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Förord 
 
Först och främst vill vi ge ett riktigt stort tack till alla de arbetsförmedlare som ställt upp på 

enkätundersökningen, utan er hade inte denna uppsats varit möjlig. Stort tack för er tid och 

engagemang!  Fortsättningsvis vill vi tacka Arbetsförmedlingens chef i Västerås som ställde 

upp för vår intervju. Vidare vill vi tacka vår handledare Terence Fell som följt vår väg från 

början till slut. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och våra famil-

jer som stött oss under hela denna långa resa. 
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Abstract  
 

 

Title:” Implementering av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och arbetsförmedlarnas hand-

lingsutrymme” 

Supervisor: Terence Fell 

 

The labor market is a key aspect of democracy and the country's economy, it is part of human 

life that affect us all the time linked to the economic and social aspects such as standard of 

living, class, identity, welfare etc. Labor market policy results in policies that are used to in-

crease employment and thus reducing unemployment and improving labor market function-

ing. 

 

The purpose of this study was to explore and describe how the implementation of labor mar-

ket policy measures goes to and how much leeway employment agents on AF (arbetsförmed-

lingen) in Västerås have. We have chosen both quantitative and qualitative methods in our 

study.  First we did a quantitative survey where we had a questionnaire survey with agents 

employed at the AF in Västerås. In terms of qualitative approach, we did a half - structured 

interview with the employment office manager in Västerås, where we used the same questions 

that we had the quantitative survey. This will also help us to detect if street-level bureaucrats 

and top officials (bureaucrats) have different perceptions / views regarding how much leeway 

employment agents on AF in Västerås have. 

 

 

Keywords: street-level bureaucracy, labor policies, implementation, discretion, leeway, client, 

efficiency 
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1. Inledning   

 

Arbetsmarknaden är en viktig aspekt av demokratin och landets ekonomi, det är en del av 

människas liv som påverkar oss hela tiden med koppling till det ekonomiska och andra soci-

ala aspekter så som levnadsnivå, klass, identitet, välfärd mm. Arbetsmarknadspolitik utmyn-

nar i politiska åtgärder som används för att öka sysselsättning och därmed minska arbetslös-

heten samt förbättra arbetsmarknadens funktion. Arbetsmarknads- och utbildningspolitiska 

utvärdering ska främja, stödja och genomföras via forskning: 

 

1. Uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, 

2. Studier av arbetsmarknadens funktionssätt, 

3. Utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet,  

4. Utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsen-

det, och  

5. Utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden (Förordningen 

2007:911). 

 

Arbetsmarknadspolitik är en stor samhällsfråga och har debatterats mycket speciellt under 

2000-talet. Mot bakgrund av de omstruktureringar som sker i EU-länderna till följd av den 

ekonomiska krisen har arbetsmarknadspolitik debatterats mycket senaste decenniet. 

Sveriges arbetsmarknadspolitik består av en blandning av både aktiva och passiva arbets-

marknadspolitiska åtgärder. Sveriges arbetsmarknadspolitik var ett utmärkande drag för om-

fattande satsningar på aktiva åtgärder som riktar sig till arbetslösa (Olofsson & Wadensjö, 

2008, s.8-9) 

De aktiva åtgärderna innebär att man försöker åstadkomma högre effektivitet eller direkt på-

verka utbudet eller efterfrågan på arbetsmarknaden. Passiva åtgärderna innebär normalt någon 

form av ekonomiskt stöd till de arbetslösa t.ex. arbetslöshetsersättning via A-kassa eller olika 

andra aktivitetsstöd genom AF mm. Dagens arbetsmarknadspolitik grundar sig mer på aktiva 

åtgärder. Enligt regeringens proposition 2002/03:44, så är målet för arbetsmarknadspolitiken 

en välfungerande arbetsmarknad med full sysselsättning samt god ekonomisk tillväxt. 
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De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall utformas så att:  

1. de passar enskilde deltagarens förutsättningar samt ökar hens möjligheter att få eller 

behålla en anställning på den reguljära arbetsmarknaden, 

2. konkurrensförutsättningarna inte skall snedvrida för annan verksamhet, 

3. inte leder till att någon som har en anställning blir ledig helt/delvis och ersätts av en 

arbetslös individ, 

4. risken för att de reguljära arbetstillfällen trängs undan skall bli så liten som möjligt, 

5. de är överensstämmande med målen för ett ekologiskt hållbart Sverige. Förordning 

(1999:259). 

 På lokal nivå skall arbetsmarknadspolitiken bidra till att: 

a. arbetssökande snabbt sammanförs med lediga platser (aktiv åtgärd) 

b. öka de arbetslösas kunskaper via utbildning, praktik (aktiv åtgärd) 

c. stödja dem som har det svårast att få ett arbete och ge inkomsttrygghet under en 

övergångsperiod vid ofrivillig arbetslöshet (passiv åtgärd) 

Arbetsmarknadspolitik består således av både aktiva och en passiv åtgärder, som beslutas av 

regeringen och sedan implementeras ut av Arbetsförmedlingen som är Sveriges största för-

medlare av arbeten. Därför vill vi i denna uppsats undersöka Arbetsförmedlarens handlingsut-

rymme vad gäller att implementera de olika typerna av åtgärd. 

1.1 Oenighet i policyprocessen 

Politiska beslut blir inte alltid implementerade på det sätt som politiker tänker sig det kan 

uppstå oenighet/avvikelser alltså, mellan byråkrater och när-byråkrater över politikens inne-

börd. Närbyråkraternas handlingsutrymme innebär att beslut som tas av närbyråkraten påverkar 

vilken politik som når medborgaren. Om närbyråkratena är eniga med de politiska målen som 

finns för verksamheten och håller med om dessa, då kommer deras agerande gå i linje med de 

överordnades intentioner. Däremot om dessa mål skiljer sig med närbyråkraternas egen uppfatt-

ning om vad som är bäst, då kommer närbyråkraten att utnyttja sitt handlingsutrymme för att göra 

som hen uppfattar är mest lämpligt, vilket är inte förvånande om det uppstår en oenighet mellan 

intentionerna och utfallet av ett visst beslut (Lipsky, 2010, s.17).  

Rollen som närbyråkrat innebär att en motsägelsefullhet kan uppstå. För det första så sker arbetet 

mellan människor som kräver mänsklig interaktion och ett arbetssätt som är omhändertagande och 
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ansvarsfullt. För det andra så regleras arbetet genom en byråkrati som kräver opartiskhet och lik-

värdighet där tillgångarna är begränsade vilket gör att den omhändertagande och ansvarsfulla de-

len blir villkorlig (Lipsky, 2010, s.71). 

De flesta beslut som tas av närbyråkrater är direkta och används med tanke på personen i 

fråga, brukaren dvs. i vårt fall arbetssökanden. Närbyråkrater har sin makt att fatta beslut där 

man kan påverka individers liv och de måste vara förberedda på brukares reaktioner, där det 

har börjat debatterats mycket på sistone arbetsförmedlare blir allt mer hotade av arbetssö-

kande. De politiker som fattar besluten på central nivå ser inte hur varje individ kommer att 

påverkas ut av besluten som de tar, närbyråkrater är de som däremot möter medborgarna.   

Rutiner behövs i arbetet för närbyråkrater, men att skapa rutiner är inte unikt för dem, det vik-

tiga är att se till rutinerna då de påverkar närbyråkraternas roll som policy-

maker/politikskapare. Rutinerna som närbyråkraterna skapar är ett sätt att överbygga glappet 

mellan tänkt politik och genomförd politik.  

Den negativa konsekvensen kan dock bli om närbyråkraterna är alltför bundna till rutiner och 

arbetar mindre flexibelt vilket gör att dem har svårt att komma på nya lösningar när det behövs 

(Lipsky, 2010, s. 81-86).  

Om implementeringen av nya beslut inte sker på ett utförligt sätt, så kan det medföra problem 

för arbetsförmedlare. Detta leder till att de upplever att statens beslut inte har undersökts noga 

innan de implementerats. Därför har vi valt att undersöka arbetsförmedlarnas handlingsut-

rymme och hur implementeringar av statliga besluten påverkar deras arbetssituation.  Flera 

gånger har tidningarna tagit upp arbetsförmedlarnas problem när det gäller implementering ut 

av statliga beslut. Västerbottens kurir skrev i mitten på 90- talet om hur politiker skapar kaos i 

arbetet för arbetsförmedlarna. Politikernas beslut som styr tjänstemännens verksamhet, ändras 

ständigt och skapar hastiga förändringar som gör att arbetsförmedlarna känner frustration och 

förvirringar i deras arbete (Tidström, 1994).  Frågan är om situationen har förändrats till det 

bättre idag? 

Dagens ETC har skrivit om en undersökning som är utfört av ST om psykosociala arbetsmil-

jön på AF, där resultaten visade att 57 procent ut av arbetsförmedlarna upplevde att de inte 

hade tillräckligt med tid och resurser för att genomföra deras uppdrag. Undersökningen visade 

att 63 procent riktade deras kritik mot regeringens arbetsmarknadspolitik, där de ansåg att 

politiska besluten inte var anpassbara för de arbetslösas behov (Carnhede, 2010).  
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Vilka orsaker ligger bakom dessa frustrationer för arbetsförmedlarna, är det tid och resurs-

brist eller otillämpbara politiska beslut? 

Vi vill undersöka arbetsförmedlarnas uppfattningar om hur arbetsmarknadspolitikers beslut 

påverkar och styr deras arbete. Eftersom deras arbete är komplext där de måste förhålla sig till 

de riktlinjerna samtidigt vara professionella, självständiga för att kunna göra egna bedöm-

ningar när det gäller den enskilde individen (Arbetsförmedlingen, 2015). 

 

1.2 Syfte och frågor 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva hur implementeringen av arbetsmark-

nadspolitiska åtgärder går till samt hur arbetsförmedlarna i Västerås upplever deras hand-

lingsutrymme. Syftet görs i avsikt att studera objektiva förhållanden, dvs. att vi skall försöka 

återspegla dem verkliga förhållanden på AF i Västerås (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012, s. 19).  

Vi kommer att utgå utifrån dessa frågor för att analysera situationen. 

1. Hur upplever arbetsförmedlarna implementeringen från regeringens arbetsmarknads-

politiska beslut, finns det någon diskrepans ”oenighet” mellan dem?  

2. Hur upplever arbetsförmedlare deras arbeten att hjälpa arbetslösa och handlingsut-

rymme i deras profession? 

3. Vilka hinder/problem respektive möjligheter möter arbetsförmedlarna i sitt arbete? 

1.3 Avgränsningar 

För att kunna hantera vårt problemområde på ett effektivt sätt så har vi gjort vissa avgräns-

ningar. Vi kommer enbart att titta närmare på arbetsförmedlaren uppgifter och deras hand-

lingsutrymme när det gäller deras uppgifter att hjälpa de arbetslösa. Vi kommer även att un-

dersöka hur implementering av arbetsmarknadspolitiska besluten genomförs samt hur de upp-

fattas ut av arbetsförmedlarna. Därför avgränsar vi oss från alla andra faktorer som kan tänkas 

påverka handlingsutrymmet. 

Därför tar vi till exempel ingen hänsyn till hur de arbetssökande påverkar närbyråkratens 

handlingsutrymme. Efter att statens förmedlingsmonopol avskaffades 1993 har bemannings-
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företagen vuxit sig starka på förmedlingsmarknaden och detta är inget vi kommer att lägga 

någon vikt på, förutom att det förmodligen har bidragit till att Arbetsförmedlingen idag inte 

bär på allt ansvar. Pga. brist på tid kommer vi enbart att göra våra intervjuer med arbetsför-

medlarna på Arbetsförmedlingen kontor i Västerås.  

 

1.4 Begreppsförklaringar 

 

Nedan följer vår förklaring av de begreppen som är väsentliga i vår uppsats, dessa begrepp 

som vi nämner har stor betydelse för att förstå uppsatsen innehåll. 

