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Abstract 

Work in the public sector have come to be characterized as work where dilemmas arise 

in various areas. The purpose of this dissertation is to examine how administrators at the 

Swedish Migration Agency, in their role as grassroots bureaucrats, perceive and describe 

the practical dilemmas that might occur at the Swedish Migration Agency. This 

dissertation is first and foremost focused around the dilemmas that occur within 

bureaucratic organizations where the goals of the organizations are at the same time 

efficiency, service, and legal certainty for the individual. The dissertation consists of five 

interviews with six administrators at one immigration office in Sweden. The interviews 

where semi-structured and were performed with an interview guide. Data from the 

interviews was analyzed through thematic analysis which show that the characteristic 

dilemmas that grassroots bureaucrats encounter became clear in particular five areas. 

These areas are missing identification, descriptions of easy and complex cases, language 

barriers, insufficient time and resources and the balancing act of striving for quality on 

one hand and on the other hand striving for quantity. Earlier studies on the Swedish 

Migration Agency has shown that there is a discrepancy between what administrators say 

they can manage and what management is expecting from them. This dissertation 

confirms this.



 

 

Sammanfattning 

Arbete inom offentlig sektor har kommit att karaktäriseras som ett arbete där det uppstår 

dilemman inom olika områden. Syftet med denna studie var att undersöka hur 

handläggare, i egenskap av gräsrotsbyråkrater, upplever och beskriver dilemman som kan 

uppstå i praktiken på Migrationsverket. Denna studie har främst fokuserat kring de 

dilemman som uppstår inom byråkratiska organisationer där organisationens mål både 

karaktäriseras av effektivitet inom organisationen men samtidigt service och rättssäkerhet 

för individen. Fem intervjuer med sex handläggare på ett Migrationsverk i Sverige har 

genomförts. Resultaten visar att de karaktäristiska dilemman som gräsrotsbyråkrater 

stöter på i sitt arbete blir tydliga inom framför allt fem områden. Det första området är 

när det uppstår brist på id-handlingar, det andra området är beskrivningar av lätta och 

komplicerade ärenden, det tredje området är språkbarriärer, det fjärde området är tids och 

resursbrist samt det femte området som är balansen mellan att arbeta efter kvalité och 

kvantitet. Tidigare forskning inom Migrationsverket har visat att det finns en 

meningsskiljaktighet mellan vad handläggarna menar att de klarar av samt vad cheferna/ 

ledningen förväntar sig av arbetet. Även den här studien bekräftar detta. 



 

 

 

Förord  

 

Jag vill passa på att tacka de handläggare som tog sig tid att dela med sig av sina 

erfarenheter av sitt arbete på Migrationsverket. Det har varit en spännande resa att skriva 

om det ni har berättat för mig. Jag vill även passa på att tacka min familj som stöttat mig 

de dagar det känts tyngre att skriva. Ett tack till min kloka faster som hela vägen trott på 

mig, och även ett tack till hennes vän som tog sig tid att lyssna på mina idéer. 

Avslutningsvis ett stort tack till mina två handledare som läst igenom texten under 

arbetets gång och hjälpt mig att strukturera upp hur jag tänker.  

 

Stockholm den 10 augusti 2016 

Linnea Nilsson
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Inledning 

”Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt 

som möjligt utan att säkerheten eftersätts...”  

 

7 § Förvaltningslagen 

 

Citatet ovan är taget ur förvaltningslagen och innebär att handläggare inom all offentlig 

förvaltning i Sverige ska så skyndsamt som möjligt handlägga ärenden utan att 

rättssäkerheten för individen blir lidande (Förvaltningslagen, 1986:223). Som 

organisation skiljer sig offentlig förvaltning från andra organisationer på ett viktigt 

område då de inte har som främsta mål att gå med vinst (Agevall, 2000). Krav som ställs 

på denna typ av organisation är ofta att lyda lagen, vara lojal mot styrande organ och 

samtidigt visa hänsyn till de människor som organisationen vänder sig till. Många gånger 

uppstår problem när olika krav på ett eller annat sätt står i konflikt med varandra (Agevall, 

2000). De dilemman som uppstår ur obalansen mellan resurser och krav kännetecknas på 

olika sätt. Det kan vara att de förväntningar som arbetsgivare har är otydliga, vaga och 

står i konflikt med varandra och att det arbete som utförs blir nästintill omöjligt att mäta 

(Lipsky, 2010). De personer som arbetar inom offentlig förvaltning anses vara 

statens/kommunens förlängda arm ut till medborgarna. Som arbetare inom offentlig 

förvaltning är man generellt accepterad av allmänheten genom att det arbete man utför 

anses vara viktigt. Dock är arbetsuppgifterna som man ställs inför paradoxala. Å ena sidan 

ska de låta individen stå i centrum för att tillhandahålla tjänster, och andra sidan ska de 

på grund av knappa resurser alltid sträva efter effektivitet och se till att budgeten håller 

för organisationens överlevnad. De människor som balanserar mellan dessa dilemman har 

kommit att kallas gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 2010).  

