare 3, 2012-11-30, s.4. 
135 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.160.   
136 Intervju, Handläggare 1, 2012-11-29, s.3.  
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inom rättsvetenskap eller juridik, men upplevde inte att det var några problem att 

börja arbeta på migrationsverket. Det finns även en expertenhet som de kan vända sig 

till om de stöter på några problem som de inte stött på tidigare.137 Detta tyder på att 

handläggarna inte själva behöver en specifik kunskap då de kan få svar från en 

expertgrupp om de stöter på något problem. Denna expertgrupp nämns av alla 

handläggare och det framkommer då att dessa experter är de som besitter den 

professionella tjänstemannarollens kunskapsbas.  

 

Handläggarnas fokus ligger alltså i att implementera beslut som kommer uppifrån från 

riksdag och regering. Ett utdrag ur intervju 3 har beskrivit detta: 
”Man måste vara väldigt professionell i sin inställning till arbetet och att man har stöd i den 
lagstiftning som finns eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle som våra 
folkrepresentanter har stiftat och man får stödja sig i det.”138  
 

Handläggare 4 beskriver mer utförligt vad det är för typ av beslut som de ska förhålla 

sig till och vad detta påverkas av:  
”Vi får inför varje årsskifte ett uppdrag från regeringen som vi ska uppfylla. Då handlar det 
framförallt om väntetider och hur många ärenden vi ska ta beslut i. Det beror ju oftast på hur 
mycket pengar migrationsverket ska få nästa år.”139  

 

5.4 Styrning 
Hur arbetet regleras skiljer sig mellan närbyråkrater och professionella. De 

professionella yrkesutövarna styrs av etiska normer med råd som vägledning som ger 

de mer frihet. Närbyråkrater styrs av fasta regler i grunden och direktiv som 

vägledning, de är alltså regelstyrda.140  

 

Handläggarna på migrationsverket har i grunden fasta regler om exempelvis 

handläggningstider och utgår strikt från lagar när de fattar beslut. Detta är ett krav för 

att kunna rättfärdiga sina beslut och upprätthålla rättssäkerheten. Frågan om 

handläggana känner sig regelstyrda fick liknande svar från alla handläggare, detta är 

ett citat av handläggare 5: 

                                                
137 Intervju, Handläggare 3, 2012-11-30, s.2.  
138 Intervju, Handläggare 3, 2012-11-30, s.8. 
139 Intervju, Handläggare 4, 2012-11-30, s.3-4. 
140 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.261. 
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”Vi följer de lagar och praxis vi har att följa. Sen finns visst tolkningsutrymme och då 
diskuterar vi så fort något är oklart så man sitter inte själv. […] Det ska vara en rättssäker 
prövning så ser två ärenden likadana ut så ska det ju bli likadant utfall.”141  
 

Handläggare 3 menar att mellan riksdagen och handläggarna finns en enorm väg och 

att det som beslutas där är ”något abstrakt där uppe”. Handläggaren fortsätter 

resonemanget med:  
”Det verktyget som de har gett oss är mallar inom vissa ärenden och utlänningslagen som vi 
använder direkt. Det är ju dem som har stiftat den och den arbetar jag med dagligen och tar 
beslut efter.”142  
 

Handläggare 4 nämner att de flesta vet vad domstolen går på och hur lagen ska tolkas. 

Finns det oklarheter kan de dessutom vända sig till lagstiftarna för att förstå lagens 

syfte.143 Samtidigt antyder de flesta handläggare att det uppstår olika tolkningar 

beroende på vem som tolkar lagen. De säger även att de kan göra vissa undantag då 

regelverket är uppbyggt på ett sådant sätt, vilket liknar professionell styrning. 

Däremot när följdfrågan ställdes om de endast tar hänsyn till information som är 

relevant för regelverket eller om de även kan se till de sökandes omständigheter, blev 

svaret enhälligt. 
”Nej om det inte är reglerat att jag ska göra det, så gör jag inte det.”144  
 

”Vårt jobb är att vara objektiva. Vi ska bara tolka utlänningslagen som den är skriven. Vi 
kan inte lämna något utrymme åt deras personliga situation”145  
 

Trots att handläggarna i vissa fall alltså kan tolka lagen på olika sätt är de regelstyrda 

då de utgår från fastställda lagar och direktiv från riksdag och regering. Därför lutar 

det mer åt en styrning i likhet med närbyråkraters. 