 

• Närbyråkrat: Anställda tjänstemän inom offentlig sektor som i sitt dagliga arbete har 

direkt kontakt med medborgarna.  

 

• Handlingsutrymme: Möjlighet som närbyråkrater innehar när det gäller att fatta be-

slut rörande vilken form av service/åtgärd medborgaren får/inte får ta del av samt möj-

ligheten att kunna styra över hur arbetet skall utföras för att nå de fastställda målen.  

 

• Klient: I denna uppsats använder vi oss av denna beteckning när vi talar om de arbets-

sökande som är inskriven på arbetsförmedling. 

 

• Implementering: Handlar om att införa och sätta i bruk nya idéer, realisera, applicera 

eller sätta i verket planer, normer, policys eller modeller.  

 

 

• Arbetsmarknadspolitik: är politiska åtgärder men i första hand statliga åtgärder som 

användes för att öka sysselsättning och minska arbetslöshet samt förbättra hur arbets-

marknaden fungerar. 

 



 11

 

• Effektivitet: är ett begrepp som används både inom ekonomi och organisationsteori, 

där den beskriver hur väl en organisation kan omvandla resurser till produkter och 

tjänster. Traditionellt så definieras effektivitet som graden av måluppfyllelse i förhål-

lande till resursanvändning. 

 

2 Bakgrund 

För att underlätta för dig som läsare tar vi upp förändringar som har skett inom arbetsmark-

nadspolitik för att ge en inblick om hur implementering av arbetsmarknadspolitiska beslut till 

Arbetsförmedling genomförs. Vi kommer även att sätta in Arbetsförmedlingen i en kontext, 

där vi kommer att beskriva den som en aktör på arbetsmarknaden. Detta kommer att leda oss i 

ett forskningsläges genomgång gällande närbyråkraters handlingsutrymme, vilket kommer att 

hjälpa oss att definiera vårt problemområde, syfte och avgränsningar. 

2.1 Arbetsmarknadspolitiska förändringar under de senaste åren  

 

Arbetsmarknadspolitik är inte den politik som påverkar arbetsmarknaden utan är en politik 

definierad efter ett antal medel, där all ekonomisk politik påverkar den direkt eller indirekt. 

Arbetsmarknadspolitik medel kan delas i passiv arbetsmarknadspolitik som handlar om eko-

nomiskt stöd till arbetslösa och aktiv arbetsmarknadspolitik som handlar om åtgärder som är 

riktat att matcha arbetssökande och de lediga platser, samt att öka arbetssökande möjligheter 

att få arbeten (Olofsson & Wadensjö, 2008, s.7). 

 

Det historiska bagaget fortfarande spelar en stor roll i dagens arbetsmarknadspolitik men stora 

förändringar har också tillkommit under de senaste 15 åren. Förändringar har skett på det poli-

tiska området med en organisatorisk uppdelning. Det har hänt förändringar även i de organisa-

toriska styrformerna där den tidigare korporativa styrmodellen ersattes av en granskningsba-

serad styrmodell. Arbetsmarknadspolitiken i dagens läge uppfyller bättre de demokratiteore-

tiska kraven på rättssäkerhet, samtidigt som handlingsförmågan försämrades (Lindvert, 2006, 

s.17-20). 

Arbetsmarknadspolitik har blivit decentraliserat under de senaste åren från staten till lokal-

nivå. AMV (arbetsmarknadsverkets) organisation och arbetsförmedlingsnämnderna är parts-
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sammansatta organ där deras uppgifter var baserat på anpassning av det arbetsmarknadspoli-

tiska lokala förutsättningarna. Svenska arbetsmarknadspolitiken har alltid haft inslag av mål-

styrning, dvs. att aktörerna på olika geografiska nivåer inom AMV har haft ganska stor frihet 

att välja åtgärder som man ansåg vara mest tillämpbara för att minska arbetslösheten.  Förfat-

tarna påpekar att huvudansvaret ligger ännu på staten, men att kommunernas ansvar/roll har 

förstärkts (Lundin & Skedinger 2001).  

 

Teorin förutsäger att sannolikheten är att om staten väljer att decentralisera beslutsfattande till 

agenten så ökar staten och agentens mål till likgiltiga/likartade. Decentralisering medför både 

fördelar och nackdelar. Huvudsakliga fördelen med decentralisering är att den möjliggör den 

bättre utnyttjande av statens suveräna information. Staten vid decentralisering kan få ökade 

incitament för att ta egna initiativ och öka sannolikheten för framgång.  Nackdelen med de-

centralisering är det att principalen ”staten” förlorar kontrollen över agentens ”arbetsförmed-

lingsnämndens” handlingar. Det finns risk att agenten handlar på ett sätt som inte motsvarar 

huvudmannens önskemål, vilket resulterar att deras mål är inte likartade. Informationerna 

måste vara likartade för att man skulle uppnå betydelsefulla verksamhetsresultat. En nackdel 

till som nämndes är att de centrala målen för arbetsmarknadspolitiken kan åsidosättas (Lundin 

& Skedinger 2001). 

Innan arbetsförmedlingen började uppträda så var det AMV arbetsmarknadsverket som verk-

ställde arbetsmarknadspolitiska beslut. Enligt författarna ingår arbetsförmedlingsnämnderna i 

AMVs organisation där dess regler och mål antas gälla samma som för AMV, målen är: 

1. matcha arbetssökande med ledig tjänst 

2. motverka de geografiska och yrkesmässiga inlåsningseffekter 

3. motverka inflationsdrivande hinder 

4. anpassa arbetsmarknadsprogram till individen samt stärka hens möjlighet att erhålla ett 

arbete, samtidigt som konkurrensen inte snedvrids eller reguljära arbets- tillfällen trängs 

undan 

5. skydda dem svaga grupper på arbetsmarknaden, särskilt de äldre och arbetshandikappade.  

 

Enligt undersökning som författarna har fått fram är att de flesta ledamöterna anser att stora 

oklarheter finns i styrningen. Författarna har kommit fram att sannolikheten är det att stora 

likheter infinner mellan de 25 kommuner som ingick i forskningen när det gäller det kommu-

nala engagemanget i arbetsmarknadspolitiken (Lundin & Skedinger 2001). 
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När det gäller decentralisering och dess effekt så har man kommit fram till att informationen 

på lokal nivå kan utnyttjas bättre men risken finns att de nationella målen för arbetsmarknads-

politiken åsidosätts. Ett exempel som tas upp är det att ledamöterna i arbetsförmedlingsnämn-

derna kan lägga viss vikt och strävan på att överföra personer med socialbidrag till deltagande 

i arbetsmarknadsåtgärder. Detta kan anses stå i konflikt med nationella målen som har att göra 

med effektiviteten i arbetsmarknadspolitiska programmen (Lundin & Skedinger 2001).  

Fram till början av 1990- talets kris har arbetsmarknadspolitikens huvud uppgift varit att an-

passa utbudet och efterfrågan på den svenska arbetsmarknaden. Men när det visade sig att det 

inte fanns jobb att söka så ändrades arbetsmarknadspolitikens uppgift och volymmålet som 

innebar att arbetsförmedlingarna fick uppgift att förvara ett antal personer i åtgärder för att 

försöka minska arbetslöshet, samt att försöka hindra uppkomst av långtidsarbetslöshet. Det 

finns olika program som introducerades under de 1990-talet svåra åren så som arbetsplatsin-

troduktion, utbildningsvikariat, akademiker och invandrarpraktik, ungdomsintroduktion, mm 

(Lindvert, 2006, s.56-64). 

Arbetsmarkspolitik har förändrats sedan dess. Organisation och mål för den Svenska arbets-

marknadens politik regleras i olika lagar och förordningar. Omfattning av olika insatserna 

beror på de politiska ambitionsnivåerna samt på de villkoren som präglar den arbetsmark-

naden. Det har skett betydande förändringar på senaste tiden och arbetsförmedlings roller som 

platsförmedlare och kontrollerande aktör betonas starkare idag än det var tidigare. Författarna 

påpekar att man ser en ännu mer prioriteringar av grupper med etableringssvårighet på ar-

betsmarknaden än det var förut (Olofsson & Wadensjö, 2008, s.31). 

 

Inom den ekonomiska sfären så är dagens arbetsmarknadspolitik delat i tre huvudmål. Målet 

för stabilisering av ekonomi, målet för ett effektivt resursutnyttjande samt ett mål för en jäm-

nare inkomst fördelning. Arbetsmarknadspolitik är inriktad att nå dessa mål men detta innebär 

inte att målen uppnås alltid och författarna menar att det är forskningens uppgift att påvisa 

vilka effekter arbetsmarknadspolitik egentligen har, något som inte är lätt men tanken på att 

det finns många andra saker som samtidigt påverkar ekonomin och den arbetslösa situationen 

(Olofsson & Wadensjö, 2008, s.8-9). 

 

Det viktigaste målet för den arbetsmarknadspolitiken är att nå en effektiv matchning på ar-

betsmarknaden så att arbetsgivare kan så snabbt så möjligt finna lämpliga personer för lediga 
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platser samt att arbetssökande så snabb så möjligt ska finna arbeten som fyller deras förvänt-

ningar. Men den statistik som arbetsförmedling redovisar har en begräsning eftersom den 

egentligen visar inte måtten på hur stort det bristande resursutnyttjandet i ekonomin är, ef-

tersom alla lediga plats inte är lediga i verkligheten. Statistik räknar med till exempel personer 

som ska gå i pension men som inte är där än. (Olofsson & Wadensjö, 2008, s.14-15). 

 

Arbetsmarknadspolitiken har genomgått många förändringar från 1990 talet krisen tills nu där 

politikerna har utnyttjat den för andra mål men att den har dansat sin sista vals nu. Flexibilite-

ten, förutsättningar samt samverkan mellan politiker sinsemellan och olika andra aktörer har-

minskat mycket, det tillåts inte längre att man utnyttjar luddig målformulering med oklart 

innebörd. Jessica anser att politiken idag med avskiljning av olika sektorer leder till mer ord-

ning och reda, men att det finns rädsla i byråkratin för att överskrida reglerna, något som med-

för risk för ökad passivitet. (Lindvert, 2006, s.112-178). 

Den statliga arbetsmarknadspolitiken är fortfarande mycket centraliserad till arbetsför-

medlingen men det finns även tydliga tendenserna till utflyttning av verksamhetens delar. 

Författarna betonar att det är viktig att kommunernas del av arbetsmarknadenspolitik blivit 

större och detta beroende på kommunernas egna initiativ samt att vissa delar av den statliga 

arbetsmarknadenspolitik flyttas ner till kommunal nivå. Vilket i sin tur medför att den offent-

liga arbetsförmedlingen fortsätter att vara den centrala och dominerande organisationen inom 

arbetsmarknadspolitik men att även att andra aktörer kommer att få större utrymme (Olofsson 

& Wadensjö, 2008, s.58).  

Fråga som man kan ställa sig är hur arbetsmarknadenspolitik kommer att se ut i framtiden. 

Troligtvis kommer arbetsmarknadspolitik i fortsättningen också utmärkas av den ekonomiska 

utvecklingen och framför allt utveckling av arbetsmarknaden. Utvecklingstendenser riktar sig 

mot en omstrukturering av arbetsmarknaden med nya krav på arbetsförmedlingen. Vissa arbe-

ten är högt kvalificerade och det är viktig att företagen får in rätt personer därför arbetsför-

medling är ett viktigt organ på arbetsmarknaden (Olofsson & Wadensjö, 2008, s.137-139). 