 

Migrationsverket är en statlig förvaltningsmyndighet i Sverige. Deras uppgift är bland 

annat att verka för mottagande, uppehållstillstånd och återvändande för personer som 

söker asyl. Allt inom ramen för att värna om asylrätten (Prop. 2015/16:1). De har även 

som myndighet ansvar att hålla sin budget och för att göra det är kravet på effektivitet 

hög. Det ska uppnås samtidigt som de ska arbeta för god service och rättslig kvalité för 

den enskilda individen. Att placera och ta emot ett stort antal flyktingar ställer höga krav 

på Migrationsverkets anpassningsförmåga då detta arbete kan vara svårt att se i förväg 

(Prop. 2015/16:1). Mot bakgrund av de dilemman som presenteras under inledningen, 
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samt att Migrationsverket är en statlig förvaltningsmyndighet med mål som dels riktar sig 

till klienterna (rättssäkerhet och service) men även till staten (att hålla sin budget och 

effektivitet) blir studiens syfte att studera handläggare som arbetar inom dessa områden. 

Syftet för studien har relevans för socialt arbete ur två perspektiv. För det första för att 

belysa eventuella brister för handläggare som arbetar med sociala problem i sin dagliga 

praktik och för det andra belysa eventuella brister för klientens rättssäkerhet. 

 

Syfte och frågeställning 
 

Studiens syfte är att undersöka hur handläggare vid Migrationsverket (i egenskap av 

gräsrotsbyråkrater) upplever och beskriver dilemman som kan uppstå i arbetet. 

 

Frågeställning: 

Vilka svårigheter respektive möjligheter beskrivs i mötet med klienter?  

Vilka svårigheter respektive möjligheter beskrivs inom den organisatoriska strukturen på 

Migrationsverket?  

 

Begreppsförklaringar 
 

Gräsrotsbyråkrat 

Strävan efter effektivitet inom byråkratiska organisationer samtidigt som målet är service 

och tillgänglighet för klienter är ett dilemma som har kommit att känneteckna många 

arbetsområden inom offentlig sektor. De personer som hamnar mellan tidigare nämnda 

dilemman har kommit att kallas för gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 2010). I denna studie har 

jag valt att se handläggare som arbetar inom Migrationsverket som gräsrotsbyråkrater. 

 

Asylsökande 

Asylsökande är en person som befinner sig i Sverige, som har sökt asyl men väntar på ett 

beslut (Migrationsverket, 2016). 

 

Organisatorisk struktur 

I föreliggande studie beskrivs organisatorisk struktur som en struktur som bestäms av 

chefer och ledning. Förutsättningarna för strukturen begränsas av ekonomiska, 

teknologiska och politiska villkor (jmf. Abrahamsson & Andersen, 2005). 
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Bakgrund  
 

Inledningsvis presenteras här ett avsnitt om Migrationsverket. Anledningen till att berätta 

mer om  Migrationsverket är för att på ett så detaljrikt sätt som möjligt ge en bild av 

verksamheten som handläggarna arbetar inom. 

 

Asylsökande 
 

Aldrig förr inom modern tid har så många människor i världen varit på flykt som nu. Inte 

sedan andra världskriget har vi kunnat tala om denna massförflyttning av civila (Prop. 

2015/16:1). Genomsnittet för asylansökningar i Sverige under åren 2005-2014 var 36751 

stycken per år, dock är 2014 ett år som sticker ut med 81301 ansökningar 

(Migrationsverket, 2016). År 2015  blev ett rekordår då Migrationsverket fick in hela 

162877 stycken ansökningar om asyl (Migrationsverket, 2016). Det innebär mer än en 

fyrdubblad ökning jämfört med genomsnittet från de tidigare åren. Sverige är ett av de 

länder som per capita som tar emot flest flyktingar i Europa (Prop. 2015/16:1). De 

individer som söker sig till Sverige är en utsatt grupp människor som på ett eller annat 

sätt flytt undan förtyck, förföljelse eller krig. Att fly innebär många gånger ett risktagande 

där ens materiella tillgångar försvinner och familjer splittras under flykten. De lever under 

pressade livsvillkor och med en ovisshet om framtiden. Som flyktingar i Sverige stöter 

de på problematik i form av språkbarriärer, kulturella skillnader och diskriminering. 

Statistik visar att över var femte person ( 20-30 %) lider av psykiskt ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2015).  

 

Migrationsverket som politiskt styrd organisation  
 

Det finns två faktorer som påverkar hur väl de politiska målen kan uppnås inom 

Migrationsverket. Det ena är hur myndigheterna själva arbetar inom respektive 

organisation och det andra är situationen i omvärlden. I nuläget uppskattas 60 miljoner 

människor vara på flykt i världen och under 2014 ansökte 625 000 personer asyl inom 

EU (Prop. 2015/16:1). Inom EU är det dock endast fem länder som stått för 75% av 

mottagandet, ett av dem är Sverige. En anledning till de höga siffror beror på det 

inbördeskrig som pågår i Syrien och har försatt en stor del av befolkningen på flykt (Prop. 

