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Sammandrag 

Den här uppsatsen belyser implementeringen av den svenska integrationspolitiken utifrån ett 

nerifrån-och-upp-perspektiv med avstamp i frontlinjebyråkratiteorin. Uppsatsen syftar till att 

jämföra och beskriva frontlinjebyråkraters myndighetsutövning, med ett särskilt fokus på 

deras arbete med invandrarklienter. Frågan är i vad mån detta skiljer sig mellan de 

frontlinjebyråkrater som arbetar med invandrarklienter under deras första tid i samhället och 

de som inte gör det. Och vilken betydelse kan detta antas ha för det integrationspolitiska 

utfallet? Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer med 

frontlinjebyråkrater inom två kommunala förvaltningsmyndigheter i Örebro. Resultaten visar 

att samtliga frontlinjebyråkrater till stor del uppfattar myndighetsutövningen på samma sätt. 

Frontlinjebyråkraterna uppfattar dock invandrarklienterna utifrån kulturella faktorer. Dessa 

uppfattningar kan riskera att slå igenom i myndighetsutövningen eftersom 

frontlinjebyråkraterna samtidigt uppfattar att myndighetsutövningen möjliggör en flexibel 

tillämpning av regelverket och en möjlighet att orientera sig mot den enskilda klientens behov 

och önskemål. För det integrationspolitiska utfallet är således detta negativt, då uppfattningar 

om invandrarklienterna som bärare av kulturella attribut snarare går i en assimilationspolitisk 

än integrationspolitisk linje.  

Nyckelord: Integration, integrationspolitik, implementering, myndighetsutövning, 

handlingsutrymme, frontlinjebyråkrater, invandrarklienter.   
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1 Integration som forskningsproblem 

Sverige har under de senaste decennierna blivit ett land präglat av etnisk och kulturell 

mångfald. År 2007 var drygt 13 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Det 

kommer således att ställas ökade krav på främjandet av integration i ett samhälle med ökad 

mångfald.
1
 Under de senaste decennierna har också den svenska välfärdsstaten genomgått 

betydande förändringar. Den offentliga förvaltningen styrs allt mer av generella mål och 

mindre av precisa regler.
2
 Denna målstyrning är flitigt använd inom den integrationspolitik 

som Sveriges riksdag beslutade att inrätta år 1997. Till grund för beslutet låg regeringens 

proposition (1998/97:16) Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till 

integrationspolitik. Då den tidigare invandrarpolitiken enbart haft fokus på invandrare skulle 

denna integrationspolitik nu beröra alla i samhället.
3
 Vid införandet av den nya 

integrationspolitiken slogs tre mål fast för politiken, vilka senare har kompletterats och 

reviderats.  I samband med 2009 års budgetproposition ersattes de tre målen med ett 

övergripande mål:  

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.4   

Den svenska integrationspolitiken är dock omdiskuterad. I jämförelse med den tidigare 

invandrarpolitiken har tidigare forskning till exempel betraktat integrationspolitiken som 

”enbart ett namnbyte,”
5
 andra forskare menar att integrationspolitiken ”är att betrakta som ett 

misslyckande.”
6
 Ytterligare andra forskare har varnat för att den invandrade befolkningen är 

på väg att bli ”den nya svenska underklassen.”
7
 Nyligen publicerad statistik visar att det råder 

stora skillnader mellan den invandrade och den infödda befolkningen i Sverige. Den 

invandrade befolkningen är exempelvis i större utsträckning arbetslösa, röstar i lägre grad vid 

allmänna val och är på de allra flesta områden sämre representerade än den infödda 

befolkningen.
8
 Det ser dåligt ut för Sverige även i en internationell jämförelse

9
, då 

                                                
1 SCB 2008. 
2 Schierenbeck 2003a:102. 
3 Prop. 1997/98:16. 
4
 Skr. 2008/09:24, kursiverat i källan, även citerat i SCB 2008.  

5 Riksrevisionen 2005. 
6 Schierenbeck 2003b: passim.  
7 Schierenbeck 2003b:207 refererar till annan forskning. 
8 SCB 2008. 
9 Statistiken är från år 2000.  
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skillnaderna mellan sysselsättningsgraden för den invandrade och infödda befolkningen är 

betydligt större i det svenska fallet än i övriga OECD-länder.
10

 Hur skall vi förstå dessa 

skillnader?  

I den här uppsatsen studeras den svenska integrationspolitikens genomförandeprocess utifrån 

ett nerifrån-och-upp-perspektiv.
11

 Studien tar avstamp i frontlinjebyråkratiteorin. Enligt denna 

teori utformas inte politiken av de centrala politiska organen och de administrativa lagstiftarna 

utan av tjänstemännen inom frontlinjebyråkratierna
12

 på kontoren i mötet med klienterna.
13

 

De så kallade frontlinjebyråkraternas arbetssituation inom frontlinjebyråkratierna är dock 

komplicerad. ”De ska följa regelverket, vara lojala mot organisationen och visa klienterna 

hänsyn.”
14

 Någon av relationerna kan i det enskilda fallet uppfattas som viktigare än andra, 

och de krav som de tre relationerna ger upphov till innebär i praktiken ofta en avvägning. Det 

är den enskilda tjänstemannen som gör denna avvägning.
15

  

Den här uppsatsen handlar om frontlinjebyråkraters myndighetsutövning, med ett särskilt 

fokus på deras arbete med de invandrade klienterna. Mer precist handlar uppsatsen om de 

avvägningar som frontlinjebyråkraterna gör i förhållande till de tre relationer som de har att ta 

hänsyn till i sin myndighetsutövning - regelverket, den dubbla rollen och invandrarklienten. 

En problematisering av de avvägningar som frontlinjebyråkraterna gör är idag viktigare än 

någonsin. Dels har den allt mer heterogena gruppen av samhällsmedborgare bidragit till en ny 

utmaning för frontlinjebyråkraterna, och dels har den ökade mål- och regelstyrningen bidragit 

till ett ökat handlingsutrymme inom den offentliga förvaltningens lägre nivåer.
16

  

Huruvida frontlinjebyråkraterna har ett handlingsutrymme är alltså inte en empirisk fråga. 

Men det är en empirisk fråga hur frontlinjebyråkraterna använder detta handlingsutrymme. 

Tidigare forskning visar att frontlinjebyråkraternas myndighetsutövning, och de avvägningar 

de gör i förhållande till de tre relationerna, har betydelse för det integrationspolitiska 

utfallet.
17

 För att vi skall förstå det integrationspolitiska utfallet blir således 

frontlinjebyråkraternas myndighetsutövning ett centralt studieobjekt.
18

 

                                                
10 Schierenbeck 2003b:3 (refererar till annan forskning).  
11 Se vidare kapitel 2.  
12 Se vidare delkapitel 2.2 för definition av begreppet ”frontlinjebyråkrati”. 
13

 Lipsky 1980, Schierenbeck 2003b. 
14 Schierenbeck 2003a:102 f. 
15 Schierenbeck 2003a:102. 
16 Schierenbeck 2003a:102 f. 
17 Schierenbeck 2003b:208 ff. 
18 Schierenbeck 2003b:17.  
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Tidigare forskning har, mig veterligen,
19

 enbart fokuserat på myndighetsutövningen hos de 

frontlinjebyråkrater som arbetar med invandrarklienter under deras första tid i det svenska 

samhället. Mot bakgrund av att den svenska integrationspolitiken syftar till att beröra alla i 

samhället, alla samhällsområden, vill jag mena att det är intressant att även studera 

myndighetsutövningen, och arbetet med invandrarklienterna, hos de frontlinjebyråkrater inom 

den offentliga förvaltningen som inte möter invandrarklienterna just under deras första tid i 

samhället. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens övergripande syfte är att, med avstamp i frontlinjebyråkratiteorin, belysa 

implementeringen av den svenska integrationspolitiken. Syftet är att jämföra och beskriva 

frontlinjebyråkraters myndighetsutövning, med ett särskilt fokus på deras arbete med 

invandrarklienter. Syftet är härvidlag att jämföra de frontlinjebyråkrater som i sitt arbete 

möter invandrarklienter under klienternas första tid i samhället med de som inte gör det. Jag 

avser uppnå mitt syfte genom att studera hur frontlinjebyråkraterna uppfattar sin 

myndighetsutövning. Uppsatsens övergripande frågeställningen är: 

 I vad mån skiljer det sig hur frontlinjebyråkrater, inom två förvaltningsmyndigheter i 

Örebro kommun, uppfattar sin myndighetsutövning och vilken betydelse kan detta 

antas ha för det integrationspolitiska utfallet? 

Hur myndighetsutövningen uppfattas kommer att studeras empiriskt i denna uppsats, vilket 

sedan undersöks teoretiskt i förhållande till betydelsen för det integrationspolitiska utfallet. 

Tre grundfrågor preciserar den övergripande frågeställningen och bildar stommen för 

uppsatsens empiriska fokus på frontlinjebyråkraters myndighetsutövning, med ett särskilt 

fokus på deras arbete med invandrarklienter: 

 Hur uppfattar frontlinjebyråkraterna sin myndighetsutövning i relation till det 

regelverk som de har till sitt förfogande? 

 Hur uppfattar frontlinjebyråkraterna sin myndighetsutövning i relation till den dubbla 

roll som utmärker deras arbetssituation? 

 Hur uppfattar frontlinjebyråkraterna sin myndighetsutövning i relation till 

invandrarklienterna? 

                                                
19 Se Jonsson 1997, Schierenbeck 2003b. 
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1.1.1 Avgränsning  

Uppsatsen fokuserar på frontlinjebyråkraterna som huvudaktörer i implementeringen av den 

svenska integrationspolitiken. I uppsatsen studeras inte den statliga styrningen av 

myndigheterna. I uppsatsen undersöks hur frontlinjebyråkraterna uppfattar sin 

myndighetsutövning, med ett särskilt fokus på deras arbete med invandrarklienter, och den 

reella myndighetsutövningen studeras således inte. I uppsatsen studeras inte heller sambandet 

mellan frontlinjebyråkraternas myndighetsutövning och de invandrades situation i det svenska 

samhället, utan att detta samband finns är ett teoretiskt antagande
20

 i denna uppsats. Studiens 

empiriska material har samlats in genom intervjuer med frontlinjebyråkrater inom två 

kommunala förvaltningsmyndigheter i Örebro, Socialförvaltningen öster respektive 

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Intervjuerna genomfördes i början av 

december 2009.  

1.2 Uppsatsens disposition  

I det här kapitlet har uppsatsens syfte och frågeställning presenterats, och studien har 

avgränsats. Nu är det dags att ta nya steg på vägen mot den empiriska undersökningen. I 

kapitel 2, Att förstå frontlinjebyråkraters myndighetsutövning, lyfts undersökningens 

teoretiska utgångspunkter fram, tidigare forskning diskuteras och samtidigt definieras 

uppsatsens centrala begrepp. I kapitel 3, Att undersöka frontlinjebyråkraters 

myndighetsutövning, operationaliseras inledningsvis teorin och en analysram presenteras. 

Därefter diskuteras forskningsdesignen, intervjuundersökningen och begrepp som validitet 

och generaliserbarhet. Kapitel 4, Frontlinjebyråkraternas myndighetsutövning: 

undersökningen, utgör uppsatsens empiriska del. I kapitel 5, Att implementera integration?, 

knyts de olika delarna ihop, det vill säga uppsatsens slutsatser presenteras och diskuteras.     

                                                
20 Se vidare delkapitel 2.3. 
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2 Att förstå frontlinjebyråkraters 
myndighetsutövning 

Redan i föregående kapitel antyddes att denna studie tar avstamp i frontlinjebyråkratiteorin då 

det övergripande syftet med uppsatsen är att belysa implementeringen av den svenska 

integrationspolitiken. Med implementering avses ”genomförande av politiska beslut.”
21

 Till 

skillnad från de teoribildningar som menar att vi bäst förstår genomförandefasen som styrd 

uppifrån och ner (top-down) intar Michael Lipsky med sin frontlinjebyråkratiteori ett nerifrån-

och-upp-perspektiv (bottom-up). Nätverksteorin står för ett tredje grundläggande synsätt som 

menar att olika aktörer av nätverk är avgörande för politikutformningen.
22

  

Förutom att dessa tre perspektiv ska ses som teoretiska perspektiv representerar de också olika 

perspektiv för hur implementeringsforskningen ska bedrivas metodologiskt.
23

 Val av 

perspektiv avgörs av undersökningens forskningsuppgift och centrala politikområde. I denna 

studie undersöks genomförandeprocessen på socialkontor och invandrarkontor. Här behandlas 

inte frontlinjebyråkraterna som nödvändigtvis styrda av regelverket, utan istället som 

tjänstemän med möjlighet till avsevärt inflytande över genomförandeprocessen. 

Detta kapitel syftar i det följande till att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter. 

Inledningsvis ges en kort redogörelse av Lipskys teori. Därefter tittar vi på de tre 

grundrelationer som frontlinjebyråkraterna har att ta hänsyn till i sin myndighetsutövning, till 

vilka uppsatsens preciserade frågeställningar är kopplade till, det vill säga regelverket, den 

dubbla rollen och invandrarklienterna. Här behandlas samtidigt det attribut som förenar 

frontlinjebyråkraterna i den dagliga myndighetsutövningen, nämligen handlingsutrymmet. 