 

2.2 Arbetsförmedling: policyprocessens ”street-level” 

Inom offentlig sektor har det skett en tydlig omorganisering där tidigare verksamheter i of-

fentlig regi har öppnats upp för andra aktörer bland annat coaching företagen, de fungerar 

som kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen (Garsten, Lindvert & Thedvall 2011).  
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Arbetsförmedlingens roll har förändrats på tre sätt. För det första, är de inte längre AF ensam 

aktör som förmedlar arbeten. För det andra, har tyngdpunkten för Arbetsförmedlingens verk-

samhet förskjutits mot svagare grupper i samhället. För det tredje, fokus läggs ner mer på 

förmedlingsverksamhet samt jobbsökaraktiviteter och mindre fokus på arbetsmarknadsutbild-

ningar. 

Arbetsförmedlarnas väsentliga mål är att bidra till en välfungerande arbetsmarknad, enligt 

målen som presenterades ovan samt att öka sysselsättningen på lång sikt. Deras uppdrag, må-

len samt uppgifterna bestäms av riksdagen och regeringen därefter är de formulerade i en in-

struktion för Arbetsförmedlingen. Där definieras Arbetsförmedlingens ansvar för den offent-

liga och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Varje år kompletteras uppdraget i form av 

ett regleringsbrev. De övergripande målen för Arbetsförmedlingen och för den enskilde ar-

betsförmedlaren är att arbeta för att förbättra arbetsmarknaden via effektivitet för att föra 

samman den som söker arbete med den som söker arbetskraft, alltså matchning (Arbetsför-

medlingen, 2015). 

 

2.3 Arbetsförmedlarens roll 

Instruktioner till Arbetsförmedlingen som finns i 2§ i förordningen (2007: 1030) beskrivs 

artsförmedlarens roll utifrån följande punkter; Arbetsförmedlingen ska arbeta för att förbättra 

arbetsmarknadens funktionssätt genom att:  

1. effektivt föra samman arbetssökande med arbetsgivare,  

2. arbetsförmedlaren skall ge företräde åt dem som befinner sig långt bort från 

arbetsmarknaden, och 

3. bidra till att öka sysselsättningen på lång sikt.  

De arbetsmarknadspolitiska målen som presenterades ovan uppfylls av Arbetsförmedlaren tre 

olika roller där alla punkterna passar ihop med arbetsförmedlarnas och övriga aktörernas upp-

gifter. I förordningen (2000: 628) beskrivs arbetsförmedlarens roll om den arbetspolitiska 

verksamheten. Arbetsförmedlaren enligt 6§ skall upprätta en individuell handlingsplan där 

sökandens skyldigheter, planerade aktiviteter och arbetssökandets inriktning anges. 
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 Arbetsförmedlarens uppgift är att upprätta en handlingsplan tidigare om den arbetssökande är 

under 25 år samt är skyldig att meddela, informera alla enskilda sökanden om handlingspla-

nens innehåll.  Enligt 7§ får arbetsförmedlaren hänvisa den arbetslöse att söka arbete om det 

behövs om: 1) meningen är att matcha den arbetssökande med den arbetsgivaren och 2) kon-

trollera om den arbetssökande står till arbetsmarknadensförfoganden samt aktivt söker arbete. 

Enligt den 8§ i samma förordning så har arbetsförmedlaren även en roll som vägledare vilket 

innebär att den enskilde sökande får stöd och information för att kunna göra ett klokt val av 

arbete och utbildning. Vi anser att närbyråkrater som arbetar i interaktion med individer, 

måste besitta någon slags kunskap kring bemötandet och förståelsen av individen så att det 

blir rätt matchning mellan den arbetssökande och arbetsgivaren. 

 

3 Teoretisk och begreppslig referensram 

 

3.1 Teori om Implementeringsprocess 

 

Bakgrunden till forskningen inom implementeringsteori började på 1960-talet i USA där man 

talade om den amerikanska drömmen som den dåvarande presidenten Lyndon B. Johnson 

kallade för ”kriget mot fattigdom”, välfärdsprogrammet som skulle leda till det så kallade 

’’The Great Society’’ där målet var att hjälpa utsatta samhällsgrupper. Men projektet var dock 

ett misslyckande då det medförde få eller inga förändringar (Rothstein 2006, s. 72-73). Detta 

kan medföra att medborgarna inte hyser särskilt stor tillit till staten (Rothstein 2001, s. 18). 

Efter projektet ’’The Great Society’’ så släppte författarna Jeffrey L. Pressman och Aaron 

Wildavsky boken ”Implementation” år 1973 vilket var ett banbrytande startskott för imple-

menteringsteorin då de ’’framhävde det politiska i förvaltningens verksamhet’’ (Rothstein 

2001, ss. 18-19).  

Implementeringsproblemet innebär att ett politiskt beslut genomförs på ett sätt som inte är i 

enighet med beslutsfattarnas avsikt. Målet med lyckad implementering är att politikerna styr 

och förvaltningarna verkställer (Rothstein 2001, s. 19). 
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3.1.1 Den klassiska styrmodellen 

  

När det gäller implementeringsproblem kan vi utgå från den så kallade klassiska styrmodellen 

som innebär att vi gör skillnad på beslutsfattaren och verkställaren inom den politiska sfären. 

Beslutsfattare och verkställare har en relation som beskrivs med orden styrning och kontroll, 

där styrningen är till för att beslutsfattaren just skall styra verkställaren vilket kan påverka 

implementeringen av det politiska beslutet. Styrningen kan delas i direkt och indirekt styrning 

där den direkta styrningen innebär att beslutsfattaren ger order och direktiv till verkställaren 

om hur implementering av de politiska besluten exakt skall genomföras. Däremot indirekt 

styrning innebär att det inte förekommer några exakta direktiv, utan beslutsfattaren styr i den 

mån det går att påverka verkställarens handlande. Detta sker genom att styra hur implemente-

ringen skall vara organiserad, vad organisationen får för resurser till att implementera beslutet 

som tagits och i ibland kan det handla om att vissa regler för implementeringen fastställs som 

verkställaren sedan måste följa. Den tredje formen av styrning är den informella styrningen 

går också under indirekt styrning, denna form utmärks av att ”beslutsfattaren i icke bindande 

former tillkännager sin uppfattning om hur det politiska beslutet i något avseende bör tolkas 

eller genomföras” (Rothstein 2001, s. 20). 

 

Styrningen kompletteras med kontroll av hur det politiska besluten har implementerats, vilket 

innebär att beslutsfattaren efter att implementeringen har skett får information om hur verk-

ställaren följt styrningen. Om detta skulle visa sig att informationen inte följts av verkställaren 

så finns det något som kallas åter styrning, detta innebär att beslutsfattaren har lov att ändra 

styrningen. Styrningen kan ses utifrån två aspekter, där ena handlar om i vilken grad verkstäl-

laren följt beslutsfattarens styrning, detta kallas reliabilitet och den andra aspekten ser till i 

vilken grad de resultat som beslutsfattaren eftersträvat har uppnåtts, detta kallas rationalitet 

(Rothstein 2001, s. 21). 

 

 Enligt olika statsvetenskapliga framställningar så kan man se på relationen mellan beslutsfat-

tare och tillämpare på tre olika sätt.  

Det första är det traditionella som kortfattat innebär att beslutsfattaren styr och tillämparen 

följer styrningen, skulle detta däremot inte göras så skall åter styrning ske. I denna form av 

styrning är förvaltningen ett instrument som beslutsfattaren använder sig av för genomföran-

det av det politiska besluten.  
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Den andra aspekten är teorin om närbyråkrater från Michael Lipsky.  Teorin ser till dem som 

på ett professionellt sätt arbetar med människor, som exempel socialtjänsten, arbetsför-

medlingen mm. Teori går ut på att personer som arbetar inom ovannämnda verksamheter har 

en så pass stor handlingsfrihet och handlingsförmåga där de själva utformar politiken på sitt 

område. Sådana typer av verksamheter skall vara individanpassad därför har politiker oftast 

svårt för att styra och kontrollera de verksamheterna. Detta blir en följd av att de saknar den 

professionella kompetensen inom området och därmed saknar förmågan att hantera situationer 

som uppstår där prioriteringar måste göras parallellt med att individuella hänsynstaganden 

skall tillgodoses (Rothstein 2001, s. 22). Lipskys teori riktar sig främst till att närbyråkraterna 

formar politiken när det gäller innehållet i deras verksamhet. Dock så kan politiker fortfarande 

via indirekt styrning påverka förutsättningarna för dessa verksamheter genom de tidigare 

nämnt, beslut rörande organisering, resurser, lokalisering mm.  

Den tredje aspekten innebär att olika aktörer bildar nätverk som sedan kan bli avgörande för 

hur politiken utformas. Implementeringen sker då genom samspel mellan de olika aktörerna. 

Deras deltagande kan bero på intresse eller rentav position i en formell organisation, som kan 

vara ut av statligt, kommunalt eller privat. 

 

3.1.2  Styrmodeller: top-down och bottom-up  

 

Styrmodellerna är viktiga för vårt forskningsområde som underlättar förståelsen av uppsatsen, 

med dessa styrmodeller vill vi ge en bild av våra tankar kring beslutsprocessen gång för ar-

betsförmedlarna. I modellen använder vi oss av Lipsky, det traditionella perspektivet och våra 

egna funderingar. Lipsky är däremot en stor kritiker till det traditionella perspektivet där be-

sluten tas av de politiska beslutsfattarna längst upp i organisationens topp top-down modellen. 

Istället betonar Lipsky att besluten i och med närbyråkraters modell bör komma nedifrån och 

upp, det vill säga bottom-up. 

 

Inom implementeringsteorin så finns det två synsätt, top-down och bottom-up.  Sedan forsk-

ningen kring implementeringen påbörjades så har dessa två synsätt varit i många forskares 

debatter. Top- down innebär uppifrån och ner, dvs. att allt börjar från toppen där det politiska 

beslutet fattats därefter så bildas det en styrningskedja neråt i organisationen, där varje steg 

får en allt ordentligare beskrivning av hur implementeringen skall gå till, detta är alltså en 

aspekt som främjar ”beslutsfattarens avsikter” (Rothstein 2001, s. 25).  
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Bottom-up perspektivet innebär istället att utgångspunkten förflyttas från organisationens 

topp till organisationens nedre del dvs. ”där det offentligas tjänster överlämnas till avnäma-

ren” dvs. att arbetet lämnas till närbyråkraten (Rothstein 2001, s. 24). Just denna aspekt 

främjar istället ”tillämparens handlande” (Rothstein, 2001, s. 25). Däremot skillnaden mellan 

dessa aspekter bildar sig främst i deras skilda syn på lagar och styrinstrument. I Top-down är 

dess lagar grundläggande för en analys, därmed forskningsproblemet faller under beskriv-

ningen och förklaring till hur lagar implementeras. När det gäller bottom-up så ifrågasätts det 

hur relevanta lagarna egentligen är avseende styrandet. När det gäller detta perspektiv menas 

det att lagen ändå inte har någon inverkan på styrningen därför kan denna istället uteslutas ur 

analysen då den inte har något värde för den (Rothstein 2001, s.25).  

 

3.2 Teori om Policy hinder 

 

3.2.1 Resurser & Tid 

 

Lipsky´s teori är speciellt framtagen för att appliceras på skola, polis, socialtjänst, rättsinstan-

ser samt sjukvård men teorin går även att tillämpas på alla offentliga verksamheter så som 

Arbetsförmedlingen som har nära relationer med medborgarna (Lipsky, 1980, s. 19). 

 

Enligt Lipsky bör en process som denna styras av närbyråkrater, vilket i vårt fall innebär ar-

betsförmedlarna. Närbyråkraterna påverkar politikerna i den riktning som är fördelaktig för 

närbyråkraternas intressen. Detta kan även innebära att implementeringsprocessen styrs i 

denna riktning. I det traditionella perspektivet styrs processen uppifrån och ned. Enligt Lipsky 

det som karaktäriserar en närbyråkrati är, visionära mål, krav på expertkunskap, situationsbe-

dömningar samt handlingsutrymme. Arbetsförmedlarna är närbyråkrater och deras dilemman 

är när arbetet inte går att göra perfekt, rutiner, handlingsstrategier utvecklas något som kan 

vara ett potentiellt demokratiproblem samt att strategierna kan vara nödvändiga för den en-

skilda byråkraten (Lipsky, 1980).  