2015/16:1).  
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Asylprocessen 
 

Eftersom att Sverige har skrivit under FNs flyktingkonvention innebär det att varje 

individ som söker asyl i Sverige ska prövas enskilt. Kriterierna för att klassas som flykting 

är att man har väl grundade skäl för rädsla att bli förfölj på grund av ras, nationalitet, 

politiskt eller religiös åskådning, kön, sexuellt läggning eller tillhörighet av viss 

samhällsgrupp (Migrationsverket, 2016). Utöver det finns även två stycken 

tilläggskategorier som man också kan åberopa som skäl för att söka asyl. Den första är 

EU-reglerad och heter alternativ skyddsstatusförklaring. Den innebär att man kan söka 

skydd om man riskerar att straffas med döden, löper risk för att utsättas för tortyr eller att 

skadas i sitt hemland för att där pågår en väpnad konflikt. Den andra tilläggskategorin är 

reglerad genom svensk lag och heter övriga skyddsbehövande. Genom denna kan man 

söka asyl om man anser att man inte kan återvända hem på grund av väpnad konflikt i 

hemlandet, har en välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller på grund 

av naturkatastrof. Utöver alla de skäl finns även en kategori där man som individ kan 

åberopa särskilt ömmande omständigheter till exempel om man är allvarligt sjuk 

(Migrationsverket, 2016). I analysdelen återkommer jag till hur handläggare upplever 

svårigheter och möjligheter i mötet med klienter när de ska fatta beslut i ärenden.  

 

Tidigare forskning  
 

Det existerar inte mycket forskning kring hur handläggare i egenskap av 

gräsrotsbyråkrater upplever dilemman på Migrationsverket. Det här avsnittet kommer att 

ta upp tre studier som gjorts på Migrationsverket som var och en har undersökt 

handläggare och hur de upplever sitt arbete. Avslutningsvis presenteras några rapporter 

som diskuterat begreppet gräsrotsbyråkrat och hur man kan tillämpa begreppet inom 

studier. 

 

Migrationsverket 

En studie (Granhag, Strömwall & Hartwig, 2005) bland anställda vid Migrationsverket 

hade som syfte att ta reda på hur handläggare skiljer mellan falska och sanna berättelser 

från människor som söker asyl. Studiens viktigaste delar visar att det inte var någon större 

skillnad på stereotypa föreställningar mellan arbetare på Migrationsverket och en 

kontrollgrupp med studenter. Handläggarna på Migrationsverket var eniga om att det 

behövdes bättre utbildning i att kunna skilja på bedrägeri och sanna historier (Granhag, 
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Strömwall & Hartwig, 2005). Författarna fann att olika handläggare varierade i sin 

bedömning vilket rimmar illa med Migrationsverkets policy om att alla ska bli lika 

behandlade. Författarna anger att fortsatt forskning bör undersöka hur Migrationsverkets 

mål för organisationen uppfattas av handläggare och hur man arbetar mellan målen och 

trovärdigheten i människors berättelser. Författarna rekommenderar även utbildning för 

de handläggare som arbetar på Migrationsverket (Granhag, Strömwall & Hartwig, 2005). 

Relevant ifrån denna studie att ha med i beaktande är att författarna efterlyser fortsatt 

forskning i hur man arbetar kring målbilden för organisationen i praktiken för 

handläggarna, samt att de rekommenderar bättre utbildning.   

 

I avhandlingen ”utan given hemvist” av Ottosson, Eastmond och Schierenbeck (2012) 

studerar forskarna hur barnperspektivet för ensamkommande barn kommer till uttryck 

inom svenska myndigheter, och däribland Migrationsverket. Avhandlingen är uppbyggd 

som tre avgränsade studier som vardera svarar på syftets tre frågeställningar. Den första 

studien undersöker hur barnperspektivet implementeras i svensk asylprövning och hur 

dilemman som uppkommer för tjänstemannen ser ut (Ottosson, Eastmond & 

Schierenbeck, 2012). Studien består av nio intervjuer med barnhandläggare som arbetar 

vid Migrationsverkets mottagningsenhet. Studien visar att barnhandläggare ansåg att det 

var av vikt att lyssna till barnen, men att tidsbrist många gånger förhindrade detta. Ett 

annat dilemma var de ambitioner handläggarna ville uppnå med sitt arbete kontra den 

verklighet de mötte i sitt arbete. Barnhandläggarna uppgav att de saknade klara direktiv 

för vad de skulle uppnå och upplevde att de saknade klara riktlinjer. Som helhet menar 

Ottosson et al. (2012) att barnhandläggarnas främsta dilemma var den motsättning som 

fanns mellan å ena sidan lyssna och se till barnets bästa - barnperspektivet, å andra sidan 

andra prioriteringar inom organisationen och hos kollegor. Studien bekräftar att det 

finns en motsättning mellan organisationens riktlinjer samt arbete i praktiken, vilket är 

av relevans för föreliggande studie.  