 

5.5 Situationslösning 
Sättet som närbyråkrater använder sig av för att hantera sina arbetsuppgifter går enligt 

Lipsky ut på en generalisering av stereotyper. Med detta menas att enskildas behov 

inte kan tillgodoses och klienterna sorteras in i kategorier. Lipsky menar att det beror 

                                                
141 Intervju, Handläggare 5, 2012-11-30, s.3. 
142 Intervju, Handläggare 2, 2012-11-30, s.4. 
143 Intervju, Handläggare 4, 2012-11-30, s.6. 
144 Intervju, Handläggare 3, 2012-11-30, s.7.  
145 Intervju, Handläggare 4, 2012-11-30, s.5.  
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på processer för att orka med arbetet.146 De professionella löser, i motsats till 

närbyråkrater, sina uppgifter genom att anpassa behandlingen för varje enskild 

individ. Det är dess specialistkunskaper som gör att de kan se till enskildas behov för 

att kunna tillfredsställa sina klienter i så hög grad som möjligt.147  

 

Vid intervjuerna av handläggarna framkom olika uppfattningar. Vissa ansåg att de 

sätter sig in i varje enskilt fall medan andra menar att de kan få vissa fördomar efter 

en lång erfarenhet inom en och samma ärendekategori. Frågan om det uppstår 

generaliseringar av stereotyper fick följande svar av handläggare 2:   
”Ja, det gör det ju. Speciellt om man jobbar inom en ärendekategori länge och mycket och 
varje dag absolut. Man blir ju blasé och tänker ”jaja, samma samma”, så blir det ibland.”148  
Att de ens har olika ärendekategorier kan ses som en viss form av kategorisering, men 

beror förmodligen på hantering av arbetet vilket stämmer överens med Lipskys teori 

om närbyråkrater.   

 

Handläggare 4 fick frågan om de kan bedöma varje enskilt fall individuellt och detta 
var svaret: ”Det tycker jag verkligen att det gör vi och just när det gäller synnerliga 
ömmande ska ju mycket till för att det ska kunna tillämpas, men då tittar vi just på hur 
personen faktiskt har det i hemlandet. […] Varje ärende är ju fortfarande unikt, vi måste utgå 
från varje ärende så det är ju inte bara att ”den här personen kommer från Afghanistan så 
den får en speciell bedömning.”149  
 

Handläggare 1 förklarar: 

”Om man börjar initialt där man ska börja handlägga då tror jag det finns stereotyper så 
man tänker hur brukar det ha varit här i de här slags fallen, så kan det ju vara när man 
börjar. Men sen får man då försöka och tänka bort det medan man håller på. […] Man har ju 
någon slags idé om vad man tror för man försöker ju förbereda frågor helt enkelt.” 150 
 

Här ser vi en blandning av både handläggare 2 och handläggare 4s svar. Handläggare 

1 menar alltså att man kan ha vissa förutfattade meningar men när det väl kommer till 

utredning av ärendet måste varje fall undersökas enskilt. Detta intygar även 

handläggare 5 om: 
”Jag upplever att vi i alla fall här går in och läser varje ärende. Varje enskilt fall har ju sina 
unika detaljer. Man ser ju likheter men man får ju gå in och kolla på fallet ordentligt. 

                                                
146 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.252. 
147 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.160. 
148 Intervju, Handläggare 2, 2012-11-30, s.7. 
149 Intervju, Handläggare 4, 2012-11-30, s.5. 
150 Intervju, Handläggare 1, 2012-11-29, s.7. 
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Kommer det in fall med liknande omständigheter så bör man ju ha de andra i bakhuvudet, 
man plockar ju på sig hur man gjort i tidigare ärenden.”151  
 

Trots att handläggare kan se likheter mellan olika fall och utgå från tidigare 

bedömningar, ser de till detaljerna och uppgifter för varje enskilt fall. De har 

exempelvis mallar för hur vissa fall ska bedömas på grund av att de är regelstyrda, 

däremot kan de ändå ta hänsyn till synnerliga ömmande. Detta tyder på professionell 

situationslösning där var individ ska få en prövning och få lämna in personlig 

information och få ett beslut baserat på detta.   

 

5.6 Rörelsefrihet 
Rörelsefrihet handlar om hur stor frihet de har att göra sina egna bedömningar och 

påverka tillämning och upprätthållande av exempelvis regler och policys 

Närbyråkrater är som sagt regelstyrda men har tilldelats en viss handlingsfrihet på 

grund av att klienterna de hanterar har unika problem som inte går att detaljstyra.152 

De professionella anses som självständiga då de, på samma sätt som närbyråkrater, 

inte kan styras i detalj. Däremot har de större frihet då man litar på att den 

professionella vet hur den ska agera på grund av sin expertkunskap och gör som den 

anser vara bäst. 153  Professionella ses alltså som närbyråkrater med större 

handlingsfrihet då de inte är regelstyrda i grunden.154  

 

Handläggarna på migrationsverket har strikta lagar de måste tillämpa vid sina 

bedömningar. Exempelvis finns en regel som säger att varje ärende ska hanteras inom 

9 månader. Hinner man inte detta mål kan de däremot anföra att det finns särskilda 

skäl för varför man inte hunnit ta ett beslut inom tidsramen.155 Handläggare 2 

förklarar det följande:  
”Jag har en viss handlingsfrihet för att man har ju någon att ansvara för och säga varför 
man inte har gjort det här exempelvis och då får man ju säga varför. […] så man får ju stå 
lite i skamvrån känns det som ibland när man inte har gjort det här och så.”156  
 