 

Arbetsförmedlarnas uppgifter består för det första att försöka på ett effektivt sätt matcha de 

arbetssökande med arbetsgivare, för det andra de skall ge företräde åt dem som befinner sig 
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långt från arbetsmarknaden, och för det tredje så skall arbetsförmedlarna bidra till att öka 

sysselsättningen på långt sikt. Michael Lipsky framhåller att närbyråkraterna jämt har en 

överhoppning av arbetsuppgifter, de hinner inte utföra alla men måste ständigt prioritera, ran-

sonera, avvisa, ordna köer, ge vissa klienter en kortfattad behandling mm. Närbyråkraterna 

har ständigt påtalat behovet av en minskad arbetsbörda med argumenten att den enskilde 

måste kunna erbjudas en bättre verksamhet. 

 Dock är politikerna ofta omedvetna om dessa resursproblem, dvs. att högt satta målsättningar 

för verksamheten ofta får bedömas som riktmärken eller ambitioner, men inte som operation-

ella mål som skall uppnås helt och fullt. Däremot bristande måluppfyllelse inte bör ses främst 

som ett implementeringsproblem. Beslutsfattarens ideella intentioner är kanske inte att högt 

ställda mål verkligen skall uppnås, utan att tillämparen skall göra så gott hen kan med de re-

surser som finns att disponera (Sannerstedt 2001, s. 36-40). 

 

3.2.2 Kommunikation 

  

För att implementering av politiska beslut skall ske på bästa sätt, så skall organisationer med 

fördel ta lärdom av varandra (Clegg, Kornberger & Pitsis 2007, s. 380). Författarna nämner 

några viktiga faktorer för ett lyckat samarbete. Inom en organisation så måste man kunna se 

möjligheterna i att lära av varandra, detta kräver en transparens dvs. en klarhet så att inga hin-

der skapas. Annars blir det svårt att lära av varandra och slutligen så måste det finnas en för-

måga att kunna samt vilja lära sig.  

Vidare tar de upp teorier som Wegner har gällande hur gränser kan hanteras om dessa uppstår. 

Wegner menar att det finns tre sätt att överbrygga dessa, genom människor, artefakter och 

interaktioner. Människor kan vid samarbete användas som mäklare, för att en individ har en 

position i en organisation så kan den individen vid samarbetet få en annan position inom just 

den enheten, vilket innebär att individen upplever två världar och kan tillföra något till båda. 

Artefakter, föremål kan vara av intresse för lärande av varandra eftersom dokument, modeller, 

redskap och dylikt kan vara gränsöverbyggande och ge parterna en förståelse för varandra. 

Där båda kan finna likheter och olikheter som de kan dra lärdom av, samtidigt som det bidrar 

till att de känner sig trygga i samarbetet. Interaktion kan också vara gränsöverbyggande ef-

tersom den visar på organisationernas olika perspektiv och föreställningar (Clegg, Kornberger 

& Pitsis 2007, ss. 377-378).  
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Forskning inom implementeringsteori har fått fram ett antal förutsättningar för lyckad imple-

mentering, där tillämpningen bedöms överensstämma med beslutsfattarnas intentioner. Miss-

förstånd kan undvikas via entydig direkt styrning och den indirekta styrningen bör inte vara 

alltför komplicerad med hänsyn till tillämparens resurser. För det första skall implementerade 

acceptera beslutet där det ska gå att kontrollera beslutet i form av att, tillämparen informerar 

beslutsfattaren om hur styrningen skall följas upp. För det andra så krävs det att andra externa 

aktörer inte ska ges möjlighet att försvåra tillämpningen (Sannerstedt 2001, s. 29). 

 

För en lyckad implementering och med hänsyn till ovanstående information så är det alltså 

avgörande för en lyckad implementering att tillämparen kan förstå beslutet samt kunna ge-

nomföra beslutet och vilja genomföra beslutet (Sannerstedt 2001, s. 29).  

 

3.2.3 Intressen 

 

Genom att påvisa avvikelser mellan centrala beslut och lokal handling kom den tidiga imple-

menteringsforskningen att lägga tonvikten på svårigheterna med att åstadkomma implemente-

ring. Detta skapade en bild av att implementering var nästintill omöjligt att åstadkomma, nå-

got som illustreras av inledningen på den långa titeln på Pressman och Wildavskys (1973) 

banbrytande bok ”Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in 

Oakland; Or, Why It’s Amazing that Federal Programs Work at All…”. Implementerings-

forskningen fick ett tidigt epitet ”eländesforskning” något lite förvånande.  

Författarna Pressman & Wildavskys boken uppfattas ut av många som startskottet för en 

mängd ut av arbeten om implementering, dvs. genomförandet av politiska beslut, där boken 

framhävde det politiska i förvaltningens verksamhet dvs. den pekade på något viktigt på ett 

nytt sätt. Implementeringsproblemen kan uppstå vilket innebär att politiska beslut inte genom-

förs på så sätt beslutsfattarna avsett, vilket bör ske enligt beslutsfattarnas intentioner.  

 

Bland de orsaker till implementeringsproblem som både diskuterades tidigt och har uppmärk-

sammats under senare studier så har det hänvisas flera egenskaper hos reformbeslutet, speciell 

till att oklart formulerade beslut vars syften och mål är oklara och mångtydiga kan ge alldeles 

för stort utrymme för lokala tolkningar. Dock så har de flesta förklaringar hänvisat till lokala 

förutsättningar, t.ex. att intressen, perspektiv och värderingar, men också mer materiella 

faktorer, kan påverka tolkning och prioritering av centrala reformbeslut.  
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En annan tidig och återkommande förklaring är att beslut måste tolkas för att kunna realiseras 

och perspektiv på implementering genom detta förändrar innebörden av beslutet. Ut i fall de 

hierarkiska delegeringskedjorna är alltför långa och många så kommer gradvis de omtolk-

ningarna leda till att den lokala implementeringen blir alltmer sär kopplad från den ursprung-

liga intentionen.  

Allteftersom den klassiska implementeringsforskningen utvecklades som fält så fortsatte arbe-

tet med att ta fram och strukturera de variabler som kunde förklara varför implementering 

lyckades eller inte. Premissen var fortfarande i hög grad de hierarkiska-rationalistiska före-

ställningarna om att det som sker i verksamheters praktik kan och bör avspegla centralt fat-

tade beslut (Pressman & Wildavskys, 1973). 

 

Man fortsatte denna tradition med fallstudier av lokala verksamheter, där problemet var att för 

varje ny studie identifierades nya variabler som underlättade eller försvårade implementering-

en. Strävan av forskare att minska komplexiteten och skapa konsensus kring mer nogräknade 

teorier och modeller upplevdes det som litet framgång. Samtidigt som forskningsfältet mog-

nade under 1980-talet så förstärktes ansträngningarna att utveckla syntetiserande implemente-

ringsmodeller utifrån ett begränsat antal variabler. Det skedde också en utveckling av meto-

derna, bort från fallstudier i riktning mot kvantitativa, statistiska studier med ett större antal 

observationsdata (Pressman & Wildavskys, 1973). 

 

Implementering handlar om hur politiska beslut genomförs i praktiken.  

Implementeringsprocesser som beskrivs i Bo Rothsteins bok Politik som organisation, tar 

Anders Sannerstedt upp tre olika implementeringsperspektiv, det traditionella, närbyråkrater 

och nätverksperspektivet. 

Inom det traditionella perspektivet styr politikerna processen och tjänstemännen genomför de 

olika beslut som fattas. Det traditionella perspektivet är i grund och botten rationalistiskt och 

innebär att de resultat som politikerna eftersträvat uppnås. Via detta blir förvaltningen ett in-

strument för politikerna. Detta perspektiv går att beteckna som vad inom den vetenskapliga 

litteraturen kallas top-down, vilket betyder att de beslut som tas i organisationens topp im-

plementeras sedan ner genom organisationen genom en styrningskedja (Rothstein, 2001, s. 

21, 24). 

Implementeringsproblemet innebär att ett politiskt beslut genomförs på ett sätt som inte 

stämmer helt med beslutsfattarnas avsikt. Målet med en lyckad implementering är att politi-

kerna styr och förvaltningen verkställer (Rothstein 2001, s. 19). 



 23

 

Det finns två synsätt inom implementeringsteorin ”top-down” och ”bottom-up” och dessa har 

debatterats mycket. Top- down innebär precis som det låter, uppifrån och ner, det vill säga att 

allt börjar från toppen där det politiska beslutet fattats vartefter en styrningskedja bildas neråt 

i organisationen. Bottom-upp innebär att utgångspunkten förflyttas från organisationens topp 

till organisationens nedre nivå det vill säga ”där det offentligas tjänster överlämnas till av-

nämnaren. Denna aspekt främjar istället ”tillämparens handlande” (Rothstein, 2001, s. 25). 

Skillnaden mellan dessa aspekter formar sig främst i deras skilda syn på lagar och styrinstru-

ment. 

 

3.2.4 Samverkan 

 

Direkt styrning kan skapa vaga och motstridiga beslut enighet, eftersom det ger större tolk-

ningsutrymme för tjänstemännen och man undviker samsas om detaljer. Detta fyller vissa 

funktioner t.ex. att målen bestäms över en viss tid samt sammanvägning av olika uppfattning-

ar (Sannerstedt 2001, s. 31).  

Men eventuella målkonflikter som anses vara lösta kan istället uppstå på en annan arena med 

nya aktörer. Sannersted menar att problem som uppstår kan ligga i en konflikt i verksamhet-

en, snarare än hos tillämparen. Dock så kan vagheten innebära att beslutet ger utrymme för 

större handlingsfrihet vilket kan komma att överleva en längre tid, samt att det ger utrymme 

för förhandlingar mellan olika nätverk och aktörer. Legitimiteten däremot kan anses öka vag-

heten vilket innebär att besluten överlämnas till yrkeskunniga (Sannerstedt 2001, s. 30-32).   

Därför kan det vara svårt för dem att implementera beslut om de ser att beslutet kan påverka 

brukaren negativt (Lipsky, 2010, s.8-9). 

 

Sannersted tar upp flera förutsättningar som bör vara uppfyllda där implementeringen skall 

överensstämma med beslutsintentioner, för att en lyckad implementering skall kunna förvän-

tas. Författaren nämner även tre nödvändiga formulerade villkor som Lennart Lindquist har 

formulerat. Dessa är: 

a. Tillämparen skall förstå beslutet, vilket innebär att den direkta styrningen skall vara 

entydig. 

b. Tillämparen skall kunna genomföra beslutet, vilket innebär att tillämparen har de re-

surser så som lokaler, utrustning, teknik, personal, pengar och tid som krävs för att 
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kunna genomföra beslutet. Dessutom så förutsätts inte omgivningen förhindra tilläm-

parens styrningsföljning. 

c. Tillämparen skall vilja genomföra beslutet, vilket innebär att tillämparen också vill 

göra det, dvs. att det tredje villkoret är uppfyllt. 

 

3.3 Teori om närbyråkrater 

Begreppet gatunivå byråkrati myntades först av Michael Lipsky 1977, som hävdade att "poli-

tiken genomförande i slutet kommer ner till de människor som faktiskt genomföra den".  Han 

hävdade att statligt anställda som polis och socialarbetare bör ses som en del av den politiska 

beslutsprocessens gemenskap och politiska maktövningar (Lipsky, 1980). 