Slutligen är tanken att sammanfatta uppsatsens teoretiska ram, motivera valet av denna och 

samtidigt försöka förstå, utifrån tidigare forskning, vilken betydelse myndighetsutövningen 

kan antas ha för det integrationspolitiska utfallet.   

 

                                                
21 Sannerstedt 2001:19. 
22 Sannerstedt 2001:23 ff., Schierenbeck 2003b:23.  
23 För en mer ingående redogörelse av implementeringsforskningen se t.ex. Sannerstedt 2001.  
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2.1 Frontlinjebyråkratier och frontlinjebyråkrater 

Uttrycket ”frontlinjebyråkrati” är en översättning
24

 av amerikanskans ”street-level 

bureaucracy”, vilket är en term som introducerades av statsvetaren Michael Lipsky i slutet av 

1960-talet. Lipsky utvecklade sedan sina idéer till en mer utarbetad teori om 

frontlinjebyråkrater.
25

 I denna uppsats ses tjänstemännen, inom de två kommunala 

förvaltningsmyndigheterna i Örebro, i ljuset av Lipskys teori som frontlinjebyråkrater. Lipsky 

(1980) definierar ”frontlinjebyråkraterna” som offentligt anställda tjänstemän vilka har 

direktkontakt med klienter i sitt arbete och som samtidigt har ett handlingsutrymme i 

utförandet av sina arbetsuppgifter. Exempel på frontlinjebyråkrater är lärare, 

sjukvårdspersonal, arbetsförmedlare och socialarbetare.
26

  

Eftersom Lipsky (1980), i sin teori, inte problematiserar vilken betydelse 

frontlinjebyråkraternas val av handlingsstrategier får för det politiska utfallet, kommer inte 

hans teori att kunna ta oss hela vägen här då uppsatsen syftar till att förstå vilken betydelse 

myndighetsutövningen kan ha för det integrationspolitiska utfallet. Däremot bygger 

statsvetaren Isabell Schierenbeck (2003b) bland annat vidare på Lipskys teori i sin 

teoriutvecklande studie, i vilken hon samtidigt visar vilken betydelse frontlinjebyråkraternas 

myndighetsutövning har för det integrationspolitiska utfallet. Således kommer jag främst att 

använda mig av Schierenbecks teoriram i min studie.  

2.2 Myndighetsutövningens grundrelationer 

Schierenbeck (2003b) har genom en komparativ ansats studerat svensk och israelisk 

integrationspolitik, i vilken hon söker förklaringen till skillnaden i det integrationspolitiska 

utfallet mellan respektive land genom att studera frontlinjebyråkraters myndighetsutövning. 

Schierenbeck menar att Israel utgör en av de tydligaste motpolerna i förhållande till de stora 

skillnaderna som råder mellan den invandrade och den infödda befolkningen i Sverige. Det är 

dock viktigt att härvidlag poängtera att ambitionen med hennes studie är att undersöka den 

reella myndighetsutövningen, vilket inte är fallet i denna studie.  

                                                
24 ”Frontlinjebyråkrati” är bara en av flera översättningar, andra exempel är ”gräsrotsbyråkrati” (Johansson 1992) 

och ”närbyråkrati” (Sannerstedt 2001).    
25 Johansson 1992:41. 
26 Lipsky 1980:3. 
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Schierenbeck (2003b) menar, liksom Lipsky, att handlingsutrymmet bör ses som det attribut 

som förenar frontlinjebyråkraterna i deras myndighetsutövning. Utmärkande för 

frontlinjebyråkratiernas myndighetsuppdrag är att det är alltför komplicerat för att kunna 

detaljregleras. De centrala politiska organen har således inte möjlighet att i detalj föreskriva 

hur alla de olikartade fallen ska hanteras och frontlinjebyråkraterna ges därför 

handlingsutrymme inom ramen för myndighetsutövningen.
27

  

För att vi skall kunna förstå myndighetsutövningen inom frontlinjebyråkratierna måste vi 

fokusera på de enskilda myndighetsutövarna, det vill säga frontlinjebyråkraterna. 

Handlingsutrymmets centrala position inom myndighetsutövningen innebär att 

frontlinjebyråkraterna har avsevärt inflytande över de beslut som tas och den faktiska 

politiken. Frontlinjebyråkraternas arbetssituation är, som tidigare nämnts, komplicerad. 

Samtidigt som de ska följa regelverket ska de också vara lojala mot organisationen och ta 

hänsyn till de enskilda klienternas särskilda behov. Det blir således nödvändigt, för att kunna 

ge en bild av hur frontlinjebyråkraterna uppfattar myndighetsutövningen, att analysera 

myndighetsutövningen i förhållande till dessa tre relationer, det vill säga till regelverket, den 

dubbla rollen mellan klient och organisation samt klienter med invandrarbakgrund. 

Frontlinjebyråkraterna kan använda handlingsutrymmet i relation till samtliga av dessa 

relationer.
28

  

Mot bakgrund av detta kommer således handlingsutrymmet att vara ett centralt begrepp i 

denna studie som handlar om frontlinjebyråkraternas myndighetsutövning. På vilket sätt 

frontlinjebyråkraterna kan ta handlingsutrymmet i anspråk i relation till regelverket, den 

dubbla rollen och invandrarklienterna är vad resten av detta delkapitel skall handla om.  

2.2.1 Det formella regelverket 

En första relation som utmärker frontlinjebyråkraternas myndighetsutövning är, som ovan 

nämnts, deras relation till det formella regelverket. Med regelverk avses de lagar, förordningar 

och föreskrifter som frontlinjebyråkraterna har till sitt förfogande, det vill säga deras 

arbetsverktyg. Gemensamt för de frontlinjebyråkrater som denna studie handlar om är att det 

regelverk som de har till sitt förfogande bland annat utgörs av förvaltningslagen och 

sekretesslagen. 

                                                
27 Schierenbeck 2003b:19. 
28 Schierenbeck 2003b:30 f. 
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Schierenbeck (2003b) pekar på att den offentliga förvaltningen, i dagens Sverige, styrs allt 

mindre av precisa regler och mer av generella mål. Frontlinjebyråkratiernas verksamheter har 

således förändrats i grunden av denna förflyttning av besluts- och handlingskompetens från 

högre till lägre hierarkiska nivåer. Om regelverket har formen av en så kallad ramlag
29

 ökar 

frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme avsevärt. Denna form av styrning har dock visat sig 

problematisk eftersom det råder diskrepans mellan frontlinjebyråkraters vardag och 

målstyrningens förutsättningar.  

Schierenbeck (2003b) beskriver handlingsutrymmet i relation till regelverket ”som en fråga 

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

tillämpning eller mindre strikt tillämpning av regelverket.”
30

 Av betydelse för 

myndighetsutövningen är således dels frontlinjebyråkraternas möjlighet och vilja att använda 

sig av handlingsutrymmet i myndighetsutövningen, och dels den inomorganisatoriska 

kontrollen av frontlinjebyråkraterna. Således menar Schierenbeck att det finns ”en 

ofrånkomlig länk mellan handlingsutrymme och regelverk,”
31

 och att det är den enskilda 

frontlinjebyråkraten som avgör huruvida regelverket är tillämpbart eller om 

handlingsutrymmet skall tas i anspråk. 

Vid sidan av regelverket utvecklar frontlinjebyråkraterna en egen tolkningspraxis för att 

hantera det tvetydiga regelverket. En tolkningspraxis kan visserligen innebära att 

frontlinjebyråkraten väljer att avvika från regelverket i sin myndighetsutövning, men 

tolkningspraxisen kan också rymmas inom ramen för det handlingsutrymme som medges i 

anslutning till regelverket. På liknande sätt kan också en kontorspraxis utvecklas, vilket kan 

innebära att ett helt eller delar av ett kontor kommer överens om att avvika från regelverket 

alternativt de centrala riktlinjer som frontlinjebyråkraterna har att förhålla sig till i en särskild 

fråga.
32

    

 

 

 

                                                
29 En ramlag innehåller huvudregler vilka anger mål och inriktning för verksamheten. 
30 Schierenbeck 2003b:32, se även Johansson 1992:63.  
31 Schierenbeck 2003b:32. 
32 Schierenbeck 2003b:32. 
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2.2.2 Den dubbla rollen 

Den andra relationen som utmärker frontlinjebyråkraternas myndighetsutövning är den dubbla 

rollen. Med den dubbla rollen avses frontlinjebyråkraternas position mellan klient
33

 och 

organisation. Att frontlinjebyråkraterna kännetecknas för sin position mellan klient och 

organisation lyftes redan fram av Lipsky (1980): 

To deliver street-level policy through bureaucracy is to embrace a contradiction. On the one hand, 

service is delivered by people to people, invoking a model of human interaction, caring, and 

responsibility. On the other hand, service is delivered through a bureaucracy, invoking a model of 

detachment and equal treatment under conditions of resource limitations and constraints, making 

care and responsibility conditional.34  

Det är således en relation mellan två människor samtidigt som det är en relation mellan klient 

och organisation. För frontlinjebyråkraterna menar Schierenbeck (2003b) vidare att denna 

situation innebär en position mellan å ena sidan kraven från klienten och å andra sidan kraven 

från organisationen, vilka båda ryms inom myndighetsutövningens ram. För att hantera denna 

dubbla roll intar frontlinjebyråkraterna olika förhållningssätt i sin myndighetsutövning, och 

för att kunna utnyttja handlingsutrymmet i kontakten med klienten ligger det således i den 

enskilda frontlinjebyråkratens intresse att upprätthålla en viss autonomi gentemot 

organisationen och vice versa.
35

  

Om vi skall kunna bilda oss en uppfattning om frontlinjebyråkraternas arbetssituation och den 

myndighetsutövning de representerar, pekar Schierenbeck (2003b) på ett antal infallsvinklar 

gällande den dubbla rollen som hon menar är viktiga att problematisera. 

Frontlinjebyråkraterna ska, för det första, ta hänsyn till den enskilda klientens önskemål och 

behov samtidigt som organisationen kräver en omvandling av de enskilda individerna till fall 

eller ärenden. Frontlinjebyråkraterna befinner sig, för det andra, i det praktiska arbetet och 

mötet med klienten stundtals långt ifrån detta byråkratiska opersonliga förhållningssätt, 

”samtidigt som frontlinjebyråkraten med nödvändighet är medveten om organisationens krav 

och målsättningar, vilka inbegriper en viss form av kontroll riktad mot klienten.”
36

  

                                                
33 Benämningen ”klient” kan givetvis diskuteras beroende på frontlinjebyråkrati och frontlinjebyråkrater som står 

i fokus. Om det hade varit sjukvårdspersonal eller lärare som stått i fokus för studien hade det naturligtvis varit 

lämpligare med benämningen ”patient” respektive ”elev”/”student”. I denna studie står dock frontlinjebyråkrater 

vid socialkontor respektive invandrarkontor i fokus, och jag anser att benämningen klient härvidlag lämpar sig 

bäst, men som vi kommer att se i den empiriska analysen är inte detta den enda benämningen som används av 

frontlinjebyråkraterna ifråga då även exempelvis ”brukare” förekommer. 
34 Lipsky 1980:71, även citerat i Schierenbeck 2003b:33.  
35 Schierenbeck 2003b:33. 
36 Schierenbeck 2003b:33. 
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I relation till såväl organisationen som till klienten har frontlinjebyråkraterna ett 

informationsövertag. Samtidigt som frontlinjebyråkraterna är de enda anställda i 

organisationen som har en gränsöverskridande uppgift har de också kunskap om såväl 

klienten som de organisatoriska möjligheterna. Utöver att frontlinjebyråkraten skall omvandla 

klienterna till fall har de också i uppgift att kategorisera klienterna utifrån organisationens 

uppställda kriterier. Detta innebär att det även här är möjligt att ta handlingsutrymmet i 

anspråk då dessa kriterier och kategorier inte alltid är på förhand möjliga att i detalj definiera. 

Schierenbeck (2003b) menar att denna klientkategorisering påverkas av flera faktorer, såsom 

”organisatoriska, personliga och kunskapsmässiga”
37

 och används av frontlinjebyråkraterna 

för att definiera de enskilda klienternas behov. Man skulle kunna beskriva klienternas relation 

till frontlinjebyråkraten som en beroenderelation eftersom klientens kontakt med myndigheten 

ofta är ofrivillig och eftersom frontlinjebyråkratens informationsövertag sätter klienten i ett 

underläge.  