                                                
151 Intervju, Handläggare 5, 2012-11-30, s.4. 
152 Klasson, Torgny (2010) Professioner i offentlig förvaltning, s.39.  
153 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.259. 
154 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.260. 
155 Intervju, Handläggare 1, 2012-11-29, s.4. 
156 Intervju, Handläggare 2, 2012-11-30, s.5. 
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Handläggare 3 antyder att det finns en frihet att de är upp till de själva att fatta ett 

beslut då de har tilldelats en beslutanderätt:  
”Skulle jag känna att jag ska sätta mig och bevilja alla mina ärenden så har jag delegation 
på det. […] När jag är nyanställd här på migrationsverket får jag inte ta några beslut själv 
utan då får jag ha en kollega, som en liten fadder som primärt avgör när jag är redo för att 
fatta beslut själv. Men som sagt då så har jag jobbat ett tag och har fått min delegering och 
anses vara lämplig att fatta beviljanden själv och avslag måste vi alltid vara 2 på.”157  
 

Handläggare 1 menar att de självklart måste hålla sig till reglerna men att de har en 

viss frihet för att själva kunna göra en bedömning: 
”Alltså reglerna måste man ju följa men det kommer alltid in bedömningar på något sätt så 
det måste ju alltid finnas ett utrymme för bedömningar. Men reglerna kan man ju inte undvika 
att hålla sig till men sen är det ju en bedömningsfråga. Det är ju en bedömningsfråga även 
när vi utreder personer som är gifta och då misstänker vi sken eller misstänker vi att det inte 
är sken, det är ju också en bedömningsfråga.”158  
 

Här ser vi alltså att de är regelstyrda i grunden och att deras handlingsfrihet mer 

handlar om att de båda kan avslå eller bevilja klienterna exempelvis 

uppehållstillstånd. Deras handlingsfrihet faller inom ramen av regler som de ska hålla 

sig till och är därför närbyråkrater i detta avseende.   

 

5.7 Kontroll 
Som handläggare 2 nämnde i den tidigare punkten så har de någon att ansvara för. 

Detta är en självklarhet inom de flesta yrken, men vem de ansvarar inför kan skilja sig 

åt. Närbyråkrater har ansvar inför högre tjänstemän som ansvarar för hela 

verksamheten159, medan professionella med följd av en ökad delegering kontrollerar 

varandra. Detta är möjligt då de professionella har legitimeringsprocesser som är 

nödvändiga för att skydda deras autonomi.160  

 

Handläggare 5 påpekar att de har beslut från högre nivåer som de måste följa i sitt 

yrke.161 Detta tyder på att de ska följa beslut uppifrån och bör därför även vara 

kontrollerade uppifrån. Handläggare 3 tillägger också att:  

                                                
157 Intervju, Handläggare 3, 2012-11-30, s.8.  
158 Intervju, Handläggare 1, 2012-11-29, s.6. 
159 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.70-71. 
160 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.258. 
161 Intervju, Handläggare 5, 2012-11-30, s.2. 
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”Är jag osäker går jag alltid till min teamledare eller beslutsfattare […] Det är också helt 
okej att be en kollega att titta på det och se vad den gör för bedömning av ärendet.[…] det är 
alltid beslutsfattaren som är den yttersta ansvariga för utvisningsbeslut.”162  
 

Trots att kollegor samarbetar och kan hjälpa varandra är det ändå en beslutsfattare 

som är ytterst ansvarig för beslut. Det är alltså inte medarbetare som sitter och 

kontrollera varandra och påminner därför om närbyråkraters ställning i kontrollstegen. 

Handläggare 3 fortsätter:    
”Jag tror de allra flesta har en ganska hög arbetsmoral och integritet. […] jag vill ju inte 
heller bli uthängd eller få backning på att jag gör fel. Det påverkar ju även mig i min 
framtida karriär på migrationsverket och i min löneförhandling.”163  
Även detta tyder på kontroll uppifrån då felaktigt arbete kan påverka framtiden samt 

lönen för handläggaren inom migrationsverket. 

 

5.8 Sammanfattning 
Efter denna sammanställning av materialet applicerat på operationaliseringen ser vi att 

handläggare kan benämnas som närbyråkrater med ett professionellt arbetssätt. De 

är närbyråkrater i den meningen att de är hierarkiskt organiserade och dess fokus 

ligger på implementering av politiska beslut. Detta gör de regelstyrda med viss 

handlingsfrihet och kontrolleras sedan uppifrån. Däremot är deras arbetssätt effektivt 

och de behandlar sina klienter individanpassat precis som professionalister. Detta för 

oss in på nästa frågeställning om vilka risker dessa tjänstemannaroller medför i en 

demokrati som Sverige.  