 

I slutrapporten av projektet “Förhöjd kvalité i svensk asylprövning” (Feijen & Frennmark, 

2011) undersöks hur flyktingkonventionen tillämpas inom Migrationsverket. Rapporten 

är skriven på uppdrag av UNHCR (FNs flyktingorgan). Slutrapporten sammanfattas med 

ett antal olika rekommendationer att arbeta vidare med på Migrationsverket. 

Rekommendationer för handläggares del är främst förbättrat arbete för att handläggare 

ska få de verktyg och den utbildning som behövds för att klara av sitt arbete. Feijen och 
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Frennmark (2011) skriver att Sverige har en hög standard inom arbetet på 

Migrationsverket och har också genomgått ett förbättringsarbete den senaste tiden, bland 

annat i form av kortare handläggningstider. Författarna uppger också att fokus har legat 

på effektivisering och omorganisering under den senaste tiden vilket har gjort att arbetet 

med att utbilda nyanställda och vidareutbilda personal på asylprövningsenheterna fått 

vänta (Feijen & Frennmark, 2011).  

 

Gräsrotsbyråkrater 
 

Hur man använder sig av gräsrotsperspektivet inom forskning har kommit att diskuteras 

på olika sätt. Det här avsnittet kommer att presentera hur begreppet gräsrotsbyråkrat kan 

appliceras inom forskning och framför allt lyfta fram vikten av kontexten när man 

använder sig utav perspektivet. 

 

Lipsky har kommit att ses som förgrundsgestalten till gräsrotsperspektivet då han skrev 

om det redan  under 1970- talet (Ellis, 2011). Det var i en era då politiken också gav större 

utrymme åt byråkratiprofessioner. Men i och med den nedmontering som gjorts inom den 

sociala sektorn (i detta fall Storbritannien) behöver gräsrotsbyråkratins 

handlingsutrymme återigen ifrågasättas. Ellis (2011) genomförde en studie där hon 

undersökte hur politiska växlingar har påverkat gräsrotsbyråkrater i deras 

handlingsutrymme under en 15-årsperiod. Resultatet av studien visar att mycket av 

Lipsky´s resonemang fortfarande har en giltighet i dagens samhälle och att 

gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme fortfarande existerar i viss mån. Studien 

problematiserar även kontexten för vilken gräsrotsbyråkraten arbetar inom. Beroende på 

hur arbetsrollen ser ut, det vill säga hur byråkratiskt styrd organisationen är och hur styrd 

man är av chefens direktiv, formar det även hur handlingsutrymmet yttrar sig (Ellis, 

2011). 

 

I en artikel av Musil et al. refererad i Evans och Harris (2006) beskrivs att 

gräsrotsbyråkrater anammar två sätt att hantera de begränsningar som gräsrotsbyråkrater 

ställs inför i sitt arbete. Antingen så utmanar man de givna ramarna för att ge den service 

man vill ge. Eller så följer man de organisatoriska ramarna, men det kan då bli på 

bekostnad av den service man egentligen är skyldig att ge den sökande. Detta kritiseras 

av Evans och Harris (2006) som menar att man inte på ett godtyckligt sätt kan använda 

Lipskys gräsrotsperspektiv i några enkla modeller utan att ha tagit hänsyn till de kontexter 
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och omständigheter som gräsrotsbyråkraten arbetar under i sin arbetsmiljö (Evans och 

Harris, 2006). En av Lipskys huvudteser är att gräsrotsbyråkrater har ett 

handlingsutrymme men att det är kontrollerat av den verksamhet man arbetar inom. I en 

fallstudie av Evans (2011) kritiseras Lipskys tes om detta med argumentet att man måste 

problematisera vilken profession man som gräsrotsbyråkrat har och vilken status den ger, 

statusen för professionen ger i sin tur en indikator på handlingsutrymmet (Evans, 2011).  

 

En annan studie ( Hjörne et al., 2010) som gjorts kring hur man ser på rollen som 

gräsrotsbyråkrat beskriver tre dilemman som karaktäriserar gräsrotsbyråkratin ( 1. 

Självständighet kontra Kontroll 2. Ansvar kontra Standard och 3. Tillgång kontra 

efterfrågan) behöver som tidigare nämnts sättas in i ett nytt perspektiv då New Public 

Management rörelsen har gjort sitt intåg inom politiken efter att Lipsky lanserade sin teori 

på 1970- talet ( Hjörne et al., 2010). Sammanfattat beskriver de refererade studierna hur 

viktigt det är att problematisera kontexten för vilken gräsrotsbyråkraterna arbetar inom. 