Förutom motivationsarbete, vägledning och bedömning ryms även ett kontrollerande inslag 

inom ramen för frontlinjebyråkraters myndighetsuppdrag. Men eftersom frontlinjebyråkraten 

samtidigt är beroende av ett fungerande samarbete med klienten kan relationen dem emellan 

ses som asymmetrisk. Schierenbeck (2003b) visar att det råder delade meningar kring 

huruvida det är relationen till klienten eller relationen till organisationen som för 

frontlinjebyråkraten är den viktigaste, men hon menar att på vilket sätt frontlinjebyråkraten 

löser den dubbla rollen bör ses som en empirisk fråga.
38

 

2.2.3 Invandraren som klient 

Den tredje relationen som utmärker frontlinjebyråkraternas myndighetsutövning är deras 

arbete med klienten, och i denna uppsats ligger härvidlag, som tidigare nämnts, ett särskilt 

fokus på arbetet med invandrarklienter. Med invandrarklienter avses klienter som har 

invandrat till ett nytt land, i detta fall till Sverige. Schierenbeck (2003b) menar att utfallet med 

nödvändighet påverkas av i vad mån ”frontlinjebyråkraten förstår den kontext eller miljö han 

eller hon verkar i och klientens behov och situation.”
39

  

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

samhälle som snarare bör betraktas som heterogen har dess institutioner varit föremål för en 

                                                
37 Schierenbeck 2003b:34. 
38 Schierenbeck 2003b:35 f. 
39 Schierenbeck 2003b:36. 



 17 

hel del kritik.  Under de senaste decennierna har välfärdskonsumenterna i Sverige kommit att 

utgöra en allt mer heterogen grupp. I egenskap av nya samhällsmedborgare har det stora 

antalet flyktingar och invandrare till viss del kommit att ställa nya krav på myndigheterna och 

de frontlinjebyråkrater som arbetar inom dessa.
40

 

Sociologen Tola B Jonsson (1997) visar i sin studie att frontlinjebyråkrater kan skilja 

invandrarärenden från andra ärenden. Jonsson visar också att de klienter som kommer från 

länder där det offentliga systemet skiljer sig avsevärt från det svenska uppfattas som mer 

besvärliga av frontlinjebyråkraterna.
41

    

Naturligtvis påverkas även frontlinjebyråkraterna av de generella normer och värderingar som 

finns i ett samhälle. Men Schierenbeck (2003b) menar att ”det är viktigt att skilja 

frontlinjebyråkraternas bilder av invandrarklienter från deras bilder av enskilda invandrare.”
42

 

Särskilt generaliserade bilder av invandrare får negativa följder för myndighetsutövningen. 

Härvidlag varnar Schierenbeck för att myndigheterna kan behandla invandrarklienterna på ett 

stereotypt sätt då ”frontlinjebyråkraten har en uppfattning om att invandrarklienter generellt 

beter sig på ett visst sätt, eller är föremål för en specifik uppsättning av värderingar och 

föreställningar.”
43

    

2.3 Myndighetsutövningen och integrationen 

Utifrån det teoretiska resonemanget i detta kapitel kan nu studiens teoretiska ram 

sammanfattas. Det centrala i denna studie är frontlinjebyråkraterna och deras 

myndighetsutövning med ett särskilt fokus på deras arbete med invandrade klienter. 

Handlingsutrymmet är det attribut som förenar frontlinjebyråkraterna, och således ett centralt 

begrepp i denna studie. Frontlinjebyråkraterna kan använda detta handlingsutrymme i relation 

till var och en av de tre relationerna som de har att ta hänsyn till i sin myndighetsutövning, det 

vill säga regelverket, den dubbla rollen och invandrarklienterna. På vilket sätt 

frontlinjebyråkraterna använder detta handlingsutrymme i relation till de tre relationerna i sin 

myndighetsutövning antas, utifrån Schierenbecks (2003b) studie, också ha betydelse för det 

integrationspolitiska utfallet.  

                                                
40 Schierenbeck 2003b:36 f. 
41 Jonsson 1997:23. 
42 Schierenbeck 2003b:38.  
43 Schierenbeck 2003b:38. 
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Schierenbeck (2003b) jämför, som tidigare nämnts, svenska och israeliska 

frontlinjebyråkraters myndighetsutövning. Trots att såväl de svenska som de israeliska 

frontlinjebyråkraterna ser invandrarklienterna som bärare av kulturella attribut, vilket 

Schierenbeck menar kan leda till stereotypa föreställningar, är det enbart i det svenska fallet 

som dessa får möjlighet att slå igenom. Schierenbeck menar att detta beror på att den svenska 

myndighetsutövningen, till skillnad från den israeliska, utmärks av en flexibel tillämpning av 

regelverk och en orientering mot den enskilda klientens behov och önskemål. Utmärkande för 

den israeliska myndighetsutövningen är istället en mer strikt tillämpning av regelverket och 

ett tydligt uppdragstänkande.  

Schierenbeck (2003b) menar utifrån sin studie att handlingsutrymmet bör ifrågasättas på vissa 

grunder, och hon pekar på nödvändigheten att problematisera detta. Enligt de 

integrationspolitiska utgångspunkterna menar Schierenbeck att de kulturella faktorerna inte är 

förhandlingsbara, eftersom ”grundtanken inom integrationspolitiken är att de kulturella 

attribut som omger en individ inte ska ifrågasättas eller utgöra ett hinder för delaktigheten i 

samhället.”
44

 I det fall frontlinjebyråkraterna har en sådan uppfattning om de invandrade 

klienterna menar Schierenbeck att dessa uppfattningar snarare går i linje med ett 

assimilationspolitiskt än integrationspolitiskt förhållningssätt.  

Då Schierenbeck (2003b) genomförde sin studie redan år 1998, det vill säga ett år efter att den 

svenska integrationspolitikens infördes, vill jag mena att det är intressant att se en eventuell 

tidsmässig förändring härvidlag. Eftersom Schierenbeck, och även Jonsson (1997), enbart 

fokuserar på de frontlinjebyråkrater som möter invandrarklienter under deras första tid i det 

svenska samhället, vill jag även mena att det, som tidigare nämnts, mot bakgrund av att den 

svenska integrationspolitiken skall beröra alla samhällsområden är intressant att studera 

huruvida det skiljer sig mellan de frontlinjebyråkrater som arbetar med invandrares 

introduktion i samhället och de som inte gör det.  

Nu har det blivit dags att gå vidare till uppsatsens empiriska del. Följande kapitel inleds med 

en presentation av mitt analysverktyg och en beskrivning av hur frontlinjebyråkraternas 

myndighetsutövning närmare skall undersökas. Därefter följer sedan förklaringen bakom 

forskningsdesignen, intervjuundersökningen och begrepp som validitet och generaliserbarhet 

diskuteras slutligen.   

                                                
44 Schierenbeck 2003b:209 f. 
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3 Att undersöka frontlinjebyråkraters 
myndighetsutövning 

I föregående kapitel konstaterades att en frontlinjebyråkrat har att ta hänsyn till tre relationer i 

sin myndighetsutövning – regelverket, den dubbla rollen och invandrarklienten. I uppsatsens 

empiriska del skall jag nu undersöka hur frontlinjebyråkraterna uppfattar 

myndighetsutövningen i relation till just dessa tre relationer. I detta kapitel kommer jag 

inledningsvis att presentera mitt analysinstrument utifrån den teoretiska ramen som 

presenterades i föregående kapitel. Därefter förklarar jag tanken bakom forskningsdesignen 

och intervjuundersökningen, och slutligen diskuteras också begrepp som validitet och 

generaliserbarhet i relation till min studie. 

3.1 Operationalisering och analysram 

Analysen består av tre delanalyser och de teoretiskt förankrade utgångspunkterna utgörs av de 

tre relationerna som en frontlinjebyråkrat har att ta hänsyn till i sin myndighetsutövning. De 

tre relationerna kommer att undersökas i två steg. I det första steget undersöks hur 

frontlinjebyråkraterna uppfattar handlingsutrymmet i förhållande till regelverket, den dubbla 

rollen och invandrarklienterna. I det andra steget undersöks hur frontlinjebyråkraterna 

uppfattar tillämpningen av handlingsutrymmet i förhållande till tre relationerna i sin 

myndighetsutövning.  

Syftet med att undersöka hur frontlinjebyråkraterna uppfattar handlingsutrymmet i förhållande 

till de tre relationerna är att ta reda på vilka ”möjligheter och begränsningar”
45

 som 

frontlinjebyråkraterna upplever att handlingsutrymmet har. Syftet med att undersöka hur 

frontlinjebyråkraterna uppfattar att de tillämpar handlingsutrymmet i förhållande till de tre 

relationerna är att ta reda på hur frontlinjebyråkraterna uppfattar att de reellt hanterar 

handlingsutrymmet.  

                                                
45 Schierenbeck 2003b:44. 
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Eftersom jag valt att använda mig av Schierenbecks (2003b) teoriram i min studie har jag 

också valt att, till stor del, använda mig av hennes analysschema, vilket visas i figur 1. Min 

ambition är dock inte, till skillnad från Schierenbecks, att studera den reella tillämpningen 

utan min ambition är att undersöka hur frontlinjebyråkraterna uppfattar den reella 

tillämpningen.  

Myndighetsutövning Kriterier för analys och slutsatsdragning 

Delanalys 1. 
Regelverket 
 
Uppfattning: 
 
 
Tillämpning: 

 

 

 

Flexibelt 
Tänjbart 

 

Regeltolkare 

Ej styrd av 

 

 

 

Strikt 
Ej tänjbart 

 

Regelivrare 

Styrd av 

Delanalys 2.          
Den dubbla rollen 
 
Uppfattning: 
 
 
Tillämpning: 

 

 

 

Bärande 
Ej konflikt 

 

Medmänniska 

Klient i fokus   

 

 

 

 

 

Tärande 
Konflikt 

 

Myndighetsperson 

Organisation i fokus 

 

Delanalys 3. 
Invandrarklienterna 
 
Uppfattning: 
 
 
 
 
Tillämpning: 

 

 

 

Invandrarsituation 

Faktorer klienten saknar 

som ett resultat av flytten 

 

 

Omhändertagande 
Sträcker sig utanför 

myndighetsuppdrag  

 

 

 

 

Kulturella faktorer 

Faktorer om klienten 

som person 

 

 

Mottagande 
Håller sig inom  

myndighetsuppdrag 

Figur 1. Analysschema.
46

 

 

                                                
46 Jfr Schierenbeck 2003b:253. 
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Som analysschemat i figur 1 visar kan regelverket uppfattas som antingen flexibelt eller strikt, 

och regelverket kan tillämpas antingen som regeltolkare eller regelivrare. En flexibel 

uppfattning om regelverket utmärks av att frontlinjebyråkraten anser att det ger ”möjlighet att 

fatta olika beslut utifrån individuella behov,”
47

 det vill säga regelverket uppfattas som 

tänjbart, medans en strikt uppfattning utmärks av att regelverket inte uppfattas som tänjbart då 

frontlinjebyråkraten anser att det utgör en begränsning i myndighetsutövningen. För att 

beskrivningen om tillämpningen av regelverket skall falla inom ramen för regeltolkare krävs 

att frontlinjebyråkraten inte är styrd av regelverket utan handlingsutrymmet ses istället som en 

del av myndighetsutövningen och frontlinjebyråkraten tvekar inte att använda det, medans 

tillämpningen som regelivrare kräver att frontlinjebyråkraten enbart i begränsad utsträckning 

använder handlingsutrymmet och följer i största möjliga utsträckning regelverket.
48

   

Den dubbla rollen kan vidare uppfattas som antingen bärande eller tärande, och den dubbla 

rollen kan tillämpas antingen som medmänniska eller myndighetsperson. En bärande 

uppfattning om den dubbla rollen utmärks av att frontlinjebyråkraten uppfattar den dubbla 

rollen ”som ett relativt oproblematiskt inslag på myndighetsutövningen,”
49

 det vill säga 

individens önskemål och organisationens mål uppfattas inte stå i konflikt med varandra, 

medans en tärande uppfattning utmärks av att frontlinjebyråkraten istället uppfattar de två 

rollerna stå i konflikt med varandra. För att beskrivningen om tillämpningen i relation till den 

dubbla rollen skall falla inom ramen för medmänniska krävs att frontlinjebyråkraten sätter den 

enskilda klientens önskemål och behov framför organisationens mål, medans tillämpningen 

som myndighetsperson kräver att frontlinjebyråkraten istället utgår från myndighetsrollen och 

organisationen.
50

 

Invandrarklienterna kan slutligen uppfattas utifrån invandrarsituation och/eller kulturella 

faktorer, och invandrarklienterna kan tillämpas som antingen omhändertagande eller 

mottagande. En uppfattning om invandrarklienterna utifrån invandrarsituation utmärks av att 

frontlinjebyråkraten uppfattar dem utifrån ”faktorer som har sitt ursprung i att klienterna 

invandrat till ett nytt land,”
51

 medans en uppfattning utifrån kulturella faktorer utmärks av att 

frontlinjebyråkraten uppfattar dem ”som bärare av specifika kulturella attribut.”
52

 För att 

frontlinjebyråkraternas uppfattning om den tillämpade myndighetsutövningen i relation till 

                                                
47

 Schierenbeck 2003b:45. 
48 Schierenbeck 2003b:45 ff. 
49 Schierenbeck 2003b:45 f. 
50 Schierenbeck 2003b:48 ff. 
51 Schierenbeck 2003b:51. 
52 Schierenbeck 2003b:51. 
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invandrarklienterna skall falla inom ramen för omhändertagande krävs att 

myndighetsutövningen ”baseras på ett arbetssätt som snarare ligger utanför 

myndighetsuppdraget och som har sin uppkomst i att klienterna är av invandrarbakgrund,”
53

 

medans den mottagande tillämpningen kräver att frontlinjebyråkraten ”informerar och 

administrerar tjänster som invandrarklienten är i behov av och som ligger inom ramen för 

myndighetsuppdraget.”
54

 

Efter att var och en av de tre relationerna har undersökts i den empiriska analysen kommer 

frontlinjebyråkraternas uppfattning, och uppfattning om tillämpning i relation till respektive 

relation att sammanfattas. Samtidigt kommer det härvidlag att göras en koppling till 

delanalysens betydelse för det integrationspolitiska utfallet. Det är viktigt att poängtera att 

detta inte undersöks empiriskt i denna studie, utan att mina empiriska resultat om 

myndighetsutövningen undersöks teoretiskt i relation till utfallet.  