	   	  

                                                
162 Intervju, Handläggare 3, 2012-11-30, s.8. 
163 Intervju, Handläggare 3, 2012-11-30, s.9. 
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6. ETT DEMOKRATISKT STYRPROBLEM 

I detta kapitel analyseras den andra delfrågan som handlar om vilka 
demokratiproblem som kan uppstå med handläggarnas förutsättningar. Analysen 
problematiserar förvaltningspolitikens utveckling i dagsläget och relationen mellan 
politiker och handläggare. 

 

6.1 Ett demokratiskt styrproblem  
Den uppifrån styrda uppfattningen där tjänstemän ansvarar inför regering och riksdag 

är det legitima styrsystemet i vår demokrati. 164  Detta stämmer överens med 

handläggarna på så sätt att de är hierarkiskt organiserade, de implementerar politiska 

beslut, är regelstyrda och kontrolleras uppifrån. Däremot har de en viss 

handlingsfrihet att påverka både hur politiska beslut uppifrån ska implementeras in i 

verksamheten och sina klienters utfall.165 Det är just denna handlingsfrihet som kan 

problematiseras för både närbyråkrater och professionella som i detta fall utgörs av 

handläggarna på migrationsverket.   

 

Politiker får mycket kritik för att de riktar för stor uppmärksamhet mot beslutsfattande 

och tar verkställandet för givet. Detta leder till att besluten kan få ett annat resultat än 

det som var tänkt och är därför svårare att följa upp.166 Handläggare 2 förklarade att 

det som beslutas i riksdag och regering är något abstrakt ”där uppe”. Sedan ska 

beslutet gå genom de olika nivåerna nedåt för att omformas till att fungera i 

praktiken.167 Under hela denna process kan beslutet komma att förändras och det som 

sedan når ned till handläggarna kan vara betydande åtskilt från politikernas 

grundsyfte. Politiker underkastar sig även dessa omarbetade beslut då tjänstemännen 

besitter en större kunskapsbas och erfarenhet inom ämnet som politiker saknar.168 Om 

politiken då på detta sätt, styrs nedifrån-upp kan det medföra demokratiproblem som 

exempelvis att legitimiteten riskerar att urholkas.169 Samma problem kan uppstå i en 

uppifrån-ned styrning, då politiker som inte är insatta inom ämnet tar beslut. Då 

riskerar förvaltningen att politiseras och endast tillgodose politikers egenintressen 

samt klienter som stödjer dessa. 170  Ett ytterligare problem kan vara att olika 

                                                
164 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.269. 
165 Intervju, Handläggare 1, 2012-11-29, s.6. 
166 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.73. 
167 Intervju, Handläggare 2, 2012-11-30, s.4. 
168 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.78.  
169 Olofsdotter Stensöta, Helena (2009) Sjukskrivningarna och välfärdens infriare, s.28. 
170 Ahlbäck, Öberg, Shirin & Rothstein, Bo (2010) Politik som organisation, s.20-12. 
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tjänstemän kan tolka besluten på skilda sätt vilket resulterar i olika uppfattningar. 

Konsekvensen av detta ur båda perspektiven blir att klienterna bemöts av en politik 

som inte stiftats av våra folkvalda. Det största problemet med detta är att medborgare 

inte valt dessa chefstjänstemän och utgör därför ett stort problem för en demokratisk 

styrkedja.171  

 

Samtidigt anser handläggarna som befinner sig på den lägsta nivån att de utför ett 

rättssäkert arbete då de kan ta stöd i att deras arbete utgår från de folkvaldas beslut.172 

Handläggare 2 påpekade däremot att de inte bara gör vad politiker säger173, men detta 

råder det olika åsikter om som vi kan se enligt handläggare 3s citat under fokus där de 

tydligt är styrda av besluten uppifrån.174 Samtidigt finns önskemål att besluten ska 

vara mer förankrade i verksamheten eller beskrivningar för hur besluten ska 

genomföras då det kommer en plötslig förändring, vilket tydligen förekommer ofta.175 

Detta stämmer också överens med teorin som menar att detta är politikers sätt att 

försöka hålla kontroll på verksamheten. Det sker genom många och otydliga beslut 

som är svåra att följa upp176, vilket leder till extraarbete för tjänstemännen som 

tvingas lägga ner mycket tid och resurser på rapportering upp till högre nivåer.177  

 

Då politiker styr över verksamheten genom resursfördelning påverkas handläggarnas 

förutsättningar.178 De har antagit den nya styrmodellen som implementerats alltmer i 

den offentliga sektorn, New public management. Det går ut på att 

förvaltningsmyndigheter ska styras på ett företagsliknande sätt med fokus på 

marknadsmekanismer som produktion för att uppnå ett mer effektivt arbetssätt.179 

Detta är fallet för handläggarna på migrationsverket, i likhet med teorin om 

professionalism, som märktes av när de flesta handläggare under intervjun uppgav att 

de börjat arbeta med Lean. De påpekade även att de ska arbeta som i en fabrik och 

använde uttryck som produktion och produktionsmått.180 Handläggare 3 uttalade sig 

tydligt om att sin teamledares roll är att få handläggarna att arbeta bättre genom inte 