Enligt Lipsky gatunivå byråkrater som kallas också för närbyråkrater är det tjänstemän inom 

offentlig sektor som har personlig kontakt med medborgarna där de har stort handlingsut-

rymme och självständighet när det gäller fördelningen av allmänna medel. Lipsky anser att de 

beslut och rutiner som närbyråkraterna inför, blir egentligen den politik som traditionellt sett 

har uppfattas som politikernas. Ytterligare anser Lipsky att politiken inte blir utformad av 

politiker och de högt uppsatta tjänstemännen utan av närbyråkrater. Närbyråkraternas direkta 

interaktion med medborgarna innebär att de har ett tungt ansvar och en intensiv arbetsbelast-

ning i sitt dagliga arbete. Politikerna har möjlighet att påverka närbyråkraterna indirekt genom 

sina möjligheter att tilldela resurser för organisationens verksamhet (Lipsky, 1980). 

 

För det första enligt Sannerstedt så kan det hända att klienten riskerar att bli offer för tilläm-

parnas temporära sinnelag eller människosyn. I tillämparorganisationer kan även de berördas 

intressen via andra aktörer som tas i beaktande så som fackförbundet, vilket innebär utökade 

förhandlingsrelationer som resulterar i tröga kompromisser och svårgenomförbara reformer. 

Politiker kan komma att medverka genom hela implementeringsskedet. Men enligt San-

nerstedt förseningarna bör inte ses som något negativt då stora förändringar kräver mer tid 

(Sannerstedt. s. 41). 

 

För det andra så tvingas närbyråkraterna även att anpassa sig till utomstående nya krav för att 

få fortsatt stöd och resurser, vilket sker oftast i enlighet med den egna organisationen. An-

passningen kan i flesta fall vara verbal eller symbolisk där tjänstemän på högre nivå bekräftar 
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att de följer beslutsfattarnas intentioner, under tiden som verksamheten på lägre nivå partiellt 

kan komma att avvika från samma intentioner (Sannerstedt 2001, s.40-42).  

 

De klassiska forskarna som studerade implementering lade stor vikt på den politiska administ-

rationens dikotomi, där de lade stor fokus på de verkställande besluten. De nya forskarna där-

emot anser att implementeringen är en viktig del av den politiska processen, eftersom den ger 

legitimitet (Hill & Hupe 2005, s. 70). Detta innebär att de verkställande är inblandade i varje 

steg av den politiska processens implementering.  

 

Några av de nya forskarna så som Lawrence O’Toole m.fl. (Hill & Hupe 2005, s. 68), tar upp 

även medel så som kommunikation används som en grundläggande pusselbit för att en im-

plementering skall bli lyckad. De nämner kommunikationen mellan de statliga och lokala 

nivåerna, där kommunikationen kan även anpassas ner på stadsdelsförvaltningar. Vidare så 

pratar R. Matland om implementeringens kärna, där han studerade tidigare forskare i en pub-

likation från 1995. Han ger exempel om olika sätt att tänka vid olika typer av politik, eftersom 

politiken skiljer sig åt så bör även implementeringen göra det (Hill & Hupe 2005, ss. 74-76). 

Även om Matland tar upp nya idéer så uppstår även en fråga, ’’hur lätt är det att märka politik 

såsom han gör?’’ (Hill & Hupe 2005, s. 77).  

 

Forskare tar upp även andra viktiga aspekter så som nätverk, ’’politik görs interaktivt i kom-

plicerade processer mellan ett stort antal aktörer och sker i nätverk med aktörer som är bero-

ende av varandra’’ (Hill & Hupe 2005, s. 77). Dock så finns det ett problem med nätverk 

alltså att det inte går att mäta mål, eftersom alla aktörer har egna intressen vilket resulterar i 

att det inte bara finns ett mål.  

 

4 Metod 

 

I det här avsnittet kommer vi först att ge en bakgrund till ämnesvalet och dess relevans, där vi 

kommer även att gå igenom genomförandet av arbetet samt värdera källornas relevans för att 

slutligen kunna värdera uppsatsens validitet och reliabilitet. Sedan så kommer vi att motiverar 

vår metodologiska ansats och vårt val av studieobjekt. Därefter redogör vi för vår dokument-

insamling och enkätundersökning för att kunna därefter motivera våra teorival samt en inter-
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vju med Arbetsförmedlingens högste chef i Västerås. Vi ämnar också förklara hur vi gått till 

väga för att göra vår analys samt föra diskussion kring ämnet för att slutligen avsluta med 

metodkritik. 

 

 Vi mailade arbetsförmedlingen angående om att vi var intresserade om att göra en enkätun-

dersökning med arbetsförmedlarna, vi fick genast svar från en medarbetare angående under-

sökningen som gav oss besked att de har absolut inte mycket tid, men att vi var välkomna att 

dela ut enkäterna, men hon lovade inte om att alla enkäter skulle fyllas i. Vi kom överens om 

när vi skulle gå dit för att dela ut enkäterna samt när vi skulle hämta dem. Det blev inga kost-

nader för oss eftersom vi bodde i Västerås och AF ´s kontor ligger i centrala delen av Väs-

terås. Det blev ingen panelundersökning i o m att vi delade ut alla enkätfrågeundersökningar 

 samma dag (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 232).

Vi hade det svårt att få ihop enkäterna, men detta var tack vare kontakterna som vi hade på 

AF som hjälpte oss att få fler medarbetare att svara på enkäterna. 

 

I denna undersökning har vi haft även en semistrukturerad intervju med AF högste chef i Väs-

terås. Där vi ställde liknande frågor som vi använde till enkäten. Anledningen var att vi ville 

jämföra deras svar till frågorna. Vi kontaktade chefen per mail där vi frågade om vi kunde få 

göra en intervju med honom och frågade om vilken tid var mest lämpligast för honom att göra 

intervjun. Han återkom med ett svar omgående till oss, där han tackade ja till intervjun samt 

frågade oss inom vilket område skall vi intervjua honom om. Vi svarade han genast via mail 

och berättade vad intervjun skulle handla om, så att han skulle kunna förbereda sig. 

 

4.1 Val av ämne – relevans  

 

Valet av ämnet bygger på intresset om relationen mellan politisk implementering och arbets-

förmedlarnas arbete. Ämnet är aktuellt då det debatteras mycket om arbetsförmedlarnas dåliga 

resurser, problem med hantering av deras arbete. Genom att titta på hur implementeringen av 

arbetsmarknads politiska besluten genomförs. Detta är även ett ämne av personlig relevans då 

vår framtida karriär kan bestå ut av arbetet som arbetsförmedlare. 
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4.2 Urval av empiri  

 

Uppsatsen är en teorikonsumerande ansats vilket innebär att vi har använt oss ut av olika teo-

. Att använda sig ut av rier och samlat in data från enkäter och en semistrukturerad intervju

denna forskningsmetod är fördelen att vi kan använda oss av en stor mängd insamlat material 

som vi inte hade haft möjlighet att samla in själva på grund av tidsbegränsningen för denna 

uppsats. Men våra enkäter på AF och intervjun kommer att ge oss den senaste informationen 

inom detta område därtill ge oss en inblick i dagens läge. 

 

 

4.3  Metodologisk ansats  

 

Vi kommer att utgå utifrån två huvudsakliga typer av frågeundersökningar, enkätundersök-

ningar som bygger på skriftligt kommunikation samt intervjuundersökning som bygger på 

muntligt kommunikation. Intervjuundersökningar kan genomföras via två olika sätt dels via 

personlig intervju i interaktion med respondenten dels via telefon.  

När det gäller enkätundersökningarna så fyller svarspersonerna (informanterna) själva i sitt 

frågeformulär skriftligt efter dem har svarat så återreturnerar det till forskaren. (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 232) 

 

Den kvantitativa forskningen bygger på statistiska analyser. Den kvantitativa metoden innebär 

att forskaren utgår utifrån att, teorin är inte allt för strikt formulerad genom intresseinriktning 

där man samlar in data. Detta innebär också att forskningen är deduktiv, där det vill säga att 

man utgår ifrån olika delar för att skapa en helhetsbild. Deduktiva forskningen pekar även på 

vikten av att pröva befintliga teorier och se hur utfallet blir (Bryman & Bell, 2005). 

Vi har tagit avstamp i den kvantitativa samt i den kvalitativa forskningstraditionen som främst 

används för att skapa en förståelse kring olika samhällsvetenskapliga fenomen. Fenomenet i 

det här fallet gäller närbyråkraters handlingsutrymme. Vår studie lutar åt det hermeneutisk-

fenomenologiska hållet och bygger på en tolkande vetenskapssyn (Bryman, A. 2008). 

 De hermeneutiska inslagen i vår uppsats ges uttryck genom att vi skaffar oss en god kunskap 

om den miljö som arbetsförmedlare på AF i Västerås verkar i och har ämnat, samt skapa en 

djupare förståelse för deras situation. Även för att kunna tolka intervjun svar och de observat-
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ioner som vi gjorde under vår tid där på AF så var det en god förförståelse för arbetsför-

medlarnas arbetsrelaterade upplevelser och erfarenheter nödvändig. Vad det gäller fenomeno-

login ges den uttryck i att vi försökt återge arbetsförmedlarnas egna upplevelser utifrån deras 

uppfattningar, där tanken var att när de eventuellt läser vår återgivna empiriska tolkning av 

vad som sagts skulle de kunna känna igen och bekräfta det som en korrekt beskrivning (Bar-

bosa.S, 1994). 

Det vill säga, under insamling och tolkning av empirin har vi utgått ifrån att den verklighet 

som upplevs av individen är för individen sann. Vårt fokus låg på att försöka bestämma gra-

den av handlingsutrymme vilket innebär att målet med vår studie är att försöka upptäcka hur 

mycket handlingsutrymme arbetsförmedlarna i Västerås har samt hur implementeringsprocess 

av arbetsmarknadsåtgärder ser ut. Kvantitativa metoden samt en semistrukturerad intervju 

använde vi som medel för att uppnå syfte med uppsatsen. Vår avsikt var att fånga arbetsför-

medlarnas personliga upplevelser kring deras arbete idag samt undersöka om det har skett 

några förändringar de senaste åren. För att få en förståelse för detta fenomen så ansåg vi att 

det var viktigt att genom enkäter låta arbetsförmedlarna komma till tals. Vi har därför valt att 

använda oss av både kvalitativa och kvantitativa metoden (Bryman 2008).  

Samhällsvetenskapens mest användbara metoder för att samla in forskningsmaterial handlar 

om att fråga eller samtala med människor, men det finns olika typer av tillvägagångsätt, 

många variationer och valmöjligheter. Men generellt går man utifrån informantundersökning-

ar som handlar om att de svarspersoner är som vittnen eller ”sanningssägare” som bidrar med 

information om hur verkligheten beskaffad i visst avseende eller respondentundersökning 

som handlar om svarspersonerna själva och deras egna tankar som är studieobjekten. Det 

handlar om att forskaren vill veta vad varje svarsperson tycker och tänker om det som under-

sökningen gäller, därför ställs i stort utsträckning samma frågor till samtliga svarspersoner 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 227-228).  

 

Respondentundersökningen är det som vi kommer att använda oss ut av eftersom vi vill un-

dersöka varje arbetsförmedlares egna upplevelser och tankar när det gäller handlingsutrymme. 

Därför har vi valt att använda oss ut av semistrukturerade frågeundersökningar alltså med 

samma enkätfrågor till samtliga arbetsförmedlare med fasta svarsalternativ samt med möjlig-

heter att tillägga egna åsikter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s 231).  

 

Vi ställde frågorna till ett slumpmässigt urval ut av arbetsförmedlare i Västerås, i syfte att 

kunna beskriva hur svarsmönstren ser ut. 
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Detta för att kunna göra en sammanställning ut av alla svar för att sedan efter statistiskt ta 

fram/påvisa vad de flesta arbetsförmedlare i Västerås upplever. Målet är till slut att kunna 

fånga in samt kartlägga alla olika uppfattningar som finns när det gäller handlingsutrymme på 

AF i Västerås (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 229).  

 

När det gäller den kvalitativa undersökningen är den baserad på likvärdiga och därmed jäm-

förbara uppgifter om så pass många personer att uppgifterna kan uttryckas och analyseras 

med siffror, därför försökte vi få så många arbetsförmedlare så möjligt att svara på enkätun-

dersökningen.  