3.2 De två förvaltningarna 

”Det är väl genomtänkta jämförelser som gör det möjligt att dra systematiskt grundade 

slutsatser om vårt forskningsproblem.”
55

 Beslutet om vilka jämförelser man väljer att göra 

kallar Esaiasson m.fl. (2007) för att välja forskningsdesign. Det är dock viktigt att härvidlag 

poängtera att ordet ”forskningsdesign” stundom står för någonting annat. I föreliggande 

uppsats används dock ordet forskningsdesign i överensstämmelse med Esaiassons m.fl. 

definition.  

Denna uppsats syftar till att beskriva hur frontlinjebyråkraterna uppfattar 

myndighetsutövningen, med ett särskilt fokus på deras arbete med invandrarklienter. 

Uppsatsen syftar också till att härvidlag jämföra i vad mån detta skiljer sig mellan 

frontlinjebyråkrater inom två kommunala förvaltningar i Örebro. Att studera just den 

kommunala förvaltningen faller sig naturligt då uppsatsen också syftar till att belysa 

skillnaden mellan frontlinjebyråkrater som arbetar med invandrarklienterna under deras första 

                                                
53 Schierenbeck 2003b:52. 
54 Schierenbeck 2003b:52.  
55 Esaiasson m.fl. 2007:97. 
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tid i samhället, det vill säga introduktionen, och de som inte gör det eftersom att det är 

kommunerna som ansvarar för introduktionen.
56

  

Vidare kan sägas att den kommunala förvaltningen i just Örebro främst har valts av praktiska 

skäl. Men jag vill också mena att det är av särskilt intresse att studera en medelstor kommun, 

då tidigare forskning främst fokuserat på storstäder härvidlag, samt en kommun som inte är 

känd för varken stora eller små integrationsproblem. Men mitt syfte är inte att främst belysa 

just Örebro kommun i min studie, utan att jämföra frontlinjebyråkrater som arbetar inom den 

del av förvaltningen som ansvarar för de invandrades introduktion i samhället och de som inte 

gör det.   

Förvaltningarna har vidare valts ut av olika anledningar. Den ena förvaltningen, 

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, har valts ut eftersom att det är den 

förvaltningen i Örebro kommun som ansvarar för introduktionen, det vill säga de invandrades 

första tid i samhället.
57

 Den andra förvaltningen, Socialförvaltningen öster, har valts eftersom 

att den inte ansvarar för introduktionen.
58

 Däremot bör integrationspolitiken beröra båda 

förvaltningarna.  

3.3 Intervjuundersökningen 

Om man vill veta hur frontlinjebyråkrater uppfattar sin myndighetsutövning, varför inte prata 

med dem? Att närma mig mitt forskningsproblem med en kvalitativ metodansats genom att 

intervjua ett antal frontlinjebyråkrater, från respektive förvaltning, i form av 

semistrukturerade intervjuer framstod tidigt som det mest lämpade metodvalet. Styrkan med 

ett sådant angreppssätt är, i jämförelse med det kvantitativa tillvägagångssättet, att det ger mig 

möjlighet att få en djup och nyanserad förståelse kring hur frontlinjebyråkraterna gör 

avvägningar mellan de tre relationerna.
59

 Tidigare studier av frontlinjebyråkrater har visat att 

en kvalitativ ansats kan generera robusta resultat på ett förtjänstfullt sätt.
60

  

Utifrån Schierenbecks (2003) teoriram har en intervjuguide konstruerats och vilken, förutom 

vissa ändringar, till stor del är samma intervjuguide som Schierenbeck har använt sig av. 

                                                
56

 Det bör dock poängteras att, i skrivande stund, planerar regeringen att lägga fram en proposition vilken syftar 

till att lägga över ansvaret för introduktion till arbetsförmedlingen.  
57 Örebro kommun 2010a. 
58 Örebro kommun 2010b. 
59 Kvale 1997: passim.  
60 Jfr t.ex. Johansson 1992, Schierenbeck 2003b. 



 24 

Intervjuguiden innehåller frågor som tydliggör hur frontlinjebyråkrater gör olika avvägningar, 

se bifogad bilaga. Jag vill mena att intervjuguiden innehåller vad Kvale (1997) kallar 

tematiska och dynamiska frågor. Frågorna är tematiska i det avseendet att de relateras till 

undersökningens teoretiska frågor, och dynamiska i det avseendet att de är formulerade på ett 

begripligt sätt och de intervjuade har gett ett motiverat intryck ”att tala om sina upplevelser 

och känslor.”
61

   

Materialet för studien utgörs av fem intervjuer med frontlinjebyråkrater inom den offentliga 

förvaltningen i Örebro kommun. Två intervjuer har gjorts med frontlinjebyråkrater inom 

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, och tre intervjuer har gjorts med 

frontlinjebyråkrater inom Socialförvaltningen öster. Det är härvidlag ett så kallat 

snöbollsurval som har gjorts.
62

 Två intervjuer bokades in i förväg, med en frontlinjebyråkrat 

från respektive förvaltning, och dessa frontlinjebyråkrater hjälpte mig sedan att komma i 

kontakt med de övriga intervjupersonerna.   

Samtliga intervjuer har genomförts på respektive frontlinjebyråkrats kontor, vilket har haft 

många fördelar. Jag har haft möjlighet att samtidigt göra observationer före och efter 

intervjuerna. Frontlinjebyråkraterna har också känt sig trygga i sin miljö. Under de flesta 

intervjuerna ringde exempelvis deras telefoner eller kollegor kom in. I genomsnitt har varje 

intervju tagit 45 minuter och de genomfördes under två veckor i december 2009. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades
63

 sedan parallellt med att nya intervjuer gjordes. Det utskrivna 

materialet består av cirka 50 sidor text. Efter att jag sedan läst igenom varje intervju i sin 

helhet kategoriserades materialet i linje med de tre delarna, det vill säga regelverket, den 

dubbla rollen och invandrarklienterna.  

I presentationen av undersökningen kan inte intervjupersonerna identifieras. 

Frontlinjebyråkraterna har tilldelats varsin siffra (1-5) utifrån den ordning de dyker upp i 

texten, det vill säga inte efter den ordning som de har intervjuats. Att jag inte skulle nämna 

några namn var en anonymitetsgaranti jag gav intervjupersonerna före varje intervju. Vi kom 

då också överens om att intervjupersonen efter intervjun skulle få ta ställning till huruvida jag 

fick nämna att de arbetar inom Örebro kommun.   

                                                
61 Kvale 1997:121 f. 
62 Esaiasson m.fl. 2007:216. 
63 Materialet har inte transkriberats ordagrant. 
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3.4 Validitet och generaliserbarhet 

Trots det faktum att alla intervjuer har transkriberats vill jag mena att min analys av materialet 

är ett resultat av mina tolkningar. Därmed dock inte sagt att begrepp som validitet och 

generaliserbarhet inte är relevant att diskutera. Ett av samhällsvetenskapens kanske svåraste 

och samtidigt mest centrala problem är enligt Esaiasson (2007:63) validitet. Esaiasson skiljer 

vidare mellan begreppsvaliditet och resultatsvaliditet. Begreppsvaliditeten handlar om 

”överensstämmelsen mellan teoretisk definition och operationell indikator.”
64

 Jag vill mena 

att begreppsvaliditeten är god i föreliggande studie. Detta eftersom studien bygger på 

Schierenbecks (2003b) forskning och då det i stort sett är samma intervjuguide som används. 

Detta i sig betyder också att min studie uppfyller kravet på kumulativitet, det vill säga att jag 

ställer mig på tidigare forskares axlar. En god begreppsvaliditet tillsammans med en hög 

reliabilitet ger också en god resultatsvaliditet.  

Vad är det då jag generaliserar till utifrån det urval jag har gjort? Jag vill mena att de 

intervjusvar som min analys bygger på i första hand är att betrakta som representativa endast 

för de frontlinjebyråkrater som jag har talat med och som de har tolkats av mig. Dock delar 

dessa frontlinjebyråkrater sin arbetssituation och yrkesroll med många andra 

frontlinjebyråkrater. Således finns det inget som talar direkt emot att de uppfattningar som 

förmedlats till mig inte skulle gå att återfinna hos andra frontlinjebyråkrater i Örebro kommun 

liksom i andra kommuner.   

I det här kapitlet har tanken bakom den empiriska undersökningen förklarats. De tre 

relationerna som en frontlinjebyråkrat har att ta hänsyn till i sin myndighetsutövning skall var 

och en undersökas i två steg, först deras uppfattning om respektive relation och sedan deras 

uppfattning om den egna tillämpningen i relation till respektive relation. I fokus för studien 

står frontlinjebyråkrater inom två förvaltningar i Örebro kommun. Det empiriska materialet, 

vilket skall analyseras i följande kapitel, har samlats in genom intervjuer med fem av dessa 

frontlinjebyråkrater. Nu har det således blivit dags att rikta ljuset mot de frontlinjebyråkrater 

som verkställer den svenska integrationspolitiken.   

 

                                                
64 Esaiasson m.fl. 2007:63. 
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4 Frontlinjebyråkraternas 
myndighetsutövning: undersökningen 

Detta kapitel syftar till att analysera hur frontlinjebyråkraterna uppfattar sin 

myndighetsutövning i relation till regelverket (delkapitel 4.1) och den dubbla rollen 

(delkapitel 4.2). I delkapitel 4.3 analyseras frontlinjebyråkraternas myndighetsarbete med 

avseende på invandrarklienterna. Varje delkapitel består i sin tur av tre avsnitt; (1) 

frontlinjebyråkraternas uppfattning om de för myndighetsutövningen avgörande relationerna 

analyseras, (2) frontlinjebyråkraternas myndighetsutövning, det vill säga hur de uppfattar 

tillämpningen av de tre relationerna analyseras, och (3) delslutsatser presenteras genom att 

resultaten från varje delanalys sammanfattas, vilket samtidigt kopplas till dess betydelse för 

det integrationspolitiska utfallet.  

För att förenkla framställningen i det följande hänvisar jag till samtliga fem 

frontlinjebyråkrater som kvinnor i detta kapitel. För att ytterligare förenkla framställningen 

har också vissa ändringar i citat gjorts, detta helt utan omformuleringar då det enbart är vissa 

talspråksord som tagits bort/ändrats till skriftspråk. Frontlinjebyråkrat 1 och 2 arbetar inom 

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, och Frontlinjebyråkrat 3, 4 och 5 arbetar 

inom Socialförvaltning öster, båda förvaltningarna är belägna i Örebro kommun.    

4.1 Regelverket 

Regelverket utgör den första delanalysen i den empiriska undersökningen. Detta delkapitel 

handlar således om hur frontlinjebyråkraterna uppfattar myndighetsutövning med avseende på 

det regelverk som de har till sitt förfogande.
65

 Syftet med detta delkapitel är att besvara 

uppsatsens första preciserade frågeställning.  

Inledningsvis undersöks i ett första avsnitt hur frontlinjebyråkraterna uppfattar regelverket. 

Uppfattas regelverket som flexibelt eller strikt är således frågan. För att uppfattningen om 

regelverket skall falla inom ramen för flexibelt krävs att frontlinjebyråkraten anser att 

                                                
65 Se intervjuguiden (del 1) i bilaga.  
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regelverket ger möjlighet att fatta olika beslut utifrån individuella behov, det vill säga att det 

uppfattas som tänjbart. I det fall regelverket inte uppfattas som tänjbart utan istället anses 

begränsa frontlinjebyråkraterna i deras myndighetsutövning faller istället uppfattningen inom 

ramen för strikt.  

I ett andra avsnitt undersöks hur frontlinjebyråkraterna uppfattar att de tillämpar regelverket, 

som regeltolkare eller regelivrare blir således frågan härvidlag. Regeltolkaren är inte styrd av 

regelverket utan ser handlingsutrymmet som en del av myndighetsutövningen, varför denna 

inte tvekar att använda detta. Regelivraren utmärks istället av det motsatta; denne är styrd av 

regelverket och anser att myndighetsuppdraget ska utföras korrekt.  

Avslutningsvis presenteras undersökningens delslutsats i ett tredje avsnitt. Här sammanfattas 

resultaten från delanalysen om regelverket, samtidigt som vi försöker förstå vad detta kan 

antas innebära för det integrationspolitiska utfallet.   