                                                
171 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.78.  
172 Intervju, Handläggare 3, 2012-11-30, s.8. 
173 Intervju, Handläggare 2, 2012-11-30, s.4. 
174 Intervju, Handläggare 3, 2012-11-30, s.4. 
175 Intervju, Handläggare 3, 2012-11-30, s.5. 
176 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.73-74.  
177 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.281. 
178 Klasson, Torgny (2010) Professioner i offentlig förvaltning, s.39. 
179 Klasson, Torgny (2010) Professioner i offentlig förvaltning, s.123.  
180 Intervju, Handläggare 2, 2012-11-30, s.5. 
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genom att jobba snabbare, utan genom att jobba smartare just för att hinna producera 

mera. 181  Teorin menar att en påtvingad marknadsdisciplin ställer krav på 

handläggarna att uppnå oerhört bra resultat utan övervakning. För att sedan kunna 

kontrollera verksamheten internt används prestationsmått. 182  Som redovisats i 

föregående kapitel ställs höga krav på handläggare att producera, som sedan följs upp 

genom en kontroll där de får stå till svars om de inte hunnit producera ett visst antal 

beslut inom den utsatta tidsbegränsningen.183  

 

Effektiv styrning har kritiserats för att prestationstrycket tvingar tjänstemän att 

prioritera effektivitetsskäl före rättviseskäl.184 Under intervjuerna framkom det att den 

största anledningen till felaktiga beslut berodde på tidspress.185 Detta är ett stort 

problem då handläggarna tar beslut om människors framtid. Som handläggare 2 

beskrev det så är arbetet som att jobba i en fabrik med tanke på produktionen, men 

samtidigt handlar det om riktiga människor och deras liv.186 Arbetet är så pass 

självständigt att handläggarna helt fritt kan ta beslut utan att hänvisa till något lagrum, 

men ändå uppstår i vissa fall felaktiga beslut och dessa kan då överklagas. Trots 

denna möjlighet bekräftas kritiken i teorin om att kvantitet prioriteras före kvalitet 

med den nya effektiva styrningen.187  

 

Det största problemet för både närbyråkrater och professionell tjänstemannautövning 

är ansvarsutkrävandet. Med detta menas vem som ska stå till svars för beslut och 

handlingar som genomförs, vilket är den sista länk i styrkedjan som binder demokrati 

och förvaltning. 188  Teorin skiljer mellan byråkratisk och professionell 

ansvarsskyldighet. Den byråkratiska har drivits fram hierarkiskt för regleringar av 

arbetet medan den professionella är styrd av principer och normer som grundats av 

den egna yrkeskåren. Vem är det då som ska stå till svars för uttalanden, beslut, 

implementering och uppföljning? Traditionsenligt ska politiker sätta upp mål som ska 

uppfyllas av förvaltningen, men i verkligheten är denna relation mer komplicerad än 

                                                
181 Intervju, Handläggare 3, 2012-11-30, s.5. 
182 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.278. 
183 Intervju, Handläggare 2, 2012-11-20, s.5. 
184 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.278.  
185 Intervju, Handläggare 1, 2012-11-29, s.6. 
186 Intervju, Handläggare 2, 2012-11-30, s.5. 
187 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.278. 
188 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.78.  
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så.189 Tjänstemän har inget formellt ansvar inför medborgarna, medan politiker har 

svårt att förklara utfallet i vissa beslut då de implementeras i lägre nivåer.190 För 

handläggarna gäller en hierarkisk organisation där generaldirektören står som högst 

ansvariga för verksamheten inför riksdag och regering. Sedan följer 

verksamhetschefer och vidare enhetschefer som redovisats i bakgrunden.191 Därför 

bör de kunna följa upp händelser och se var eventuella problem uppstår, men precis 

som tidigare nämnt har inte tjänstemän ett formellt ansvar vilket gör att de inte kan 

hållas ansvariga. Trots detta har tjänstemännen ändå ett stort inflytande över hur 

politiken slutligen når medborgarna.192 Detta medför en stor risk för urholkning av 

vårt demokratiska samhällssystem.193  

 

6.2 Sammanfattning 
Då politiker lägger fokus på beslutsfattande och tar verkställandet för givet kan 

besluten komma att förändras och det som sedan når ner till handläggarna kan vara 

betydande åtskilt från politikernas grundsyfte. Politiker accepterar dessa beslut då 

tjänstemännen besitter en större kunskapsbas och erfarenhet. I ett försök av 

politikerna att återta kontrollen tas många och otydliga beslut som är svåra att följa 

upp.  