Vi gjorde även ett samtals intervjuundersökning med AF chef i Västerås där vi gjorde ett stra-

tegiskt urval av svarspersonen genom att välja den högste chefen på AF i Västerås som är den 

mest kunnande personen när det gäller just denna organisation.  

Esaiasson et al. (2012) säger att kravet på forskningsoberoende i kvalitativa sammanhang re-

duceras till största möjliga öppenhet därför har man som forskare en skyldighet att få andra 

forskare att se det som man själv har sett (s.26). Detta är något som vi kommer förhålla oss till 

i vår uppsats. Denna kvalitativa intervju och våra kvantitativa kommer att ligga till grund för 

vårt empiriska material.  

Då denna studie berör arbetsförmedlarnas handlingsutrymme, så har vi valt att använda oss av 

både enkätundersökning med arbetsförmedlarna som är närbyråkrater samt en semistrukture-

rad intervju med AF chef som är den högste tjänsteman på AF. Detta kommer att hjälpa oss 

att kunna upptäcka om närbyråkrater och högsta tjänsteman (byråkrat) har olika uppfattning-

ar/syn när det gäller handlingsutrymme. 

4.4 Val av studieobjekt  

 

För att genomföra vår studie valde vi att undersöka implementeringen som beslutas av Ar-

betsmarknadspolitiken för att kunna vidare undersöka Arbetsförmedlarnas handlingsutrymme 

som fångade vårt intresse efter att vi har sett ett nyhetsinslag i Aktuellt. Arbetsförmedlingen 

är intressant att undersöka av flera anledningar, då offentlig sektor finns till för att värna om 

medborgarnas bästa, därför var det intressant att studera en sådan organisation. Arbetsför-

medlingen tillhör en av de stora statliga myndigheterna i Sverige som arbetar på uppdrag åt 

arbetsmarknadspolitiken. Organisationens huvuduppdrag är att de ska arbeta så effektivt som 

möjligt föra att föra samman de som söker personal med de som söker jobb således matchning 

(Arbetsförmedlingen 2015). 
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Detta är en organisation som många medborgare kommer i kontakt med någon gång under sitt 

liv, där alla eventuellt inte kommer att träffa en handläggare, men många kommer någon gång 

att använda sig av deras Platsbank när de söker arbete.  

Närbyråkrater tillhör ofta en stark profession med gemensam utbildningsbakgrund, där de 

yrken som oftast förknippas med närbyråkrater är bland annat de tjänstemän inom offentlig 

sektor så som läkare, arbetsförmedlare, lärare mm. Den professionella tillhörigheten som de 

här yrkena har påverkar mycket på hur de ser på sitt arbete (Lundin 2004). 

 

Vid sökning av forskning har sökord som arbetsmarknadspolitik, handlingsutrymme, närby-

råkrat och implementering använts. Sökning har skett i Mälardalens högskola bibliotekskata-

log, men även databassökning genom Discovery, Retriever Research och till viss del sökmo-

torn Google.  

 

 

 

4.5 Validitet & Reliabilitet 

 

Validitet innebär hur väl man som forskare lyckas med att framställa sitt material som 

trovärdigt, där syftet är att ge svar på hur väl man besvarar det som undersökningen är avsedd 

att besvara. Vad gäller den här undersökningen skulle validiteten då syfta till att ge en trovär-

dig bild av hur implementering av arbetsmarknadspolitiska besluten sker på AF samt hur ar-

betsförmedlare upplever handlingsutrymmet i deras arbete.  

För att stärka validiteten ytterligare så har vi utformat enkät frågor där de bör ge önskvärda 

svar som bidrar till att stödja undersökningen med relevant fakta. 

 

Uppsatsen bygger på andrahandskällor vilket gör att vi använder oss av tolkningar som tidi-

gare forskare har gjort. Vi har även använd oss ut av olika källor som står för olika perspektiv 

för att motverka att resultaten blir vinklat, samtidigt så har vi valt att göra både kvantitativ och 

kvalitativ undersökningar som är den senaste informationen från pålitliga källor. 

 

Det teoretiska ramverket för uppsatsen bygger på närbyråkrat-teorin av Michael Lipsky som 

är en välkänd forskare där hans teorier citeras ofta i vetenskapliga sammanhang. Vi anser där-

för att detta är också en tillförlitlig källa som användes även mycket i Sverige. Dock så är 
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Lipskys forskning utförd i USA vilket innebär att hans teorier bygger på ett annorlunda sam-

hällsystem, dock så kan det finnas lite skillnader i USA´s och Sveriges samhällssystem. Teo-

rin om närbyråkrater skrevs på 1980-talet vilket gör att samhället har förändrats väsentligt 

från perioden då den skrevs, vilket bör tas hänsyn till vid användningen av det teoretiska ram-

verket.  

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Respondenterna som deltog i vår undersökning har tillfrågats och har gett sitt medgivande att 

delta. De har informerats om syftet med undersökningen, samt om varför vi anser undersök-

ningen vara relevant. I Forskningsetiska principer anger man vikten av att upplysa informan-

ten om nyttan med undersökningen. Vi har garantera anonymiteten av respondenterna, både 

vad gäller information om personalen samt hur man ställer sig till organisationen som sådan. 

Svaren som kan tänkas vara av känslig art för respondenten har uteslutits, exempelvis vissa 

ställningstaganden gentemot organisation eller kollegor, men även svar som enkelt kan kopp-

las till specifika personer och på så vis avslöja deras identitet (Robson 2002:501f, Veten-

skapsrådet:12). 

 

5 Analys 

 

I detta avsnitt ska vi analysera empirin vi har fått fram, detta gör vi med hjälp av Lipskys 

teoribildning om närbyråkrater, där vi kommer att lägga fokus på Arbetsförmedlarnas 

handlingsutrymme. Vi kommer även att använda oss ut av Rothsteins teori om implemen-

tering i vår analys.  Analysens kommer att delas upp i två olika huvudrubriker, där den 

första består ut av resultat från olika undersökningar (kvantitativa & kvalitativa) och den 

andra rubriken kommer att behandla diskussion från resultaten. 
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5.1 Resultat 

 

5.1.1 Resultat av kvantitativa undersökningen 

 

- Denna fråga ämnar att lyfta fram arbetsförmedlarens syn på hur implementeringen av 

åtgärder tillämpas. Respondenten gavs fem alternativ: svårt, delvis svårt, lagom, delvis 

lätt eller lätt. 

 

 

 

 

Figur 1: Närbyråkratens syn på hur implementering tillämpas 

Som figur 1 visar anser merparten att implementering av åtgärder är svåra att tillämpa (8) eller 

lagom (5) däremot så är det fyra som anser att det är delvis svårt men endast två anser att det 

är delvis lätt. Noterbart är att ingen anser att implementeringen är lätt att tillämpa.  

 

- Denna fråga ämnar lyfta fram varför implementeringen är svår att tillämpa. Respon-

denten gavs fem alternativ: tid brist, snabba förändringar, komplex organisation eller 

för politiskt styrd. 
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Figur 2: Närbyråkratens syn varför implementering är svår att tillämpas 

 

Som figur 2 visar 47 % av merparten anser att implementeringen av åtgärder är svår på grund 

av tids brist, 21 % på grund av att det sker för snabba förändringar, 21 % på grund av att de 

anser att organisationen är för komplex. 11 % av arbetsförmedlarna anser att det är på grund 

av att verksamheten är politiskt styrd.  

 

- Denna fråga ämnar lyfta fram arbetsförmedlarens syn på effekterna av de egna insat-

serna. Respondenten gavs tre alternativ: inte alls, delvis eller helt. 

 

  

Figur 3: Närbyråkratens syn på effekterna av den egna arbetsinsatsen 
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Som figur 3 visar anser merparten att delvis (9) eller inte alls (8) nöjda med de egna insatser-

na. Noterbart är att endast två arbetsförmedlare var helt nöjda med deras egna insatser. Vad 

kan det bero på? Brist på pengar, tid, utrustning eller för få personal? 

 

- Denna fråga ämnar att lyfta fram arbetsförmedlarens syn på om verksamheten har till-

räckligt med budget för att genomföra arbetet på ett tillfredställande sätt. Responden-

ten gavs tre alternativ: inte alls, delvis eller helt. 

 

 

Figur 4: Närbyråkratens syn på om verksamhetens budget räcker eller inte 

 

Som figur 4 visar anser merparten att de är delvis nöjda med budgeten (13) eller helt nöjda 

(4)därtill så är det enbart två som inte alls är nöjda med budgeten.  

 

- Denna fråga ämnar att lyfta fram arbetsförmedlarens syn på om verksamheten har till-

räckligt med personal. Respondenten gavs tre alternativ: inte alls, delvis eller helt. 
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Figur 5: Närbyråkratens syn på om verksamheten har tillräckligt med personal 

  

Som figur 5 visar anser merparten att de inte alls med antalet personal (12) eller delvis nöjda 

(6) men endast 1 av arbetsförmedlarna är helt nöjd med antal personal. 

 

- Denna fråga ämnar att lyfta fram om arbetsförmedlare har tillräckligt med utrustning 

för att utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt. Respondenten gavs tre alternativ: 

inte alls, delvis eller helt. 

 

Figur 6: Närbyråkratens syn på verksamhetens utrustning 
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Som figur 6 visar så är merparten inte alls nöjda med verksamhetens utrustning (12) eller del-

vis nöjda (6) men enbart en av arbetsförmedlaren är helt nöjd med utrustningen.  

 

- Denna fråga ämnar att lyfta fram om arbetsförmedlare har tillräckligt med autonomi i 

sitt dagliga arbete, för att genomföra arbetet på ett effektivt sätt. Respondenten gavs 

tre alternativ: inte alls, delvis eller helt. 

 

 

Figur 7: Närbyråkraternas handlingsutrymme 

Som figur 7 visar anser merparten att de delvis är nöjda med deras autonomi (8) eller inte alls 

(6) men däremot fyra arbetsförmedlare är helt nöjda med deras autonomi. 

 

- Denna fråga ämnar lyfta fram arbetsförmedlarens inflytande på sitt arbete. Responden-

ten gavs tre alternativ: inte alls, delvis eller helt 
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Figur 8: Närbyråkraternas inflytande på deras arbete 

 

Som figur 8 visar anser merparten att de inte alls har någon inflytande på deras arbete (11) 

eller delvis nöjda med deras inflytande (7), men däremot endast en arbetsförmedlare är helt 

nöjd med sin inflytande på sitt arbete. 

 

5.1.2 Resultat av kvalitativ undersökning 

 

Vår intervju med Arbetsförmedlingens högste chef i Västerås handlade om samma frågor som 

vi hade vår enkätundersökning till arbetsförmedlarna. Detta gjorde vi för att kunna se om de 

hade olika syn när det gäller implementering och arbetsförmedlarnas handlingsutrymme i de-

ras arbete. När det gäller om implementerings process så berättade chefen hur processen är 

uppställt, denna process börjar med att Regeringen lägger fram sitt budgetförslag till Riksda-

gen som i sin tur beslutar om budgeten godkänns eller inte. Regeringen kommer sedan med 

ett regleringsbrev där de beskriver ner i detalj vad de vill att Arbetsförmedlingen skall lägga 

fokus på. Men de Regeringen beskriver inte i detalj om ”hur” implementeringen skall genom-

föras. Arbetsförmedlingens huvudkontor skall bryta ner detta regleringsbrev och bestämmer 

hur arbetsförmedlingen skall göra steg för steg samt hur de skall få saker och ting att fungera, 

sedan skall man kommunicera detta till alla marknadsområden.  
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Regering lägger fram budget, Riksdagen beslutar man skriver i arbetsdepartementet som be-

stämmer arbetsmarknadspolitikensinriktningen de kommande åren, man skriver även hur man 

tänker de närmaste åren framåt dvs. man försöker tänka långsiktigt. Normalfallet är det så att 

alla myndigheter styrs via regleringsbrevet som beskriver i detalj styrningen, som t.ex. Be-

skriver vad det är som AF ska göra. Det kommer även propositionen i april där Regeringen 

har möjligheter att göra lite tillägg, justeringar i sin budget inför hösten. Men oftast blir det 

bara lite justeringar i redan tagna budgeten.  