4.1.1 Uppfattas som flexibelt 

Detta avsnitt syftar nu till att undersöka hur frontlinjebyråkraterna uppfattar regelverket.
66

 Jag 

fick tidigt under flera av intervjuerna uppfattningen att frontlinjebyråkraterna överlag inte 

reflekterar särskilt mycket över det regelverk som de arbetar efter.
67

 Trots detta ger samtliga 

frontlinjebyråkrater uttryck för en uppfattning om regelverket som tänjbart. Både 

frontlinjebyråkraterna inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen uppfattar 

regelverket som att det ger möjlighet att fatta beslut utifrån individuella behov: 

Ja här är det ju introduktion som vi tar beslut om, att man ansöker om introduktion i Örebro 

kommun så, och det är väl så att de flesta tar det eller vad jag ska säga, de vill ju ta emot det.68  

… jag jobbar med människor med problem och i behov av hjälp så man kan inte bara strunta... 

[…] man gör det man är anställd för att göra…69 

Det första citatet ovan tolkar jag som att de människor som ansöker om introduktion också är 

i behov av introduktion och att frontlinjebyråkraten menar att dessa behov utifrån regelverket 

är möjliga att tillfredsställa. Det andra citatet ovan tolkar jag som att frontlinjebyråkraten 

menar att hon är anställd för att hjälpa invandrarklienter och att det regelverk som ligger till 

grund för hennes anställning ger henne möjlighet att tillfredsställa dessa klienters behov.    

                                                
66 Se delanalys 1, uppfattning, i analysschemat i figur 1.  
67 Frontlinjebyråkrat 1, Frontlinjebyråkrat 2, Frontlinjebyråkrat 3. 
68 Frontlinjebyråkrat 2. 
69 Frontlinjebyråkrat 1. 
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Även de tre frontlinjebyråkraterna som arbetar inom Socialförvaltning öster uppfattar 

regelverket som flexibelt. Två av dessa frontlinjebyråkrater diskuterar socialtjänstlagen; 

… det är ju en ramlag så att den ger ju inga precisa detaljer hur vi ska handlägga saker och ting 

[…] i stort sett så tycker jag att vi kan möta upp de behov och de krav som individen ställer och 

även tillfredsställa de krav som politiken ställer. Så kort sagt jag tycker att det är förhållandevis 

ganska bra.70  

… det är ju ändå inom vissa ramar […] visst är man ju styrd, det är man ju […] av säkerhet för 

klienten då såklart för annars skulle man ju nästan kunna göra lite hur som helst.71 

Båda frontlinjebyråkraterna ovan poängterar att socialtjänstlagen är ramlag. Trots att 

frontlinjebyråkraten i det sista citatet säger sig vara styrd framhålls en nödvändighet med 

detta, då hon menar att det är för klientens säkerhet. Jag tolkar detta som att klienterna inte är 

i behov av något som ”äventyrar” deras säkerhet, vilket således innebär att 

frontlinjebyråkraten borde uppfatta att det är möjligt att fatta beslut olika beslut utifrån 

individuella behov. Vad gäller den tredje frontlinjebyråkraten inom socialförvaltningen
72

 ger 

förvisso hon ingen tydlig uppfattning om regelverket som flexibelt, men heller inte som strikt; 

… jag har inte ens funderat på hur jag ser på det [regelverket] faktiskt […] jag har inte haft några 
tankar om att det här känns inte bra...73 

I citatet ovan framstår det som att frontlinjebyråkraten i sitt dagliga arbete inte reflekterar över 

regelverket. Detta kan tolkas som att hon inte styrs av regelverket i sin myndighetsutövning, 

och detta borde innebära att regelverket uppfattas som tänjbart snarare än strikt. Samma 

frontlinjebyråkrat uttrycker sedan kort därefter under intervjun i anslutning till att regelverkets 

användbarhet diskuteras att det är ”ju bra att kunna luta sig mot någonting som faktiskt är 

bestämt”.
74

 

Frontlinjebyråkraterna inom respektive förvaltning betonar i ungefär samma utsträckning 

tänjbarheten i regelverket. Ingen av de intervjuade frontlinjebyråkraterna uppfattar regelverket 

som att det inte ger utrymme för individuella bedömningar, utan utifrån analysen ovan vill jag 

mena att samtliga frontlinjebyråkrater i större utsträckning uppfattar regelverket som flexibelt. 

Således vill jag mena att det inte heller finns någon nämnvärd skillnad mellan hur regelverket 

uppfattas av frontlinjebyråkraterna inom respektive förvaltning.   

 

                                                
70 Frontlinjebyråkrat 4. 
71 Frontlinjebyråkrat 5. 
72 ”Socialförvaltningen” används, i förenklande syfte, synonymt med ”Socialförvaltningen öster” i detta kapitel.  
73 Frontlinjebyråkrat 3. 
74 Frontlinjebyråkrat 3. 
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4.1.2 Tillämpas av regeltolkare 

Detta avsnitt syftar till att undersöka hur frontlinjebyråkraterna uppfattar sin tillämpning av 

regelverket.
75

 Till stor del beskriver frontlinjebyråkraterna den egna tillämpningen av 

regelverket på ett liknande sätt, vilket faller inom ramen för regeltolkare. En 

frontlinjebyråkrat inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen uttrycker att ”jag 

personligen tillämpar det [regelverket] på bästa sätt…”
76

 Vad som menas med bästa sätt att 

tillämpa regelverket på framgår dock inte. Samma intervjuperson uttrycker strax därefter att 

 … hamnar man i en sådan här orättvis situation, så skulle jag nog offra allt för att hjälpa det jag är 

anställd för...77 

I citatet ovan framgår det inte vad frontlinjebyråkraten menar med orättvis situation, men jag 

vill mena att detta kan tolkas som att frontlinjebyråkraten är anställd för klienten och att 

regelverket tillämpas såtillvida att det inte utgör ett hinder för klienten. Detta eftersom det i 

föregående avsnitt framkom att samma frontlinjebyråkrat menade att hon är anställd för att 

hjälpa klienten. 

Den andra frontlinjebyråkraten inom samma förvaltning uttrycker att ”vi använder oss av 

dem, liksom reglerna […] [och att] det är bedömningsfrågor i mycket.”
78

 När samma 

frontlinjebyråkrat senare talar om hur hon hanterar ärenden då regelverket inte är tillämpbart 

på en åtgärd som hon anser vara befogad, menar hon att ”man försöker hitta kryphål för 

personens skull,”
79

 och i det fall hon avviker från regelverket menar hon att ”då har vi 

diskuterat det alltså det viktiga är ju att ta upp det så att inte jag gör nått i smyg utan att då gör 

vi det, och kommer överens om det och att det här är ett undantag.”
80

 Jag uppfattar detta som 

att det är kollegorna emellan som skall vara överens, det framgår dock inte huruvida chefen 

räknas in eller inte. Även hennes kollega inom förvaltningen lyfter fram kollegornas betydelse 

gällande att hantera ärenden där regelverket inte är tillämpbart på en åtgärd som hon anser 

vara befogad: ”Det kan jag aldrig göra själv, det lägger jag fram till alla andra så hjälps vi åt, 

och går igenom det. Man kan aldrig göra någonting själv.”
81

  

Jag vill mena att analysen ovan kan tolkas som att ingen av frontlinjebyråkraterna inom 

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är särskilt styrda av regelverket, och att 

                                                
75 Se delanalys 1, tillämpning, i analysschemat i figur 1. 
76

 Frontlinjebyråkrat 1. 
77 Frontlinjebyråkrat 1. 
78 Frontlinjebyråkrat 2. 
79 Frontlinjebyråkrat 2. 
80 Frontlinjebyråkrat 2. 
81 Frontlinjebyråkrat 1. 
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de ser handlingsutrymmet som en del av myndighetsutövningen. Därmed kan de sägas 

tillämpa regelverket som regeltolkare. En av dem tydliggör detta då hon uttrycker vad som 

påverkar hennes tillämpning: 

Självklart utifrån situation, ja man måste ju alltid göra som jag säger en bedömning. Regler och 

regler, jag tänker att här och nu är det viktigast på nått sätt… […] man får ju inte skita i reglerna 
och det är ju sant.82 

Samtidigt som frontlinjebyråkraten i citatet ovan lyfter fram att man inte får strunta i reglerna, 

tolkar jag detta som att regelverket inte ligger särskilt nära i hennes dagliga arbete. 

Frontlinjebyråkraten lyfter än en gång fram att det handlar om att göra en ”bedömning”, vilket 

är en uppfattning som vi kommer att märka upprepas då vi nu fortsätter analysen med att 

undersöka hur frontlinjebyråkraterna inom Socialförvaltningen uppfattar sin tillämpning av 

regelverket. En av frontlinjebyråkraterna uttrycker att: ”Jag följer ju det [regelverket], så är 

det ju.”
83

 Vad som härvidlag är intressant är att samma frontlinjebyråkrat som nu ger uttryck 

för att följa regelverket, menade i föregående avsnitt att hon inte ens funderat på regelverket. 

De andra två frontlinjebyråkraterna inom Socialförvaltningen menar vidare att 

… visst har man ju egentligen stort mandat att göra saker […] men när det är så där i gränslandet 

så kan vi ju tycka mycket men då kanske man inte kan göra så mycket.84  

Ja, alltså i det dagliga jobbet så handlar det ju om att människor som kommer hit de söker ju 

ekonomiskt bistånd och då måste vi ju titta på grunden alltså lagstiftningen och sen måste vi titta 

på riktlinjerna. Och är det inom de förutsättningarna möjligt att bevilja, tillstyrka den ansökan som 

ligger framför mig eller finns det delar av den som man inte anses ha rätt att få utifrån samma 

regelverk. Så det blir en ständig prövning.85  

Ännu framgår det inte särskilt tydligt huruvida frontlinjebyråkraterna inom 

Socialförvaltningen ser sig som styrda av regelverket i sin myndighetsutövning eller inte. 

Dock säger frontlinjebyråkraten i det andra citatet ovan i direkt anslutning till detta att ”vi ska 

också vara så pass tydliga att när vi då säger nej till någonting då måste vi kunna motivera 

det.”
86

 Att motivera besluten är utmärkande för regeltolkaren. Detta lyfts också fram av 

frontlinjebyråkraten i det första citatet ovan då hon talar om hur hon hanterar ett ärende där 

regelverket inte är tillämpbart på en åtgärd som hon anser vara befogad: ”Ja, då är det väl just 

sådär att vi kan sitta och motivera…”
87

 Samma frontlinjebyråkrat uttrycker kort därefter att: 

”Man ska ju skriva en bedömning […] varför man inledde då tillexempel.”
88

 Vidare uttrycker 

                                                
82 Frontlinjebyråkrat 2. 
83

 Frontlinjebyråkrat 3. 
84 Frontlinjebyråkrat 5. 
85 Frontlinjebyråkrat 4. 
86 Frontlinjebyråkrat 4. 
87 Frontlinjebyråkrat 5.  
88 Frontlinjebyråkrat 5.  
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också samma frontlinjebyråkrat att ”man måste säkra åt båda hållen hela tiden, göra den här 

bedömningen åt vilket håll det lutar.”
89

 

Analysen visar att handlingsutrymmet spelar en viktig roll i tillämpningen av regelverket för 

frontlinjebyråkraterna inom Socialtjänsten, med undantag för en av dem där varken det ena 

eller det andra framgår, i ungefär samma utsträckning som för deras kollegor inom 

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Utifrån analysen vill jag således mena 

att även de frontlinjebyråkrater som arbetar inom Socialförvaltningen kan kategoriseras som 

regeltolkare, särskilt då stor vikt läggs vid att tolka och motivera sig.  

4.1.3 Delslutsats 

Hur kan frontlinjebyråkraternas uppfattning av regelverket, och uppfattning om tillämpning 

av regelverket, sammanfattas? Hur uppfattar frontlinjebyråkraterna sin myndighetsutövning i 

relation till regelverket? Utifrån det första analyssteget kan vi konstatera att samtliga av de 

intervjuade frontlinjebyråkraterna uppfattar regelverket som att det ger utrymme för 

individuella bedömningar, det vill säga det uppfattas som tänjbart. Regelverket uppfattas 

således som flexibelt. Detta tydliggörs i figur 2, där myndighetsutövningen avseende 

regelverket visas.  

Regelverket Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

öster 

Uppfattning: Flexibelt Flexibelt 

Tillämpning: Regeltolkare Regeltolkare 

    Figur 2. Myndighetsutövning avseende regelverket. 

Utifrån det andra analyssteget vill jag mena att frontlinjebyråkraternas tillämpning av 

regelverket faller inom ramen för regeltolkare, eftersom de ger uttryck för en uppfattning att 

de inte är särskilt styrda av regelverket. Det är dock viktigt att poängtera att en av 

frontlinjebyråkraterna inom Socialförvaltningen visserligen beskriver sin tillämpning på ett 

sätt som varken kan tolkas falla inom ramen för regeltolkare eller regelivrare. I övrigt kan 

                                                
89 Frontlinjebyråkrat 5.  
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inga större skillnader skådas mellan hur regelverket uppfattas och tillämpas av 

frontlinjebyråkraterna inom respektive förvaltning.  