 

För att effektivisera arbetet styrs verksamheten på ett företagsliknande sätt med fokus 

på produktion. Migrationsverket har börjat arbeta efter Lean-modellen som ställer 

höga krav på handläggare att producera. Modellen har kritiserats för att prioritera 

effektivitetsskäl framför rättviseskäl vilket handläggarna bekräftar då den största 

anledningen till felaktiga beslut enligt dem beror på tidspress. Handläggarnas beslut 

påverkar människors framtid och då återstår den viktiga frågan som vem som ska 

hållas ansvarig. Politiker är, till skillnad från tjänstemän, de formellt ansvariga men 

tjänstemännen är ändå de som påverkar implementeringen av besluten och hur 

politiken till slut når medborgarna. Eftersom tjänstemännen inte är de folkvalda 

stämmer denna relation inte överens med en demokratisk styrkedja.  

                                                
189 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.268-269. 
190 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.287. 
191 Migrationsverkets hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/202.html, sidan senast uppdaterad: 2011-
11-22, hämtad 2013-02-12.  
192 Hill, Michael J. (2007) Policyprocessen, s.287.  
193 Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012) Tjänstemän i politiken, s.78. 
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7. SLUTSATS 
I detta slutliga kapitel redovisas slutsatserna för att ge svar på uppsatsens grundfråga 
tillsammans med personliga reflektioner som uppstått under uppsatsens gång. 
Problemet diskuteras mer fritt och personligt och avslutas med att beskriva vad 
uppsatsen bidragit med och förslag på vidare forskning. 
  

7.1 Slutsats och personliga reflektioner 
Syftet med uppsatsen var att se på hur handläggare på migrationsverket i Örebro 

uppfattade sina förutsättningar och se ifall detta kunde förstås i förhållande till teorin 

om tjänstemannarollerna närbyråkrater eller professionalism. Utöver detta 

undersöktes vilka risker detta kan medföra för demokratin med fokus på 

ansvarskrävande. Slutsatsen är att handläggare på migrationsverket bäst kan 

benämnas som närbyråkrater i det avseendet att de är tjänstemän med betydande 

handlingsfrihet. De är organiserade enligt en hierarkisk struktur och dess fokus ligger 

i implementering av politiska beslut. De är regelstyrda men har en viss handlingsfrihet 

då de själva påverkar hur utfallet blir för klienterna och hur de väljer att implementera 

politiska beslut. Verksamheten följs sedan upp genom en kontroll av högre nivåer i 

organisationen upp till riksdag och regering. Denna tjänstemannaroll som handläggare 

har är legitimt för en demokratisk stat. 

 

Däremot är deras arbetssätt effektivt och de behandlar sina klienter individanpassat i 

likhet med professionalister. För att handläggarna ska kunna utvecklas mot en mer 

professionell yrkesroll krävs en utbildning som är mer förankrad i migrationsverkets 

verksamhet. De har visserligen en introduktionskurs för nyanställda, men den medför 

inte att de besitter en viss expertkunskap som är nödvändig för att arbeta mer 

självständigt. Däremot kan det vara svårt för dessa handläggare att uppnå en 

professionell autonomi då dess arbete är beroende av uppdaterad information om 

omständigheter internationellt. Vidare kan diskuteras om en professionalisering av en 

myndighet som migrationsverket kan utgöra ett hot mot förvaltningen. Min 

bedömning är att självständiga handläggare utan någon som helst kontroll uppifrån 

skulle öka risken för godtycke och ifrågasättande av rättssäkerheten. De är trots allt 

tjänstemän för en statlig myndighet och därför skulle det inte vara legitimt att 

professionaliseras då de ingår i demokratiskt samhälle. Uppföljningar av beslut 

medför enligt min mening att handläggare tar lagar och rättigheter på större allvar och 

på så sätt kan klienter garanteras en rättssäker prövning.  
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Handläggare i jämförelse med professioner inom exempelvis skola och vård har inte 

samma förutsättningar. De båda behandlar människor med behov av hjälp och stöd, 

men har inte samma slags behov att ta hänsyn till. En läkares roll är exempelvis att 

ställa en diagnos till sina patienter och hitta en behandlingsmetod för att de ska bli 

friska. Då krävs en djupgående tidigare utbildning inom sjukdomar och 

behandlingsmetoder och kan i arbetet inte styras i detalj. De har utdelats en 

läkarlegitimation för sin kunskapsbas som gör de självständiga och därför har vi 

förtroende för deras råd och bedömningar. En handläggares roll på migrationsverket 

skiljer sig betydande från detta. De har inte någon specifik tidigare utbildning utan 

utgår istället från den fastställda utlänningslagen och gör därefter en bedömning om 

godkännande eller avslag. Deras beslut berör inte heller endast klienterna, utan även 

staten och därför kontrolleras arbetet uppifrån. Staten kan även påverka 

migrationsverket genom exempelvis budgetfördelningen mellan de olika 

myndigheterna.   