 

AF lämnar varje år innan Regeringen skall ta sin budget underlag från myndigheten, där man 

beskriver centralt vilka ut av problemen de har sett på Arbetsmarknaden sedan så föreslår AF 

att vilka regelförändring som bör göras. Detta blir som ett underlag till regeringen inför sitt 

beslut om budget, på det sättet är AF med och påverkar varje år utifrån deras verklighet, där 

de säger vad det kan tänkas bli eventuellt för nya åtgärder. Däremot är det upp till Regeringen 

att besluta om förslagen skall gå igenom eller inte. Oftast förslag som inte går igenom kan 

bero på att finans politiska departementet anser att förändringarna AF föreslår kostar mycket, 

dvs. att finansdepartementet inte har råd just då.  

Grunden i arbetsmarknadspolitiken som regleras i AF institution har varit den samma i många 

år och handlar om att se till att arbetsgivare får rätt på arbetskraft så fort så möjligt (match-

ning) se till att arbetssökande skall få arbete så fort så möjligt samt bidra till att sysselsätt-

ningen i riket ökar på sikt, alltså arbetsförmedlingens tre huvuduppgifter som vi har nämnt 

ovan under rubriken arbetsförmedlarens roll.  

Olika Regeringen har olika sett att tillgodose de målen. Arbetsförmedlingens chef i Västerås 

säger att förra Regeringen tyckte att AF ska sänka arbetslösheten genom att sänka trösklarna, 

dvs. att det skall bli billigare att anställa för företag, man tog bort även arbetsgivaravgifter 

samtidigt som man sänkte ner ersättning från A-kassa för att man trodde att om folk fick för 

lite i A-kassa då skall det öka trycket att man skall vilja arbeta istället. Men den nya regering-

en har ett annat sett att se på det hela, de menar att AF inte skall sänka ersättningen så att 

människor blir oroliga, utan de skall höja ersättningen så att människor skall känna sig trygga 

om de blir arbetslösa på så sätt skall arbetslösa få kraft att söka arbete. Den nya Regeringen 

satsar även på att utbilda väldigt många människor eftersom många saknar rätt utbildning. I 

slutändan menar AF´s chef att bägge regeringarna vill samma sak, dvs. att vi skall ha så låg 
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arbetslöshet så möjligt samt att många så möjligt skall ut i arbete. Detta kringgår i att uppfylla 

de tre huvuduppgifter. 

När det gäller AF´s chef syn på hur arbetsförmedlarna uppfattar deras handlingsutrymme, så 

säger han att sedan de fick en ny generaldirektör som tillträdde i mars förra året så har man 

tagit beslut att reformera AF. En ut av dem sakerna som generaldirektören har drivit och den 

nya regeringen har anammat att minska detaljstyrningen för AF, där de skall ge större ut-

rymme till AF för att de ska kunna utöva sin profession och fatta beslut från sin kompetens, 

men förutsatt att man arbetar inom lagar och regler som de styrs ifrån. Något som alla på AF 

tycker är jätte bra, för att ju större utökat handlingsutrymme desto effektivare arbetet kan bli. 

Arbetsförmedlingens chef berättar att den nye Arbetsmarknadsministern har bjudit alla kom-

muner till dialog, där man skulle tala om för hen vad de vill att de från staten och AF skall 

göra, för att tillsammans minska arbetslösheten. Arbetsmarknadsministern har sagt att de fick 

utforma uppdraget själva på det sätt de anser är bäst utifrån deras lokala förutsättningar. Dock 

så påpekade Arbetsförmedlingens chef att detta var en stor skillnad från hur det var förut. 

Detta kommer att medföra styrningen kommer att se annorlunda ut från att ha varit centralt 

styrd top styrd i detalj (Top down) till mycket mer nerifrån styrd (Bottom Up).  

Men chefen påpekar att utifrån den enskilda medarbetare, så skulle de säga att de fortfarande 

är väldigt styrda ut av handläggarstöd, föråldrat IT system, brist på resurser framför allt inom 

etableringsuppdraget vilket är ”sant” säger han, men det positiva är att det är på väg att änd-

ras. 

AF chef håller med om den höga belastningen, att autonomin kommer att ökas eftersom att de 

kommer att välja själva hur de skall arbeta inom ramar för de lagar/regler som Regeringen 

ställer på dem säger han. Han uppger att IT systemet är ”kass” något som gör att om en ar-

betsförmedlare skall ta ett beslut då måste hen gå igenom 5 till 6 olika system innan beslutet 

är klart. Man vill ha helst en och samma system istället för att klicka fram olika system som 

dem gör nu, kanske kommer man att kunna ha arbetsförmedlaren på mobiltelefon via en app 

säger arbetsförmedlingens chef i Västerås.  

Till slut så tillägger han att de har fått i år mera pengar i budget, vilket kommer att hjälpa AF 

med att kunna rekrytera fler personal. 
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5.2 Diskussion 

 

För att sammanfatta vår studie kommer vi med hjälp av vårt syfte och våra frågeställningar att 

diskutera det vi kommit fram till i analysen. 

 

Enligt Rothstein implementeringsproblemet innebär att ett politiskt beslut genomförs på ett 

sätt som inte är i enighet med beslutsfattarnas avsikt. När det gäller implementeringsproblem 

kan vi utgå från den så kallade klassiska styrmodellen som innebär att vi gör skillnad på be-

slutsfattaren och verkställaren inom den politiska sfären. Beslutsfattare och verkställare har en 

relation som beskrivs med orden styrning och kontroll, där styrningen är till för att beslutsfat-

taren just skall styra verkställaren vilket kan påverka implementeringen av det politiska beslu-

tet. Styrningen kan delas i direkt och indirekt styrning där den direkta styrningen innebär att 

beslutsfattaren ger order och direktiv till verkställaren om hur implementering av de politiska 

besluten exakt skall genomföras.  

Däremot indirekt styrning innebär att det inte förekommer några exakta direktiv, utan besluts-

fattaren styr i den mån det går att påverka verkställarens handlande. Detta sker genom att 

styra hur implementeringen skall vara organiserad, vad organisationen får för resurser till att 

implementera beslutet som tagits och i ibland kan det handla om att vissa regler för imple-

menteringen fastställs som verkställaren sedan måste följa.  

Den tredje formen av styrning är den informella styrningen går också under indirekt styrning, 

denna form utmärks av att ”beslutsfattaren i icke bindande former tillkännager sin uppfattning 

om hur det politiska beslutet i något avseende bör tolkas eller genomföras” 

Lipsky teori säger att om närbyråkratena är eniga med de politiska målen som finns för verk-

samheten och håller med om dessa, då kommer deras agerande gå i linje med de överordnades 

intentioner. Däremot om dessa mål skiljer sig åt med närbyråkraternas egen uppfattning om 

vad som är bäst, då kommer närbyråkraten att utnyttja sitt handlingsutrymme för att göra som 

hen uppfattar är mest lämpligt, vilket är inte förvånande om det uppstår en oenighet mellan 

intentionerna och utfallet av ett visst beslut menar Lipsky.  

Utifrån Pressam & Wildavsky så tar de upp om i fall de hierarkiska delegeringskedjorna är 

alltför långa och många så kommer gradvis de omtolkningarna leda till att den lokala imple-

menteringen blir alltmer sär kopplad från den ursprungliga intentionen. 
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Enligt vår kvantitativa och kvalitativa undersökning, så har det inte framkommit några pro-

blem med de hierarkiska delegeringskedjorna som Pressman och Wildavsky har betonat i sin 

teori.   

Utifrån den informations som vi fick under intervjun med Arbetsförmedlingens chef i Väs-

terås så är AF organisation indirekt styrd vilket innebär att det inte förekommer några exakta 

direktiv, utan politiker styr i den mån det går att påverka verkställaren (arbetsförmedlingen). 

Här citeras arbetsförmedlingens chef i Västerås om hur implementeringen går till.  

”Men regeringen har olika sätt att beskriva hur vi skall göra det, vårt uppdrag 

är inte värdera den politiska intentionen utan utföra de tre målen”  

Enligt svar från enkätundersökningen anser merparten att implementering av åtgärder är svåra 

att tillämpa i första hand pga. tidsbrist, snabba förändringar så att de inte hinner med imple-

mentering, att själva organisationen är för komplex och för politiskt styrd (Se figurerna 1 och 

2). 

Som svar på vår första fråga i uppsatsen så har vi kommit fram till att arbetsförmedlarna upp-

lever implementeringen som svår pga. tidsbrist, för snabba förändringar av åtgärder. Men 

detta är inte på grund av diskrepans mellan beslutsfattare och verkställare som Lipsky fram-

håller i sin teori.  

Teorin om närbyråkrater från Michael Lipsky ser till dem som arbetar på ett professionellt sätt 

med människor, som exempel socialtjänsten, arbetsförmedlingen mm. Denna teori går ut på 

att personer som arbetar inom ovannämnda verksamheter har en så pass stor handlingsfrihet 

och handlingsförmåga så att de själva utformar politiken på sitt område. Sådana typer av verk-

samheter skall vara individanpassad därför har politiker oftast svårt för att styra och kontrol-

lera dessa verksamheter. Lipsky anser att politiken inte blir utformad av politiker dvs. högt 

uppsatta tjänstemännen utan blir utformad av närbyråkrater, men politikerna har möjlighet att 

påverka närbyråkraterna indirekt genom sina möjligheter att tilldela resurser för organisation-

ens verksamhet. Närbyråkraternas direkta interaktion med medborgarna innebär att de har ett 

tungt ansvar och en intensiv arbetsbelastning i sitt dagliga arbete.  

Arbetsförmedlare enligt vår undersökning upplever merparten att de delvis är nöjda med deras 

autonomi eller inte alls nöjda med deras autonomi. När det gäller frågan om inflytande föru-

tom en som var helt nöjd till skillnad från de övriga som var inte alls eller delvis nöjda med 
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deras inflytande i deras arbete. Chefen på arbetsförmedlingen i Västerås håller med om hans 

medarbetares syn på autonomi och inflytande i deras dagliga arbete. Men han uppger att detta 

kommer att förändras framöver till det bättre inom snar framtid (Se figurerna 7 och 8).            

Synen på effekterna när det gäller egna arbetsinsatsen så anser arbetsförmedlarna att de inte 

alls eller delvis nöjda med effekterna av resultaten, endast två av svarpersonerna var nöjda. 

Här kommer två citat ut av arbetsförmedlingens chef i Västerås om hur handlingsutrymme 

kommer att utökas och  

”Sedan vi fick en ny generaldirektör han tillträdde i mars för ett år sen, man har 

tagit beslut att reformera AF, en ut av dem sakerna som han drivit och nya re-

geringen har anammat att minska detaljstyrningen för AF, vi skall ge större ut-

rymme till AF att utöva sin profession och fatta beslut från sin kompetens, det 

tycker alla AF är jätte bra” 

”Utifrån enskilda medarbetare, så skulle de säga att de är fortfarande väldigt 

styrda ut av handläggarstöd, föråldrat IT system, brist på resurser men framför 

allt för etableringsuppdraget vilket är sant” 

När det gäller vår fråga om hur arbetsförmedlare upplever handlingsutrymmet i deras profess-

ion, så kom vi fram till att de inte har tillräckligt eller begränsat handlingsutrymme eftersom 

de inte är nöjda varken med autonomi, inflytande eller effekterna av egna insatser i deras pro-

fession. 