Vilken betydelse har resultaten från delanalysen om regelverket för det integrationspolitiska 

utfallet? En flexibel tillämpning av regelverket ökar risken för eventuella stereotypa 

uppfattningar om invandrarklienterna att slå igenom i myndighetsutövningen.
90

  

4.2 Den dubbla rollen 

Den dubbla rollen utgör den andra delanalysen i den empiriska undersökningen. Detta 

delkapitel handlar således om hur frontlinjebyråkraterna uppfattar myndighetsutövningen med 

avseende på den dubbla roll som utmärker deras arbetssituation, det vill säga spännvidden 

mellan organisation och klient.
91

 Syftet med detta delkapitel är att besvara uppsatsens andra 

preciserade frågeställning.  

Inledningsvis undersöks i ett första avsnitt hur frontlinjebyråkraterna uppfattar den dubbla 

rollen. Uppfattar frontlinjebyråkraterna den dubbla rollen som bärande eller tärande? Den 

bärande uppfattningen utmärks av att organisationens mål och individens önskemål inte 

uppfattas stå i konflikt med varandra. Den tärande uppfattningen utmärks istället av att de två 

rollerna uppfattas stå i konflikt med varandra.  

I ett andra avsnitt undersöks hur frontlinjebyråkraterna uppfattar tillämpningen med avseende 

på den dubbla rollen. Hanterar frontlinjebyråkraterna den dubbla rollen som medmänniskor 

eller myndighetspersoner i sin yrkesutövning? Medmänniskan utmärks för att sätta klientens 

önskemål och behov framför organisationens mål. Tvärtom gäller för myndighetspersonen 

som istället utgår från organisationen och myndighetsrollen. 

Avslutningsvis presenteras undersöknings andra delslutsats i ett tredje avsnitt. Här 

sammanfattas resultaten från delanalysen om den dubbla rollen och vi försöker samtidigt 

förstå vad detta kan antas innebära för det integrationspolitiska utfallet.      

 

 

                                                
90 Jag utgår från Schierenbecks (2003b) slutsats, se delkapitel 2.3 i denna uppsats.  
91 Se intervjuguiden (del 2) i bilaga. 
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4.2.1 Uppfattas som tärande 

Detta avsnitt syftar till att undersöka hur frontlinjebyråkraterna uppfattar den dubbla rollen.
92

 

Såväl frontlinjebyråkraterna inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen som 

inom Socialtjänsten målar upp en konfliktfylld bild av sin arbetssituation, det vill säga en 

uppfattning om den dubbla rollen som tärande.  

Frontlinjebyråkraterna inom Socialförvaltningen uttrycker tankar som att ”ibland kan [det] ju 

så att säga krocka,”
93

 ”ibland hamnar man ju mitt emellan.”
94

 och ”man kan ta hänsyn till 

behoven i vissa undantagsfall.”
95

 Den dubbla rollen uppfattas således som tärande av 

frontlinjebyråkraterna inom Socialförvaltningen.  

Även frontlinjebyråkraterna inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ger 

uttryck för en tärande uppfattning av den dubbla rollen, dock inte i samma utsträckning som 

sina kollegor inom socialförvaltningen; 

… det är mycket upp till var och en hur man lägger upp problemet och ärendet. Och jag är på sättet 

lugn och förklarar och tar tid på, och folk lyssnar ju på vad jag säger eftersom jag har jobbat här så 

länge, […] så det är lättare för mig som har jobbat länge än för någon ny […] Så jag har aldrig 

några problem.96 

Ja men alltså målet är ju arbete, och det är ju det de [klienterna] vill också, så det är ju samma mål 

och sen kan det vara ruggigt svårt att nå dit under den här tiden ibland.97 

Frontlinjebyråkraten i det första citatet uppfattar inte själv rollen som konfliktfylld men menar 

ändå att det kan vara annorlunda för dem som inte arbetat lika länge. Frontlinjebyråkraten i 

det andra citatet menar att målen från organisationens och klientens sida stämmer överens, 

men menar samtidigt att detta stundom kan vara svårt att nå upp till inom tidsramen. 

Frontlinjebyråkraten i det första citatet ovan uttrycker senare under intervjun att ”vi sitter ju i 

kläm oftast.”
98

 

Sammantaget tolkar jag analysen i detta avsnitt som att samtliga av de intervjuade 

frontlinjebyråkraterna ger uttryck för en tärande uppfattning om den dubbla rollen, samtidigt 

som denna uppfattning inte är lika tydlig inom Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen som inom Socialförvaltningen.  

                                                
92 Se delanalys 2, uppfattning, i analysschemat i figur 1. 
93

 Frontlinjebyråkrat 4. 
94 Frontlinjebyråkrat 5. 
95 Frontlinjebyråkrat 3. 
96 Frontlinjebyråkrat 1. 
97 Frontlinjebyråkrat 2. 
98 Frontlinjebyråkrat 1. 
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4.2.2 Tillämpas av medmänniskor 

Detta avsnitt syftar till att undersöka hur frontlinjebyråkraterna uppfattar sin tillämpning av 

den dubbla rollen.
99

 Såväl de frontlinjebyråkrater som arbetar inom Socialförvaltningen som 

inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen orienterar sig mot den enskilde 

klienten, snarare än mot organisationen, i sin myndighetsutövning.  

Frontlinjebyråkraterna inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen orienterar 

sig tydligt mot den enskilde klienten i sin myndighetsutövning. En av frontlinjebyråkraterna 

uttrycker att ”man måste ju ha en balans […] Men målet är ju att klienten ska vara nöjd. Det 

är ju mitt mål i alla fall.”
100

 Frontlinjebyråkratens kollega inom förvaltningen uttrycker vidare 

vad gäller vad som påverkar hur hon orienterar sig att ”det är sådana saker, sjukdom 

tillexempel och så, eller ja klientens utsatthet, graden av den.”
101

 

Även frontlinjebyråkraterna inom Socialförvaltningen orienterar sig snarare mot den enskilde 

klienten än organisationen. En av frontlinjebyråkraterna uttrycker sig på följande sätt gällande 

vad som påverkar huruvida hon orienterar sig mot klienten eller organisationen: ”Det är ju 

mot klienten. I vårt dagliga arbete så är det ju det man tittar på hela tiden. Vem är det man 

träffar och vad handlar det om.”
102

   

En annan frontlinjebyråkrat inom Socialförvaltningen resonerar vidare kring vad som 

påverkar huruvida hon orienterar sig mot organisationens mål eller klientens behov: 

Det jag tänker då är ju att vi har vårt regelverk men att vi ändå… […] ja om man funderar länge så 
hittar man positiva saker. […] där blir det liksom klientens behov framför det som liksom står i 

handboken…103 

Även den tredje frontlinjebyråkraten inom Socialförvaltningen beskriver sin tillämpning på ett 

sätt som bör tolkas som en orientering mot klienten snarare än organisationen: 

Ja det är ju framför allt det här med att dels hålla oss inom de här ramarna vi har… […] [men] att 

när man liksom, om man någon gång finner att det här vill jag göra alltså vi har inget stöd i 

riktlinjer, vi har inget stöd i de bestämmelser som kommunen lokalt i Örebro har fattat […] att 

formulera de motiv till varför gör vi på det här sättet, vad är det vi tror och hoppas uppnå med att 

besluta eller göra på det här sättet.104  

Samma frontlinjebyråkrat menar vidare då hon inte kan fatta ett beslut till klientens fördel att: 

                                                
99

 Se delanalys 2, tillämpning, i analysschemat i figur 1. 
100 Frontlinjebyråkrat 1. 
101 Frontlinjebyråkrat 2.  
102 Frontlinjebyråkrat 5. 
103 Frontlinjebyråkrat 3. 
104 Frontlinjebyråkrat 4. 
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Ja, alltså det handlar om att ge sig tid att förklara varför jag beslutar som jag gör. Och sedan 

naturligtvis då försöka titta på vad finns det för andra möjligheter, om jag har sagt nej och nekat 

någon, vad finns det för andra möjligheter. Hur ska personen om den nu tycker att det här är fel, 

hur ska den gå tillväga.105 

Utifrån hur frontlinjebyråkraterna beskriver sin tillämpning i analysen ovan vill jag mena att 

samtliga av dem tydligt orienterar sig mot klienten snarare än organisationen i sin 

myndighetsutövning. 

4.2.3 Delslutsats 

Hur kan man sammanfatta resultatet från delanalysen som handlar om frontlinjebyråkraternas 

uppfattning och tillämpning av den dubbla rollen, det vill säga deras arbetssituation mellan 

klient och organisation? Den dubbla rollen uppfattas som tärande av samtliga 

frontlinjebyråkrater, eftersom de lyfter fram ett konfliktfyllt inslag i sin arbetssituation. Vad 

som dock kan sägas är att frontlinjebyråkraterna inom Socialförvaltningen ger uttryck för en 

sådan uppfattning betydligt tydligare än frontlinjebyråkraterna inom Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. I figur 3 sammanfattas myndighetsutövningen avseende den 

dubbla rollen. Samtliga frontlinjebyråkrater ger också uttryck för en uppfattning att de 

hanterar den dubbla rollen som medmänniskor, det vill säga de orienterar sig snarare mot 

klienten än organisationen i sin myndighetsutövning. Det råder således inga större skillnader 

mellan hur frontlinjebyråkraterna uppfattar myndighetsutövningen med avseende på den 

dubbla rollen. 

Den dubbla 

rollen 

Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

öster 

Uppfattning: Tärande
106

 Tärande 

Tillämpning: Medmänniskor Medmänniskor 

    Figur 3. Myndighetsutövning avseende den dubbla rollen.  

Vilken betydelse har resultaten från delanalysen om den dubbla rollen för det 

integrationspolitiska utfallet? En orientering mot den enskilda klientens behov och önskemål 

ökar risken för att eventuella stereotypa uppfattningar om invandrarklienterna slår igenom i 

                                                
105 Frontlinjebyråkrat 4. 
106 Ej lika tydlig uppfattning. 
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myndighetsutövningen.
107

 Detta tillsammans med den flexibla tillämpningen av regelverket 

som kunde skådas i föregående delkapitel gör denna risk ännu större.  

4.3 Invandrarklienterna 

Invandrarklienterna utgör nu den tredje och sista delanalysen i den empiriska undersökningen. 

Detta tredje delkapitel handlar således om hur frontlinjebyråkraterna uppfattar 

myndighetsutövningen riktad mot invandrarklienter.
108

 Syftet med detta delkapitel är att 

besvara uppsatsens tredje preciserade frågeställning.  

Inledningsvis undersöks i ett första avsnitt frontlinjebyråkraternas uppfattningar om 

invandrarklinterna, med andra ord vad som utmärker klienter med invandrarbakgrund. 

Uppfattar frontlinjebyråkraterna invandrarklienterna utifrån invandrarsituation eller kulturella 

faktorer? För att frontlinjebyråkratens uppfattning skall falla inom ramen för 

invandrarsituation krävs att de faktorer som lyfts fram är ett resultat av att klienten har 

invandrat till ett nytt land. Uppfattar frontlinjebyråkraten istället de invandrade klienterna som 

bärare av specifika kulturella attribut faller uppfattningen inom ramen för kulturella faktorer.  

Vad som är viktigt att poängtera är att då de kulturella faktorerna undersöks i analysen som 

följer handlar det om i vad mån frontlinjebyråkraterna betraktar invandrarklienterna som 

bärare av kollektiva kulturella egenskaper, och det handlar således inte om att tolka 

uppfattningarna som positiva eller negativa. Att invandrarklienterna betraktas som bärare av 

kollektiva egenskaper antas leda till stereotyp uppfattning om dem, vilket i sin tur kan leda till 

att frontlinjebyråkraterna inte ser till den enskilda individen och dennes specifika 

förutsättningar och behov.  

I ett andra avsnitt undersöker vi hur frontlinjebyråkraterna uppfattar tillämpningen i relation 

till invandrarklienterna i sin myndighetsutövning. Myndighetsutövningen kategoriseras som 

antingen mottagande eller omhändertagande. En omhändertagande tillämpning utmärks av att 

frontlinjebyråkraten sträcker sig utanför uppdraget i sin myndighetsutövning, medans en 

mottagande tillämpning utmärks av att frontlinjebyråkraten informerar och administrerar 

tjänster som ligger inom ramen för myndighetsuppdraget.  

                                                
107 Jag utgår från Schierenbecks (2003b) slutsats, se delkapitel 2.3 i denna uppsats.  
108 Se intervjuguiden (del 3) i bilaga.  
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Avslutningsvis presenteras undersökningens sista delslutsats i ett tredje avsnitt. Här 

sammanfattas resultaten från delanalysen om invandrarklienterna, och vi försöker samtidigt 

förstå vilken betydelse detta kan antas ha för det integrationspolitiska utfallet.  