Dels framhävs vikten av att problematisera professionens roll, dels framhävs vikten av 

hur politiken styrt de organisatoriska ramarna och målet för arbetet.  

 

Teoretisk tolkningsram 
 

Gräsrotsbyråkratier 
 

Under intervjuerna och under tiden för bearbetning av studiens datamaterial blottades 

dilemman i intervjupersonernas berättelser. Det var de dilemman som fick mig att koppla 

empiri med teorin om gräsrotbyråkrater. Lipsky (2010) skriver om olika arbetsområden 

som alla kännetecknas av de dilemman man som gräsrotsbyråkrat stöter på i sin arbetsroll. 

Det område jag främst ska använda mig av i hans teori är de arbetsförhållanden man 

arbetar under i rollen som gräsrotsbyråkrat. Det karaktäristiska för arbetet är bland annat 

att de resurser man har till sitt förfogande inte står i proportion till det arbete man 

förväntas prestera, de mål som organisationen vilken man arbetar under är ofta vaga, 

tvetydiga eller motstridiga. Eftersom målen i sig är vaga blir det svårt att arbeta 

prestationsorienterat och svårt att mäta det arbete man utför (Lipsky, 2010). 

 

Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkrater är de individer som i sitt dagliga arbete har en 

direktkontakt med samhällsmedborgarna samtidigt som de ska implementera de regler 

och politiska mål som deras offentliga myndighet representerar. Gräsrotsbyråkrater kan 
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vara poliser, lärare, socialarbetare etc. I och med att deras arbete bygger på mötet med 

människor blir det svårt att arbeta med strikta handlingsplaner för hur man hanterar alla 

uppkomna situationer (Lipsky 2010). Det gör att handlingsutrymmet för 

gräsrotsbyråkrater blir brett och att de själva många gånger väljer hur och om de ska 

ingripa. Lagar och bestämmelser som implementeras av gräsrotsbyråkrater går många 

gånger inte att uppfylla på grund av bland annat tids och resursbrist. Det gör att man som 

gräsrotsbyråkrat anammar olika arbetssätt och rutiner för att klara av uppkomna 

dilemman. Även om en polis och en lärare inte har samma arbetsuppgifter eller arbetar 

med samma klientel så finns där gemensamma dilemman i deras arbetssituation (Lipsky, 

2010). Under de senaste årtiondena har en åtstramning av resurser gjorts inom 

välfärdsorganisationer. Man har arbetat med att effektivt begränsa onödig tid och svaret 

till detta är att automatisera och systematisera. Men hur mycket klientkontakt kan 

reduceras i arbete med människor och vad blir konsekvenserna? (Lipsky, 2010). 

Gräsrotsperspektivet är inte en allomfattande generell teori som ger gräsrotbyråkrater en 

förklaring på sina svårigheter de upplever i sin vardag. Vad som adresseras är istället 

olika förhållanden som på ett nyanserat sätt identifierar olika problemområden (Lipsky, 

2010). 

 

Efterfrågan på de tjänster gräsrotsbyråkrater kan stå till tjänst med är långt högre än de 

resurser de besitter. Ju tydligare mål man har inom en organisation desto lättare blir det 

att mäta effektiviteten. När målen är tydligare blir det både lättare att guida sin personal 

och även enklare att kontrollera att alla arbetar efter samma mål (Lipsky, 2010). Målen 

inom gräsrotsbyråkratier är av mer idealiserad art och blir därför svårkontrollerade och 

även svåra att mäta. Det kan även vara konflikter kring vad som är arbetsmålet och det 

skapar utrymme för tolkningar. Frågor gräsrotsbyråkratier kan ställas inför är till exempel 

om polisens främsta uppgift ska vara att upprätthålla ordning eller ingripa för att 

upprätthålla lag? Är en socialarbetares främsta uppgift att hjälpa till med ekonomisk hjälp 

eller verka för att klienten skall bli oberoende? (Lipsky, 2010). Som gräsrotsbyråkrat 

ställs man mellan ett antal dilemman när man ska hjälpa klienten. Ett av de första är om 

man ska verka efter det bästa för individen eller ha standardiserade mallar likt social 

ingenjörskonst när man hjälper en klient. Vidare står man i konflikt med vad  individen i 

fråga är i behov av och hur det kan appliceras på det arbetssätt som organisationens 

målbild ger. I och med tvetydiga mål från organisationen kan även gräsrotsbyråkraten bli 

vilsen i sin egen rollförväntning och detta bidrar till att försämra arbetssätt och effektivitet 
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hos individerna (Lipsky, 2010). Ytterligare ett kännetecken hos gräsrotsbyråkrater är 

svårigheten med att mäta och utvärdera arbetet som förs inom organisationen. När 

marknadsorienterade företag lätt kan utvärdera arbetssätt (då deras målbild är tydlig) blir 

det svårare för gräsrotsbyråkratier att veta när de har gjort rätt arbete (Lipsky, 2010). 