Michael Lipsky i sin teori framhåller att närbyråkraterna jämt har en överhoppning av arbets-

uppgifter, de hinner inte utföra alla arbetsuppgifter men måste ständigt prioritera, ransonera, 

avvisa, ordna köer, ge vissa klienter en kortfattad behandling mm. Närbyråkraterna har stän-

digt påtalat behovet av en minskad arbetsbörda med argumenten att den enskilde måste kunna 

erbjudas en bättre verksamhet. Dock är politikerna ofta omedvetna om dessa resursproblem, 

dvs. att högt satta målsättningar för verksamheten ofta får bedömas som riktmärken eller am-

bitioner, men inte som operationella mål som skall uppnås helt och fullt. 

Sannersted tar upp att beslutsfattarens ideella intentioner är kanske inte att högt ställda mål 

verkligen skall uppnås, utan att tillämparen skall göra så gott hen kan med de resurser som 

finns att disponera. Detta är påvisats i vår kvantitativa undersökning där arbetsförmedlare 

delas ut en vis budget för att verkställa de målen oavsett om budgeten räcker till eller inte. I 



 43

vår undersökning så kunde vi se att arbetsförmedlarna anser att de inte hade tillräckligt med 

pengar, utrustning och att det är brist på personal (Se figurerna 4,5 och 6). 

Här citeras arbetsförmedlingens chef i Västerås om hans syn på medarbetarnas arbetsinsats. 

”Jag håller med om den höga belastningen” 

Som svar på vår tredje fråga så ser vi direkt utifrån vår enkätundersökning att arbetsför-

medlare arbetar för tillfället under hög belastning på grund av brister i olika avseende så som 

pengar, utrustning och personal. Men enligt arbetsförmedlingens chef i Västerås så kommer 

detta inom en snar framtid att ändras då de har fått i år högre budget, detta kommer att resul-

tera i att IT systemet kommer att förnyas samt att det kommer ske rekrytering av fler personal. 

Lipsky är en stor kritiker till det traditionella perspektivet där besluten tas av de politiska be-

slutsfattarna längst upp i organisationens topp alltså top-down modellen. Istället betonar 

Lipsky att besluten i och med närbyråkraters modell bör komma nedifrån och upp, det vill 

säga bottom-up. 

Detta är något som arbetsförmedlarna tog upp i vår enkätundersökning där de tar upp att 

denna form av styrning bottom-upp är något är något som skulle passa deras arbete.  

Arbetsförmedlingens chef i Västerås betonade också att den traditionella styrmodellen topp-

down är på väg att tas bort till den nya styrningen bottom-up. 

 

 

Här citeras arbetsförmedlingens chef i Västerås om hur styrningen kommer att förändras. 

”Om något år kommer det att se annorlunda ut från att ha varit centralt styrd 

Topp styrd i detalj till mycket mycket mer till Bottom-up tänkt” 

 

5.2.1 Slutdiskussion 

 

Handlingsutrymme för närbyråkrater är något viktigt för att de skall kunna arbeta effektivt i 

deras dagliga arbete. Detta är något som Lipsky betonar ett flertal gånger i sin teori. Det 
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framkommer i vår undersökning att arbetsförmedlarna/närbyråkrater i Västerås inte har till-

räckligt med handlingsutrymme vilket försvårar deras dagliga arbete.  

När vi skulle lämna och hämta våra enkäter så observerade vi arbetsförmedlarna, redan där 

märkte vi att de hade knappt med tid för att hjälpa oss. Arbetsförmedlarna upplever att de har 

hög belastade pga. för mycket arbete, där några berättade att de har upp till 250 ärenden/vecka 

att gå igenom samt att de har varje dag obligatoriska interna möten som tar mycket tid. Efter 

alla måsten så finns det knappt någon tid för arbetsförmedlarna till att hjälpa klienten med 

jobbsökande. Hur kommer man att kunna öka sysselsättningen om man inte ens har tid för att 

bestämma bra planer med klienten, redan här ser vi brist på när det gäller att uppfylla deras 

huvudmål. 

 

Figur 9: Hög arbetsbelastning 

 

Resurserna är något viktiga för att kunna utföra effektivt arbete för arbetsförmedlaren. Under-

sökningen visade att det är brist på resurser, så som pengar, utrustning och personal. Detta är 

något som förklarar att arbetsförmedlare inte upplever sitt arbete som effektivt.  

Men genom intervjun som vi hade med arbetsförmedlingens chef i Västerås, så är allt detta på 

bättringsvägen i och med att de har fått bättre budget i år. Men frågan som består i detta fall är 

om man kommer att hinna genomföra de förändringar innan tiden för den nya budgeten fram-

kommer. Om man inte hinner genomföra dessa förändringar så finns det risk att finansdepar-

tementet inte har tillräckligt med budget för det kommande året. Arbetsförmedlingens chef 
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verkade vara förhoppningsfull med både den nya direktören och de kommande nya reformer-

na som kommer underlätta mycket arbetsförmedlarnas arbete.  

 

Vi la inte märke till om det fanns olika uppfattningar från arbetsförmedlare eller den högste 

chefen i Västerås, detta tyder på att själva implementeringen ut av besluten inte är problema-

tisk men däremot så anser vi att det är brist på resurserna som gör att implementeringen blir 

svårt att genomföras.  

Till slut tar vi fram en bild som visar hur arbetsförmedlarnas situation ser ut idag samt den 

önskade situationen. Dagens arbetssituation visas med grått därmed den önskade arbetssituat-

ionen visas med blått.  

 

Figur 10: Bild på hur arbetet ser ut idag och önskade läget för arbetsförmedlarna 

 

Arbetsförmedlarnas arbete är av viktigt för att landet sysselsättning skall öka samt för att 

kunna öka landets ekonomi för fortsatt välfärd som vi har. Därför anser vi det är nödvändigt 

att de arbetar i en bra arbetsmiljö, för att kunna åstadkomma effektivitet i deras arbete. 

 



 46

En kritik till vår egen C-uppsats är i första hand är att om vi hade haft ännu mer tid på oss så 

hade flera arbetsförmedlare kunna svara på våra enkäter samt att de hade tagit på sig tid att 

svara på frågor där de skulle kunna skriva egna reflektioner.  

En annan sak är att på grund av tidsbrist kunde vi inte undersöka i fler städer AF än arbets-

förmedlarna i Västerås, vilket gör att vi inte kan generalisera resultatet till arbetsförmedlare i 

hela landet utan endast till arbetsförmedlarna i Västerås.  Men vi har ändå åstadkommit 

mycket på den begränsade tid som vi hade på oss i o m att vi gjorde både kvalitativundersök-

ning samt en kvalitativintervju, något som skulle göra att denna uppsats skulle betraktats som 

tillförlitligt. 

 

Våra rekommendationer är att om man skall undersöka arbetsförmedlare eller andra organisat-

ioner där dessa organisationer har stor press på sitt arbete, då är det viktigt att man har god tid 

på sig när man vill göra undersökning hos dessa verksamheter, för att det kan ta mycket mer 

tid innan man får in de svar eller kan utföra intervjuer än man hade planerat. 

 

Vårt slutliga råd till det som vi själva upplevde när vi gjorde denna undersökning är att, när 

det gäller enkätundersökningar då är det viktig att man förmulera enkätsfrågorna och svarsal-

ternativ på ett sätt som är lätt att förstå av respondenterna. Detta i syftet att undvika att det ska 

finnas risk att respondenterna förstår enkätfrågorna fel och därmed ge fel svar på frågorna. 

Svarsalternativer ska förmuleras på så sätt att det blir lättare för forskare att kunna dra slutsat-

ser.  Sist ska man även försöka att finnas tillhand för respondenterna genom att vara närva-

 rande när de svarar på enkäterna för att kunna svara på deras frågor.
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Bilagor:  

 

Bilaga 1: Enkätfrågor 

 

 

Enkäter för tjänstemän på AF 
 

1.  

 

Hej, Vi är två studenter från Mälardalens högskola (Mdh), avdelningen för Eko-

nomi/statsvetenskap. Vi skall genomföra en kvantitativ undersökning om Arbetsförmedlarnas 

arbete och handlingsutrymme. Detta kommer att utgöra det empiriska underlaget till vårt ex-

amensarbete (C-uppsatsen). Enkätundersökningen kommer även att bidra till pågående forsk-

ning inom området stadsdelsutveckling. 

 

Kryssa för eller ringa in de svarsalternativen. 

 

 

Arbetsförmedlarnas arbete och deras handlingsutrymme 

 

 

Kön  

Man Kvinna 

 

Yrkestitel……………………………………… 

 

När är du född?.................................................. 

 

Hur länge har du haft din nuvarande tjänst?......................................................... 

 

 

1. Vilka av de följande målen arbetar du mest med? 

1. Matchning   

2. Utsatta grupperna: långtidsarbetslösa  
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3. Att öka sysselsättning   

 

2. Ange i procent (%) i vilken utsträckning du arbetar med ovannämnda mål? 

1. Matchning  

2. Utsatta grupperna: långtidsarbetslösa 

3. Att öka sysselsättning 

4. Annat 

 

 

3. Varför prioriterar Ni just de målen? 

1. Matchning ……………………………………………………………………………………. 

2. Utsatta grupperna: långtidsarbetslösa………………………………………………………... 

3. Att öka sysselsättning………………………………………………………………………… 

4. Annat…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

4. Av de målen Ni jobbar med vilken är svårast? 

Matchning   1 

Utsatta grupperna: långtidsarbetslösa 2 

Att öka sysselsättning  3 

Annat   4 

 

 

 

 

5. Anser Ni att tiden för arbetet med berörda mål har:  

1. ökat…………. 
2. minskat………… 
3. Varken eller (oförändrad) 

 

 

 

6. Hur mycket tid skulle Ni vilja avsätta till detta arbete  

1. Mer  
2. Mindre  
3. Ingen ändring 
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7. Anser Ni att Ert arbete leder till önskade effekter? 

 

Nej, inte alls   Delvis  Ja, helt 

1   2  3 

Vet inte_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

8. Har Ni pengar för att genomföra Ert arbete på ett tillfredsställande sätt? 

 

Nej, inte alls   Delvis  Ja, helt 

1   2  3 

Vet inte_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

9. Har Ni tillräckligt med personal för att genomföra Ert arbete på ett tillfredsställande 

sätt? 

 

Nej, inte alls   Delvis  Ja, helt 

1   2  3 

Vet inte_____________________________________________________________________ 

 

 

 

10. Har Ni utrustning för att genomföra Ert arbete på ett tillfredsställande sätt? 

 

Nej, inte alls   Delvis  Ja, helt 

1   2  3 

Vet inte_____________________________________________________________________ 
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11. Tycker du att Ni har tillräckligt med handlingsutrymme/Autonomi? 

 

Nej, inte alls   Delvis  Ja, helt 

1   2  3 

Vet inte_____________________________________________________________________ 

 

 

 

12. Anser Du att arbetsförmedlare har inflytande i utformningen av dagens arbets-

marknadspolitik? 

 

Nej, inte alls   Delvis  Ja, helt 

1   2  3 

Vet inte_____________________________________________________________________ 

 

 

Om nej, förklara………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Om delvis, förklara……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Om ja, förklara………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

13. Har Ni möjlighet att påverka beslut inom den lokala AF? 

 

Nej, inte alls   Delvis  Ja, helt 

1   2  3 

Vet inte____________________________________________________________________ 

14. På en skala från 1 till 5, hur svår anser Ni att implementering av åtgärder är svår att 

tillämpas? 
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Svårt Delvis svårt  Lagom Delvis Lätt  Lätt 

1 2  3 4                      5

  

Vet inte_____________________________________________________________________ 

 

 

 

15. Varför anser Ni det? 

 

…………………………………………………………………………………………............ 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

16. Är Ni nöjd med hur din arbetssituation är idag? 

 

Nej, inte alls   Delvis  Ja, helt 

1   2  3 

Vet inte_____________________________________________________________________ 

 

 

17. Är det något speciellt Ni skulle vilja tillägga? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Tack för ditt medverkande! 

 