4.3.1 Uppfattas utifrån invandrarsituation och kulturella faktorer 

Detta avsnitt syftar till att undersöka hur frontlinjebyråkraterna uppfattar 

myndighetsutövningen med avseende på arbetet med invandrarklienterna.
109

 

Frontlinjebyråkraterna inom Socialförvaltningen respektive Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen skiljer sig betydligt från varandra vad gäller intresset för att 

samtala om klienter med invandrarbakgrund. Då frontlinjebyråkraterna inom den senare 

förvaltningen visar ett genuint intresse för ämnet, lyser ett sådant intresse med sin frånvaro 

hos frontlinjebyråkraterna inom Socialförvaltningen.  

Det skilda intresset som frontlinjebyråkraterna visar under intervjuns sista del beror troligtvis 

på deras skilda uppfattningar om att arbeta med invandrarklienter. Frontlinjebyråkraterna 

inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen uttrycker detta som något man 

tycker ”jättemycket om”
110

 och ”trivs med.”
111

 Att arbeta med invandrarklienter uppfattas av 

frontlinjebyråkraterna inom Socialförvaltningen snarare som ”annorlunda”.
112

   

Frontlinjebyråkraterna inom de båda förvaltningarna skiljer sig däremot inte i någon större 

utsträckning vad gäller deras uppfattningar om vad som utmärker de invandrade som klienter. 

Liksom i sina uppfattningar om regelverket och den dubbla rollen förenas alltså 

frontlinjebyråkraterna även här i sin syn på invandrarklienterna.  Invandrarklienterna utmärks 

enligt frontlinjebyråkraterna av såväl faktorer som har sitt ursprung i att klienterna invandrat 

till ett nytt land, det vill säga invandrarsituationen, och som bärare av specifika kulturella 

attribut (kulturella faktorer). Vi tittar först på frontlinjebyråkraternas uppfattningar som faller 

inom ramen för invandrarsituationen. Invandrarsituationen hos klienterna uppfattas av 

samtliga frontlinjebyråkrater som en belastning för frontlinjebyråkraternas arbete och som 

försvårar detta. Samtliga av de intervjuade frontlinjebyråkraterna lyfter fram språkliga 

problem i arbetet med invandrarklienter;  

                                                
109 Se delanalys 3, uppfattning, i analysschemat i figur 1.  
110 Frontlinjebyråkrat 2. 
111 Frontlinjebyråkrat 1. 
112 Frontlinjebyråkrat 3. 
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… det [är] ju jättejobbigt för det gäller ju att förklara […] hur det fungerar, hur samhället fungerar, 

för personer som inte känner till, för till exempel så finns det ju Försäkringskassan, det gäller att 

förklara en myndighet som inte de har haft i sina länder, och förklara regler och allt sådant där 

måste man vara jätteduktig på för att få folk att förstå.113 

Ja ibland kan det vara det [språkliga problem]. Men vi har många bra tolkar, men ibland kan det 
bli svårt och en del är inte vana heller precis att ha med någon tolk och prata om känsliga saker. Så 

då kanske de hade sagt mer om vi var själva så att säga. Men många, jag tycker det går bra med 

tolk. En del vill ju inte använda tolk, tillexempel inom psykiatrin kan de säga att patienten kan inte 

få någon hjälp där för att det krävs att de lär sig bättre svenska, det kan göra en mycket upprörd för 

att de tror inte att de tar till sig behandlingen, det går inte att utföra det här med tolk menar de. 

Alltså nej, det måste gå.114  

I citaten ovan ger de två frontlinjebyråkrater som arbetar inom Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen sin uppfattning. Frontlinjebyråkraterna inom 

Socialförvaltningen fortsätter i det följande; 

… [det blir] ju speciellt när invandrare som inte har svenska språket för det är ju, det är inte alltid 

helt lätt att sitta i samarbetssamtal och så ska det vara en tolk emellan och det blir, det kan bli 

mycket prat mellan…115 

Man har ju tolk och sådär, men även om de kan lite svenska eller tycker att de själva kan 

någorlunda så försöker man ju ändå in i det längsta att ändå ha tolk för att dels så kanske inte de 

riktigt fattar vad vi säger, alltså vad vi försöker förmedla och såhär och sen av säkerhetsskäl för 

dem också såhär att det underlättar då såklart.116  

Ja, alltså det finns ju [språkliga problem]. […] Det finns vissa ord som inte ens existerar i andra 

språkgrupper så här, så det ställer ju jättestora krav på mig som handläggare, och framför allt när 

man jobbar ihop med tolkar, att man förmedlar det som är viktigt utifrån, alltså att förklara 
ramarna.117 

Fortsättningsvis tittar vi på de kulturella faktorer som frontlinjebyråkraterna lyfter fram som 

utmärkande för invandrarklienterna. Detta lyfts fram av såväl frontlinjebyråkraterna inom 

Socialförvaltningen som inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. I det 

följande tittar vi på den senare förvaltningen. En av frontlinjebyråkraterna ger inte direkt 

uttryck för några kulturella skillnader men menar däremot att det skiljer mellan att arbeta med 

olika invandrargrupper: ”Vissa grupper är mycket mer krävande och vissa går hur lätt som 

helst att jobba med.”
118

 Att det är skillnad mellan olika invandrargrupper uttrycker även 

hennes kollega inom samma förvaltning, som även direkt uttrycker att det finns kulturella 

skillnader: 

Ja det är klart, det kan det ju vara [kulturella skillnader]. Och visst det är ju det jag är till för som 

jag sa till dem när jag var alldeles ny sådär så undrade jag varför alla bjöd mig på kaffe, uppträdda 

jag på något sätt liksom eller… […] Ja det är det [skillnad mellan att arbeta med olika 

invandrargrupper], på olika sätt det är väl lite man får lära sig lite olika saker att såhär kanske det 
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fungerar Fast det är ju individer alltså det är ju det som absolut är viktigast, men en del saker 

tycker man ju då förenar men det kanske har att göra med att de kommer från samma ställe där 

från i det landet eller, för det kan ju skilja mycket så också menar jag.119 

Frontlinjebyråkraten i citatet ovan uttrycker kort därefter gällande vad som utmärker 

skillnaden att det exempelvis kan vara ”synsätt på någon sjukdom.”
120

 Vi undersöker vidare 

vilka kulturella faktorer som frontlinjebyråkraterna inom Socialförvaltningen lyfter fram som 

utmärkande för invandrarklienterna. En av dem resonerar kring varför hon tycker att det är 

annorlunda att arbeta med invandrarklienterna; 

… det är ju annorlunda för att de har en helt annan kultur som vi inte riktigt har koll på alltid. Och 

det blir, våra arbetsuppgifter, det blir krångligt för oss att arbeta […] det är ju mycket kulturellt 

som är svårt, vi vet, vi kan för lite och vi borde väl lära oss mer men det är ju, alltså det är ju också 

så många kulturer.121 

Även en annan frontlinjebyråkrat inom Socialförvaltningen uppfattar invandrarklienterna 

utifrån kulturella faktorer, vilket hon visserligen anser har ”berikat” hennes liv såtillvida att 

hon haft ”glädje” av det: 

Men olikheterna som de kulturella, de mänskliga, allmänmänskliga sätten att leva, alltså det är ju 

det som berikar livet, och ger en extra kunskap om hur saker och ting har förhållit sig och förhåller 

sig för de människorna där de kommer ifrån och som också påverkar när de kommer hit. Så det är, 

det tycker jag att jag kan tillskriva just de här kontakterna.122  

Samma frontlinjebyråkrat diskuterar vidare kring skillnaden mellan invandrarklienter och 

övriga klienter; 

… det är skillnaden kanske att just när det gäller invandrargruppen, lite beroende på var de 

kommer från naturligtvis, men ändå så är de mer spontana.123 

Även en tredje frontlinjebyråkrat tillskriver invandrarklienterna vissa kulturella faktorer som 

utmärkande för dem: 

Det är ju olika kulturer och det blir ju, det blir lite andra möten så man måste använda tolkar oftast 

i alla fall.124 

Samma frontlinjebyråkrat säger sig kort därefter varken se några kulturella skillnader eller 

skillnader mellan olika invandrargrupper. Däremot uttrycker frontlinjebyråkraten, vilket vi 

kommer titta närmare på i nästa avsnitt, då hon resonerar kring hur hennes arbetssätt påverkas 

av att arbeta med invandrarklienter att; 
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… det [är] ju bra för oss att veta lite de finns ju olika kulturer och seder och sådär, och det har man 

ju tillexempel när vi träffar romer så vet man ju att det kan ju, det är ju speciella traditioner och 

kulturer och sådär inom så.125 

Samma frontlinjebyråkrat menar vidare att det vore ”bra att ha ännu mer såklart erfarenhet av 

olika kulturer,”
126

 och hon menar vidare att just heder ”är ju ett urtypiskt exempel på just 

något som har med kultur att göra…”
127

 Jag vill således mena att det även kan tolkas som att 

också denna frontlinjebyråkrat ser kulturella skillnader. 

Som framgår av analysen i detta kapitel lyfter frontlinjebyråkraterna inom de båda 

förvaltningarna fram såväl invandrarsituationen som kulturella faktorer som utmärkande för 

invandrarklienterna.  

4.3.2 Tillämpas mottagande 

Detta avsnitt syftar till att undersöka hur frontlinjebyråkraterna uppfattar sin tillämpning i 

relation till invandrarklienterna.
128

 Som vi ska se i det följande beskriver samtliga 

frontlinjebyråkrater sin tillämpning som mottagande snarare än omhändertagande, det vill 

säga de sträcker sig inte utanför sitt myndighetsuppdrag i sin tillämpning. Inledningsvis tittar 

vi på de beskrivningar som frontlinjebyråkraterna inom Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen ger. En av dem resonerar kring huruvida hennes arbetssätt 

påverkas av att arbeta med invandrarklienter, och hon uttrycker att hon inte ”tror att det 

påverkas så mycket” utan hon menar att ”det är en vana.”
129

 Hennes kollega inom samma 

förvaltning menar däremot att det finns ”nog många saker tror jag som arbetssättet påverkas 

av.”
130

 Härvidlag lyfter hon främst fram att ”man måste ju tänka tidsmässigt,”
131

 med vilket 

hon menar att ett besök med tolk tar längre tid än ett besök utan tolk.  

Vidare beskriver också frontlinjebyråkraterna inom Socialförvaltningen tillämpningen på ett 

sätt som inte kan tolkas annat än att ligga inom ramen för myndighetsuppdraget;  

… det som påverkar är att om man har, ja somaliska kvinnor är att vi alltid ska ha en kvinnlig tolk, 

[…] så där påverkas det ju av att när man ska boka tid, att men finns det ingen kvinnlig somalisk 

tolk så får vi ta ett annat datum för att det vill de ha.132 
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Vidare menar frontlinjebyråkraten att arbetssättet med invandrarklienter också påverkas 

såtillvida att ”man får ju förklara saker mer.”
133

 En annan frontlinjebyråkrat som i föregående 

avsnitt var inne på just heder menar att; 

… man är ju ofta nära att ta till att det är heder men det behöver det ju inte alltid vara om det är en 

familj av en annan bakgrund som vill ha vissa regler och andra sätt ändå […] Och det där är ju 
väldigt svårt, där är det ju väldigt, där har vi ju varit på utbildningar om heder och att göra den 

riskbedömningen, handlar det här om regler eller inte, det är ju väldigt svårt faktiskt.134  

Den tredje frontlinjebyråkraten inom Socialförvaltningen uttrycker att: 

Jag hoppas inte att det påverkar mig i någon nämndvärd utsträckning, utan att jag är, och försöker 

förhålla mig till de människorna på samma sätt som jag förhåller mig till alla människor, att det 

finns dels det här engagemanget och också att man också ser de människorna, alltså man behandlar 

alla människor lika. Det hoppas jag i alla fall att de jag har mött också har upplevt.135 

I citatet ovan beskriver frontlinjebyråkraten att hennes arbetssätt inte påverkas av att arbeta 

med just invandrarklienter, vilket inte heller något annat i materialet tyder på. Utifrån 

analysen i detta avsnitt vill jag slutligen mena att ingen av frontlinjebyråkraterna beskriver sin 

tillämpning på ett sätt som kan tolkas som att de sträcker sig utanför myndighetsuppdraget i 

sin tillämning.  

4.3.3 Delslutsats 

Hur kan man summera resultaten från delanalysen som handlar om invandrarklienterna? Hur 

uppfattar frontlinjebyråkraterna myndighetsutövningen i relation till arbetet med 

invandrarklienterna? Frontlinjebyråkraterna inom såväl Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen som inom Socialförvaltningen öster lyfter både fram 

invandrarsituationen som kulturella faktorer som utmärkande för invandrarklienterna. I figur 4 

sammanfattas myndighetsutövningen med avseende på invandrarklienterna. 

Frontlinjebyråkraternas tillämpning i relation till invandrarklienterna kan beskrivas som 

mottagande, eftersom ingen av frontlinjebyråkraterna inte ger uttryck för att klienterna är i 

behov av åtgärder som ligger utanför ramen för myndighetsuppdraget. Av analysen framgår 

det inte heller att det härvidlag finns några skillnader mellan frontlinjebyråkraterna inom 

respektive förvaltning. 