 

Handläggare på migrationsverket har börjat arbeta utefter en styrmodell som kallas 

Lean som fokuserar på att effektivisera arbetsflödet vilket ställer höga krav på 

handläggare att producera beslut inom en viss tidsram. Problemet med detta är att 

effektivitet prioriteras över rättviseskäl som blir ett allvarligt problem då de beslutar 

om människors fortsatta framtid. Det är en bedömningsfråga om vad som ska 

prioriteras och som det ser ut i dagsläget är det främsta målet inom förvaltning 

effektivisering. Viktigt att ta hänsyn till är att migrationsverket inte har obegränsat 

med resurser och att runt om i världen ökar trycket av människor som är beroende av 

och har rätt till en fristad. Då kanske effektivisering är det som krävs just för att hinna 

tillgodose alla sökandes behov på ett så bra sätt som möjligt. Däremot är samtidigt 

effektiviseringen den faktor som försämrar kvaliteten och servicen till medborgarna.  

 

Om en felaktig hantering uppstår eller felaktiga beslut begås är det svårt att se vem 

som ska hållas ansvarig. Tjänstemännen har inte, till skillnad från politiker, ett 

formellt ansvar då de endast ska se till att verkställa beslut. Avståndet är stort mellan 

politiker i riksdag och regering ner till handläggarna och under denna process kan 

många förändringar ske. Verkställandet av besluten verkar ske i dessa ”mellannivåer”. 

Därför kan det även vara svårt att hålla politiker ansvariga för utfallet av 
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implementeringen om det skiljer sig från grundsyftet. Handläggare är tjänstemän på 

den lägsta nivån av den hierarkiska organisationen och utför därför ett arbete på så 

sätt som de blivit instruerade och uppfattar att de kan ta stöd för detta då de utgår från 

att det är politikernas beslut. Däremot överensstämmer inte alltid dessa direktiv med 

politikernas avsikter. Det som uppstår i dessa fall är att klienter möts av en annan 

politik än den som grundats av de folkvalda, vilket är ett betydande problem i den 

demokratiska styrkedjan.  

 

Relationen mellan politiker och tjänstemän är särskilt komplicerad i verkligheten, 

men klart står att avståndet är stort och att det inte finns någon direkt kommunikation 

mellan dessa. Handläggare får allt svårare att hänga med i förändringarna samtidigt 

som politikerna inte verkar ta hänsyn till handläggarnas förutsättningar. Det 

framkommer att politiker inte har insyn i handläggares arbetssituation då de utsätts för 

högre press med samma resurser. Detta kan också vara orsaken till att besluten som 

kommer uppifrån inte uppfattas som verklighetsförankrade och måste bearbetas för att 

kunna appliceras i arbetet. Det verkar röra sig om en effekt av New Public 

Management som influerat den svenska förvaltningen. Snabba och ryckiga beslut 

fastställs av politiker utan någon medföljande förklaring till hur beslutet är tänkt att 

verkställas. Samtidigt finns kravet om utvärdering och granskning kvar som medför 

att verksamheter får mer arbete då de måste ägna tid åt utvärdering och uppföljning. 

Dessa utvärderingskrav har idag fått en så stor plats att de i sig kan skapa en slags 

trögrörlighet då myndigheterna måste sätta stor fokus på just det området för att 

tilldelas tillräckliga resurser. Ekonomin är en betydande faktor för många 

myndigheter och i dagsläget utgår budgetfördelningen efter vilka som kan uppvisa 

bäst resultat kvantitativt. Resultatet av utvärderingarna kan därför vara väldigt 

missvisande inom exempelvis vård och omsorg där resultatet bäst uppvisas kvalitativt. 

Det är just den här sortens kritik som riktats mot förvaltningen som ställer kvantitet 

framför kvalitet. Detta påverkar drabbade klienter som exempelvis elever som 

behöver extra stöd, eller som i denna undersöknings fall utgörs av sökanden som 

kanske måste utredas innan de kan få ett beslut. I de fall där utredning måste ske av 

handläggarnas klienter, tar processen givetvis längre tid men kan öka kvaliteten på 

arbetet i stort. Däremot verkar inte sådant som inte kan mätas i antal tas i beaktning 

eller ens existera. Handläggarna på migrationsverket har även informerats om att de 

inte ska utreda alla slags fall vid exempelvis anhöriginvandring. Man kan då fråga sig 



46 

varför snabba beslut ska tas istället för en noggrann granskning av fallen innan 

besluten fattas. NPM har fått förvaltningen att styras enligt marknadsmekanismer och 

myndigheter att tänka på att vara konkurrenskraftiga då de konkurrerar med varandra 

om statliga resurser. På lång sikt ser detta ut att leda till fler nackdelar än fördelar för 

klienterna och detta nya styrsätt har redan fått mycket kritik. I fortsättningen ska det 

bli intressant att se på om NPM inom förvaltningen blir mer företagsam och knappt 

tar hänsyn till mänskliga behov, eller om det lyckas vända och bättre stämma in på 

vårt demokratiska samhälle som ska försöka erbjuda hög kvalitet och service för 

medborgarna.    