 

Arbetssätt inom byråkratier 
 

För att kunna hantera ett stort antal klienter inom byråkratiska organisationer finns där 

redan standardiserade arbetssätt att utgå från. Handläggarnas uppgift blir således att 

sortera och kategorisera. Den byråkratiska organisationen bygger på strikta gränser för att 

varje klient ska kunna få den hjälp den har rätt till (Johansson, 2007). Gränssättningar är 

viktiga för att kunna placera klienter och hantera deras fall, men hur gränser ser ut kan 

variera och förändras. Inom statlig verksamhet är mångt och mycket politiska beslut. 

Denna process medför även hinder där lagar och regler blir svåra att genomföra i 

”verkligheten” och står i strid med vad som är praktiskt möjligt. Inom denna hierarki finns 

olika viljor och åsikter  som öppnar upp för en viss godtycklighet (Johansson, 2007). När 

målen för en organisation blir diffusa blir det även svårt att mäta hur arbetet ser ut inom 

organisationen. Det är då vanligt att så kallade substitut mått används som pekpinne för 

att kunna kontrollera arbetarna. Att mäta antalet fall som handläggarna gör kan fungera 

som en indikator. Dock säger det bara någonting om vad handläggaren har åstadkommit 

i sitt arbete och ingenting om hur arbetet utförs i samband med de demokratiska värden 

man som tjänsteman inom offentlig förvaltning ska ta ställning till (Lipsky, 2010). 

 

Som gräsrotsbyråkrat har du en relation till klienterna som är betydande att granska för 

att få en djupare och mer kontextuell förståelse för hur dilemman uppstår. Men att endast 

undersöka gräsrotsbyråkraten i relation till klientkontakt ger en snedvriden bild av 

gräsrotsbyråkratens situation då denne arbetar inom en organisation som i mångt och 

mycket styr dennes förmåga att arbeta (Johansson, 2007). Genom en organisation kan 

arbete organiseras för ett specifikt mål och på så sätt öka handlingskapacitet för att nå 

målet. Men samtidigt som man samlar kapacitet för att nå ett visst mål blir också 

resursanvändning en kamp för att inte slösa på arbetskraft. Här blir dilemmat att få fram 

hur och på vilket sätt denna resursapparat kan användas på mest effektiva sätt. För att 

upprätthålla effektiviteten skapas maktförhållanden som kan upprätthålla detta. Hur 

maktförhållanden ser ut är relativt, och beror på många olika faktorer (Johansson, 2007). 
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Att konstruera en klient  
 

För att kunna arbeta med individer inom byråkratiska organisationer måste en process ske 

innan handläggningen av själva fallet går att utföra. Människor är alla unika i sitt slag, 

man kan inte på förhand säga hur en enskild individ ska handla, reagera eller uttrycka sin 

önskan. För att byråkratiska organisationer ska hjälpa en individ krävs det att denna 

individ görs om till en klient (Johansson, 2007). Anledningen till att denna process är 

viktig är för att byråkratin är specialiserad, den är konstruerad att ta sig an många fall på 

en gång. Denna konstruktionsprocess är i sig komplicerad då man inte kan göra om en 

människa till egenskaper likt en maskin för att ”passa in” i byråkratins kriterier 

(Johansson, 2007). 

Efter att individen transformerats till klient byggs en relation upp mellan klient och 

gräsrotsbyråkrat. I denna process byggs ett fall upp, ett fall är endast en del av individen, 

det är en skapelse ur individens önskan (Johansson, 2007). Fallet är den förutsättning 

gräsrotsbyråkraten arbetar inom, i gråzon mellan klient men också individ. Ibland 

fungerar denna process utan hinder. En individ kommer med en ansökan, handläggaren 

gör om individen till en klient. I den bästa av världar skulle mötet gå smärtfritt, kriterier 

läggas fram och avslag/bifall lämnas. Dock fungerar inte verkligheten på detta sätt 

(Johansson, 2007). Inom mötet mellan hjälpsökanden och organisation skriver Johansson 

(2007) om fem olika begrepp som tillsammans förklarar de förutsättningar som 

gräsrotsbyråkraten arbetar under. Dessa begrepp är regel-bundenhet, specialisering, tid 

per ärende, intresseorientering och avstånd. 

Regel-bundenhet 

Hur man tillämpar regler inom en organisation beror på hur detaljstyrd man är i sitt arbete. 

Lagar kan ha olika former inom ett spektrum där strikt detaljreglering är det ena hörnet 

och motpolen blir ramlag. Det bär i sin tur med sig villkor för flexibilitet i tillämpning 

(Johansson, 2007). Johansson beskriver att en handläggare har detaljstyrd strikt 

tillämpning av lagar. Det för med sig att många individer lämnas utanför då de inte passar 

in för kriterierna. Det kan bero på att man vill värna om det man vill skydda, som i sin tur 

medför rättssäkerhet för de berörda klienterna i fråga (Johansson, 2007). 