                                                
133 Frontlinjebyråkrat 3. 
134 Frontlinjebyråkrat 5. 
135 Frontlinjebyråkrat 4. 
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Invandrarklienterna Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

öster 

Uppfattning: Invandrarsituation och 

kulturella faktorer 

Invandrarsituation och 

kulturella faktorer 

Tillämpning: Mottagande Mottagande 

    Figur 4. Myndighetsutövning avseende invandrarklienterna.  

Vilken betydelse kan resultaten från delanalysen om invandrarklienterna antas ha för det 

integrationspolitiska utfallet? Som vi har sett i de tidigare två delanalyserna i detta kapitel 

utmärks myndighetsutövningen av en flexibel tillämpning samt en orientering mot klienten 

snarare än organisationen. De uppfattningar som samtliga frontlinjebyråkrater ger uttryck för i 

detta avsnitt får således möjlighet att slå igenom i myndighetsutövningen.
136

  

I det här kapitlet har det empiriska materialet, vilket har hämtats från intervjuer med 

frontlinjebyråkrater, analyserats i relation till de tre relationerna som en frontlinjebyråkrat har 

att ta hänsyn till i sin myndighetsutövning. Vi har samtidigt försökt förstå resultaten från varje 

delanalys i relation till dess betydelse för det integrationspolitiska utfallet. Vi skall nu lämna 

uppsatsens empiriska del och stega vidare till uppsatsens sista kapitel. Kan uppsatsens 

övergripande frågeställning besvaras utifrån analysen? Hur förhåller sig resultaten till tidigare 

forskning?  

                                                
136 Jag utgår från Schierenbecks (2003b) slutsats, se delkapitel 2.3 i denna uppsats.  
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5 Att implementera integration?     

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att, med avstamp i 

frontlinjebyråkratiteorin, belysa implementeringen av den svenska integrationspolitiken. 

Syftet har varit att jämföra och beskriva frontlinjebyråkraternas myndighetsutövning, med ett 

särskilt fokus på deras arbete med invandrarklienter. Syftet har härvidlag varit att jämföra de 

frontlinjebyråkrater som i sitt arbete möter invandrarklienterna under klienternas första tid i 

samhället med de frontlinjebyråkrater som inte gör det. I detta kapitel skall nu uppsatsens 

slutsatser presenteras, och därefter avslutas uppsatsen med en kort diskussion.   

5.1 Slutsatser 

Uppsatsens slutsatser dras utifrån den övergripande frågeställningen som ställdes 

inledningsvis i uppsatsen, vilken var: 

 I vad mån skiljer det sig hur frontlinjebyråkrater, inom två förvaltningsmyndigheter i 

Örebro kommun, uppfattar sin myndighetsutövning och vilken betydelse kan detta 

antas ha för det integrationspolitiska utfallet?  

Utifrån analysen kan vi konstatera att det inte råder några större skillnader gällande hur 

frontlinjebyråkraterna inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen respektive 

Socialförvaltningen öster i Örebro kommun uppfattar de tre relationerna som de har att ta 

hänsyn till i sin myndighetsutövning. I figur 5 på nästa sida tydliggörs detta genom att 

myndighetsutövningen sammanfattas. Min studie visar att de intervjuade 

frontlinjebyråkraterna, inom respektive förvaltning, i stort sett har samma uppfattning om 

regelverket och den dubbla rollen, det vill säga myndighetsutövningens grunder.
137

 

Regelverket ger enligt frontlinjebyråkraterna möjlighet att ta hänsyn till den enskilda klientens 

förutsättningar och behov och myndighetsrollen uppfattas som en balansgång mellan 

organisationen och klienten. Även de invandrade klienterna uppfattas i stort sett likadant av 

                                                
137 Jag utgår från resultaten i de första stegen i delanalys 1 och 2.  
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samtliga frontlinjebyråkrater, då såväl invandrarsituationen som kulturella faktorer lyfts fram 

av frontlinjebyråkraterna som utmärkande för dessa klienter.
138

    

Myndighetsutövning Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 

Socialförvaltningen 
öster 

Regelverket 

Uppfattning: 

Tillämpning: 

 

Flexibelt 

Regeltolkare 

 

Flexibelt 

Regeltolkare 

Den dubbla rollen 

Uppfattning: 

Tillämpning: 

 

Tärande
139

 

Medmänniskor 

 

Tärande 

Medmänniskor 

Invandrarklienterna 

Uppfattning: 

 

 

Tillämpning: 

 

Invandrarsituation och 

kulturella faktorer 

 

Mottagande 

 

Invandrarsituation och 

kulturella faktorer 

 

Mottagande 

Figur 5. Myndighetsutövningen i sammanfattning.  

Min studie visar inte heller att det finns några större skillnader gällande hur 

frontlinjebyråkraterna inom respektive förvaltning uppfattar den reella tillämpningen av 

regelverket och deras sätt att hantera den dubbla rollen och klienternas invandrarbakgrund 

på.
140

 Frontlinjebyråkraterna uppfattar att de i stor utsträckning har möjlighet att påverka 

tillämpningen av regelverket, de uppfattar sig inte vara särskilt styrda av regelverket och de 

uppfattar handlingsutrymmet som en del av myndighetsutövningen. Frontlinjebyråkraterna 

uppfattar vidare att de tar sin utgångspunkt i klienternas behov snarare än i organisationens 

mål, det vill säga frontlinjebyråkraterna utgår till stor del från den enskilda klienten i 

myndighetsuppdraget. Myndighetsutövningens centrala attribut, handlingsutrymmet, tas 

således i anspråk av frontlinjebyråkraterna. Frontlinjebyråkraterna uppfattar att 

myndighetsutövningen erbjuder de invandrade klinterna service inom ramen för det uppdrag 

de har. 

                                                
138 Jag utgår från resultaten från det första steget i den tredje delanalysen. 
139 Ej lika tydlig uppfattning, se avsnitt 4.2.1. 
140 Jag utgår från resultaten från de andra stegen i delanalys 1, 2 och 3.  
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Det är ännu enbart den första delfrågan i uppsatsens övergripande frågeställning som har 

besvarats, det vill säga hur frontlinjebyråkraterna uppfattar myndighetsutövningen. Vilken 

betydelse kan detta antas ha för det integrationspolitiska utfallet? Det är frågan som återstår 

att besvara. Det är dock viktigt att dessförinnan än en gång poängtera att det är ett teoretiskt 

svar som kommer att ges, det vill säga att ambitionen med denna uppsats inte har varit att 

empiriskt undersöka sambandet mellan myndighetsutövningen och utfallet, utan att detta 

samband finns är ett teoretiskt antagande som görs i denna uppsats.
141

    

Det sätt på vilket frontlinjebyråkraterna uppfattar sin myndighetsutövning på kan, utifrån 

Schierenbecks (2003b) teoriutvecklande studie, antas ha en negativ betydelse för det 

integrationspolitiska utfallet. De kulturella faktorer som samtliga frontlinjebyråkrater lyfter 

fram som utmärkande för de invandrade klinterna kan, enligt Schierenbeck, riskera att slå 

igenom i myndighetsutövningen eftersom frontlinjebyråkraterna samtidigt ger uttryck för en 

flexibel uppfattning och tillämpning av regelverket samt en orientering mot den enskilda 

klintens behov snarare än mot organisationens mål. Att invandrarklienterna utmärks av 

kulturella faktorer går, enligt Schierenbeck, snarare i en assimilationspolitisk än 

integrationspolitisk linje.      

5.2 Avslutande diskussion 

Efter ovan beskrivna översikt över hur frontlinjebyråkraterna uppfattar sin 

myndighetsutövning och vad detta kan antas betyda för det integrationspolitiska utfallet, 

börjar uppsatsen närma sig sitt slut, och det har blivit dags för en avslutande diskussion. Idén 

till denna uppsats tog sin utgångspunkt i den omdiskuterade svenska integrationspolitiken. 

Detta väckte min nyfikenhet över att studera de frontlinjebyråkrater som verkställer 

integrationspolitiken.  

Efter att ha tagit del av forskning om frontlinjebyråkraters myndighetsutövning och arbete 

med invandrarklienter, vilket också visat sig ha betydelse för det integrationspolitiska utfallet, 

insåg jag att det fanns ett behov av ytterligare forskning om de frontlinjebyråkrater som inte 

främst arbetar med invandrarklienter under deras första tid i det svenska samhället. Mitt val av 

undersökning blev att jämföra och beskriva hur såväl de frontlinjebyråkrater som arbetar med 

                                                
141 Se Schierenbeck 2003b, refereras även till i denna uppsats, se delkapitel 2.3. 
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invandrares introduktion som de som inte gör det, uppfattar sin myndighetsutövning, med ett 

särskilt fokus på deras arbete med invandrarklienter.  

Den bild som de frontlinjebyråkrater som stått i fokus i denna studie målar upp, av 

myndighetsutövningen och arbetet med de invandrade klienterna, bekräftar till stor del vad 

tidigare forskning visar. Mina resultat visar, liksom Jonssons (1997), att frontlinjebyråkrater 

tender att göra skillnad mellan så kallade ”invandrarärenden” och övriga ärenden. Mina 

resultat stämmer till stor del också överens med vad Schierenbeck (2003b) visar i sin studie. 

Det bör dock poängteras att Schierenbeck även studerar den reella myndighetsutövningen, 

vilket inte varit ambitionen i denna studie. Det som främst skiljer mina resultat från 

Schierenbecks är tillämpningen i relation till invandrarklienterna.   

Då jag var intresserad av att studera hur frontlinjebyråkraterna själva uppfattar sin 

myndighetsutövning, vill jag mena att det har varit lyckat att genom kvalitativa intervjuer med 

frontlinjebyråkrater försöka närma mig mitt forskningsproblem. Dock visar inte min studie 

hur den reella myndighetsutövningen ser ut. Detta hade varit möjligt att visa genom att jag 

kompletterat med en dokumentanalys. Dock hade detta inneburit att ett mindre fokus på 

frontlinjebyråkraterna varit nödvändigt. Trots att mina resultat, som tidigare nämnts,
142

 enbart 

bör ses som representativa för just de fem frontlinjebyråkrater som jag har intervjuat, är det 

faktum att resultaten till stor del liknar Schierenbecks (2003b) av stor vikt. Detta eftersom det 

finns anledning att tro att liknande resultat skulle ges vid en studie av ett större urval, både 

inom de två förvaltningarna som här har stått i fokus och inom andra.    

Jag vill avslutningsvis ge några förslag till vidare forskning om frontlinjebyråkraternas 

myndighetsutövning. Min studie visar hur frontlinjebyråkraterna uppfattar sin 

myndighetsutövning och vilka avvägningar de beskriver att de gör i relation till regelverket, 

den dubbla rollen och invandrarklienterna. Jag har i denna uppsats också visat att 

frontlinjebyråkraterna som stått i fokus för undersökningen inte skiljer sig i någon större 

utsträckning i sina bedömningar. Däremot vore det intressant att dels studera den reella 

myndighetsutövningen, och dels att studera i vad mån de frontlinjebyråkrater som här stått i 

fokus skiljer sig från sina kollegor i andra kommuner. Slutligen hoppas jag att min studie 

åtminstone i viss mån ökat vår förståelse om de stora skillnaderna som, enligt statistiken, 

råder mellan den invandrade och den infödda befolkningen i Sverige, men jag hoppas 

samtidigt att studien också genererar nya frågor.   

                                                
142 Se delkapitel 4.3. 
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Bilaga 

Intervjuguide143 

Inledning 
Berätta om intervjuns syfte, informera om möjligheter till konfidentialitet kring det som sägs 

under intervjun. 

 

Del 1. Regelverket 
Hur ser du på det regelverk som du arbetar efter här? 

Hur ser det ut/hur är det utformat? 

Hur användbart är regelverket i din arbetssituation, dvs. utifrån den målgrupp du arbetar med? 

Hur tillämpar du regelverket? 

Hur hanterar du ärenden där regelverket inte är tillämpbart på en åtgärd som du anser vara 

befogad? 

Vad händer om du avviker från regelverket? 

Till vem vänder du dig om råd när du inte vet hur ett ärende ska handläggas? 

Vad påverkar hur du tillämpar regelverket? 

 

Del 2. Den dubbla rollen 
Hur uppfattar du din position som tjänsteman här? 

Hur hanterar du positionen mellan organisation och klient? 

Hur ser du på klientens behov i relation till organisationens mål? 

Hur hanterar du ärenden där du och klienten inte är överens? 

Har det någon gång hänt att du har beslutat om en åtgärd trots att klienten inte vill? 

Vad påverkar huruvida du orienterar dig mot organisationen eller klienten?  

 

Del 3. Invandrarklienter  
Hur anser du att det är att arbeta med invandrarklienter? 

Kulturella skillnader? 

Språkliga hinder? 

Är det en skillnad att arbeta med olika invandrargrupper? 

Vad utmärker skillnaden? 

Hur påverkas ditt arbetssätt och de beslut du tar av det faktum att du arbetar med 

invandrarklienter? 

 

Avslutning  
Är det något som du vill tillägga? 

Har du någon fråga? 

 

                                                
143 Jfr Schierenbeck 2003b.  