 

7.2 Eget bidrag och vidare forskning 
Undersökningen anser jag vara giltig för denna tidsperiod och bidrar till en ökad 

kunskap i ämnet. Uppsatsen tar upp förvaltningspolitikens utveckling inom 

ämnesområdet i dagsläget och hur det på ett rättssäkert sätt ska fungera inom 

demokratins ramar. Detta avspeglas sedan ur ett nedifrån perspektiv för att se på hur 

det bedrivs i verkligheten. För vidare forskning skulle det vara intressant att göra en 

mer omfattande undersökning och testa ifall utfallet är lika på olika geografiskt 

placerade migrationsverk i landet. Det skulle även vara intressant att undersöka 

förutsättningarna för de olika nivåerna inom verket för att kunna se närmare på 

ansvarsutkrävandet och var i implementationsprocessen det kan bli ändringar. Som 

tidigare nämnt förändras verksamheten ofta och därför är undersökningen i ständigt 

behov av vidare uppdatering. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Kort presentation av mig och min studie. 

Respondenten 

Utbildning: 

Anställd sedan: 

Tidigare arbeten: 

Medlem i facklig organisation och/eller nätverk av migrationstjänstemän? 

Aktiv i föreningslivet? 

Partipolitiskt aktiv? 

Arbetssituation & kompetens 

Hur skulle du beskriva arbetssituationen för dig som handläggare? 

Anser du ha tillräckligt med tid/resurser för att hinna med ditt arbete? 

Hjälps ni åt om någon handläggare har mycket arbete? Samarbetar ni handläggare? 

Om du och dina kollegor själva skulle få bestämma era arbetsuppgifter, hade arbetet 

sett ut på annat sätt? 

Upplever du att din egen kompetens är tillräcklig i ditt arbete som handläggare? 

Upplever du att det finns tillräcklig kompetens omkring dig på din arbetsplats? 

Anser du att det bör finnas en specifik tidigare utbildning som bör genomgås innan 

anställningen? 

Händer det att du saknar möjligheten till råd eller relevant information? 

Finns det några skillnader i arbetsorganisationen på migrationsverket i Örebro i 

jämförelse med andra städer i Sverige?  

Finns det specifika informationsbaser/databaser som gäller för alla migrationsverk i 

landet eller använder ni olika?  

Regelstyrning/organisation 

Hur uppfattar du målen och riktlinjerna från Riksdag/Regering? Är de tydliga och 

relativt enkla att förstå eller bristfälliga? 

Anser du att dessa mål och riktlinjer uppfylls i arbetet? 

Finns det utrymme för tolkningsmöjligheter om hur migrationsverket ska arbeta? 

Hur uppfattar du migrationsverkets egna målsättningar och regler? Är de tydliga och 

relativt enkla att förstå eller otydliga? 

Anser du att dessa mål och regler uppfylls i ditt arbete i hög grad? 
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Anser du att migrationsverkets mål stämmer överens med riksdagen målsättningar och 

regler? 

Finns det mål eller regler som du tycker är svåra att hålla sig till/inte borde finnas? 

Upplever du att du måste hålla dig till att strikt följa regler eller känner du att du har 

en viss handlingsfrihet? 

Känner du att du kan vara flexibel i din ärendehantering? 

Händer det att du kan göra undantag från regelverket? 

Känner du dig hårt pressad av regelstyrning? Tar du endast hänsyn till de 

omständigheter hos dina klienter som är relevanta enligt regelverket? 

Har du förtroende för de asylsökandes goda avsikter? 

Har du sympati för de asylsökande?  

Känner du att du engagerar dig i dina klienter? 

Skulle det vara positivt eller negativt för ditt arbete att etablera en mer personlig 

relation med dina klienter? 

Känner du att du kan bedöma varje enskilt fall individuellt eller uppstår 

generaliseringar av stereotyper? 

Motivation/möjligheter 

Varför valde du att ansöka till tjänsten på migrationsverket? 

Har dina förväntningar av arbetet uppfyllts under din arbetstid?  

Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, hur har de förändrats? Varför tror du att det är så? 

Känner du dig motiverad att arbeta som handläggare på migrationsverket? 

Känner du att du utför ett viktigt arbete för samhällsnyttan? 

Känner du dig eller har du någon gång känt dig motarbetad i ditt arbete? 

Anser du att det finns inarbetade rutiner och tillvägagångssätt i organisationen som 

kan vara svåra att förändra? 

Ser du din anställning som långvarig eller har du någon gång funderat på att byta 

arbete? 

Byta arbete – vad beror det på? 

Kort summering i stora drag så uppfattar du din: ….Arbetssituation och kompetens, 

Regelstyrning och organisation, motivation och möjligheter. 

Övriga frågor:  

 