Specialisering 

Inom en byråkratisk organisation är det viktigt att gräsrotbyråkraterna är specialiserade 

inom sitt arbetsområde. En handläggare kan inte hjälpa en individ med alla problem utan 
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måste utgå från organisationens huvudsakliga uppgiftsområde. När förståelsen för vad 

organisationen kräver för typ av klient kan arbetet standardiseras och bli någorlunda mer 

mekaniskt, i den bemärkelse då ”onödigt fakta” snabbt kan sorteras bort som irrelevant 

(Johansson, 2007). 

Tid per ärende 

Beroende på arbetets karaktär och målbilden för organisation blottas även hur mycket tid 

man kan erhålla för varje individ. Har man ett trångt handlingsutrymme har man också 

många gånger som mål att klara av stor ärendemängd (Johansson, 2007). 

Intresseorientering 

Som tidigare nämnt är gränsdragningar för hur arbetssättet inom byråkratins ramar ser ut 

en viktig faktor när man skall studera organisationen. Något som handläggaren också 

måste ta hänsyn till är dilemmat mellan kontroll och service (Johansson, 2007). Hur 

mycket service kan man som gräsrotsbyråkrat stå till tjänst med utan att legitimiteten för 

organisationen hotas? Och åt andra hållet, hur långt får man kontrollera utan att det förstör 

för enskilda individen/allmänhetens intresse som också organisationen tjänar under. 

Denna dubbeltydighet blir många gånger viktig att bejaka när kravet på snabb 

ärendehandläggning står i fokus (Johansson, 2007). 

Avstånd 

Ju mindre närhet en gräsrotsbyråkrat har till sin klient ju mindre personlig blir relationen. 

Detta innebär också att det blir svårare för klienten att beskriva individuella 

omständigheter (Johansson, 2007). Även varaktigheten för kontakten gör att relationen 

antingen stannar avpersonifierad eller blir på nytt personifierad. Ju mer specialiserad en 

byråkratisk organisation är, desto mindre tid kan man erhålla för individuell service. Detta 

är vanligt inom organisationer som har hand om ett stort antal klientel (Johansson, 2007). 

 

Metod 
 

I föreliggande studie har det data som samlats in genom intervjuer med handläggare på 

Migrationsverket analyserats ur ett gräsrotsbyråkratiperspektiv. Lipsky använder inte 

själv ordet handläggare i texter och tidigare forskning kring gräsrotsbyråkrater har inte 

heller tagit upp beteckningen handläggare. Det finns inget krav på att handläggare på 

Migrationsverket ska ha en examen inom socialt arbete. En del har det, framför allt de 
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personer som arbetar med att fatta beslut om personer får stanna eller inte stanna i Sverige. 

Under arbetet med studien fann jag en stor likhet mellan de dilemman som karaktäriserar 

gräsrotsbyråkraters arbete och vad intervjupersonerna tog upp som problematiskt i sin 

arbetssituation. Då tidigare forskning påpekar vikten av kontexten kommer ett fokus  att 

ligga kring det i min analysdel.  

 

Forskningsdesign 
 

Som metod för att genomföra denna studie har jag valt semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju kan se ut på olika sätt men generellt har forskaren en mall med 

frågor som ska besvaras. Karaktäristiskt är frågorna ganska öppet formulerade. Utrymme 

lämnas åt andra sidospår men generellt finns där ett tema att gå tillbaka till (Bryman, 

2011). Valet av intervju för just denna studie är för att studiens syfte vill komma åt 

intervjupersonernas upplevelser av sitt arbete som handläggare på Migrationsverket. 

Valet av semistrukturerad intervju var för att inte ha en alltför stel intervjuform men heller 

inte en allt för öppen, då syftet är att studera upplevelser. För att genomföra en god studie 

inom kvalitativ forskning läggs vikten på transparens, dvs att noggrant kunna beskriva 

hur man går tillväga (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Jag har därför som ambition med 

denna metod del att förklara hur jag har gått tillväga på ett så utförligt sätt som möjligt. 

 

Tillvägagångssätt för insamling av tidigare forskning  
 

Denna studie har pågått under en längre period och inhämtning av tidigare forskning samt 

litteratur har skett succesivt. Det som är skrivet om tidigare forskning om 

gräsrotsbyråkrater är hämtat från ebscohost.com med sökorden: street-level bureaucracy, 

dilemmas, social work, samt peer reviewed articles. Den tidigare forskning som berör 

handläggare på Migrationsverket är hämtat från Google med sökorden: Migrationsverket, 

dilemman, handläggare, gräsrotsbyråkrati. Artikeln som berör hur välfärd organiseras 

(Agevall, 2000) är hämtad från Google med sökorden: styrning, välfärdsprofessioner 

samt organisering av välfärd + studie.  

 

Tillvägagångssätt för inhämtning av datamaterial  
 

Hur förhållandet mellan teori och observation/resultat ser ut kan förklaras i form av 

antingen ett deduktivt förhållningssätt eller ett induktivt förhållningssätt. Deduktivt 

förhållningssätt innebär att det redan existerar en befintlig teori man vill testa. Genom att 
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testa denna teori gör man hypoteser och får ett resultat genom observation. Induktivt 

förhållningsätt innebär att utifrån en observation/ resultat får man en idé om en teori om 

hur någonting förhåller sig (Bryman, 2011). I verkligenheten är sällan en undersökning 

strikt induktiv eller strikt deduktiv utan inom deduktiv utgångspunkt finns inslag av 

induktiva förhållningssätt samt vice versa (Bryman, 2011). I denna studie fanns ingen 

teori som var utgångspunkt för observationen utan studiens syfte fick vara vägledande i 

utformandet av intervjuguiden. Efter materialet transkriberats och teman tagits fram 

kopplades materialet till en redan befintlig teori - teorin om gräsrotsbyråkrater. När 

forskarens förhållningssätt växlar mellan ett  induktivt och ett deduktivt förhållningssätt 

har det kommit att kallas för abduktion (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

Urval 
 

Ambitionen var att intervjua ett flertal personer på minst två Migrationsverk i Sverige för 

att ge en så bred variationsrikedom som möjligt. Det visade sig vara svårare att komma i 

kontakt med Migrationsverket än trott. Jag har varit i kontakt med två Migrationsverk i 

Stockholmsområdet. Det var ingen inom Stockholmsregionen som hade möjlighet att ta 

emot studenter med hänvisning till det arbetstryck Migrationsverket befinner sig under. 

Min före detta uppsatspartner har gjort sin praktik inom ett Migrationsverk i Sverige och 

hade därför kontakter. Där av blev vårt urval ett så kallat bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig utav de respondenter som finns 

tillgängliga för forskaren. Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att det inte går att 

generalisera studien till en större population (Bryman, 2011). 

 

Intervjuerna  
 

Genom min uppsatspartner fick vi fem intervjuer tilldelat oss från hennes praktikplats. Vi 

fick fyra intervjuer under en och samma dag och den sista intervjun veckan därpå. De 

första fyra personerna intervjuades individuellt. Varje intervju tog mellan 45-60 minuter. 

Den sista intervjun bestod av två handläggare och den tog ungefär lika lång tid. Av de sex 

handläggare vi har varit i kontakt med har två arbetat på mottagningsenheten, en på 

asylprövning och tre på registreringsenheten. Registreringsenheten är den första enhet 

man som asylsökande besöker, där sker en så kallad registrering. Registreringen är en 

viktig den för den asylsökande då det är först när asylansökan lämnats in och registrerats 

som den sökande vistas legalt i landet. Mottagningen är en enhet där man kan ansöka om 
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olika insatser i väntan på asylbesked. Asylprövningsenheten är den enheten där 

handläggningen för avslag eller bifall för uppehållstillstånd avgörs. 

 

Intervjuguiden är utformad som en trattmodell, där inledningen låter handläggarna berätta 

lite allmänt om verksamheten, sina arbetsuppgifter, asylprocessen etc. Efter det ställdes 

frågor om mötet med klienter, hur ser det ut? vad upplever de är svårt i mötet och vad 

upplever de är lättare? För en mer detaljrik intervju lämnades plats för beskrivningar om 

konkreta situationer. När vi ställde en fråga, för att inte fastna i ett ja/nej samtal där vi 

styrde mer än de berättade lät vi dem svara på frågan och sedan följa upp om vi ansåg det 

relevant med följdfrågor. Vidare i intervjun frågade vi om deras uppfattning kring den 

ökning av ansökningar av asyl som skedde under 2015, det är ett område den här studien 

inte fokuserat kring då syftet inte hade relevans med de svar vi fick tilldelat oss. Mot 

slutet av intervjun öppnade vi upp för frågor om organisationen i sin helhet, hur de ser på 

förbättring för organisationen och hur de själva tänker att hur arbetet bör styras framöver. 

Vi hade som ambition att låta dem resonera fritt kring förbättringar som de uppfattar som 

problematiskt idag. Handläggarna fick först läsa vårt brev med information om studien 

och innan varje intervju återupprepade vi vilka vi var, samt det som stod i 

informationsbrevet (se informationsbrevet under bilagor). Vi frågade även om lov att få 

spela in varje intervju.  

 

Tematisk analys 
 

Tematisk analys innebär en noggrann läsning av sitt datamaterial där man kategoriserar 

teman och sub-teman som ställs upp i en matris (Bryman, 2011). I sökandet efter teman 

rekommenderas det att ha ögonen öppna för repetitioner, lokala typologier, metaforer, 

övergångar, likheter skillnader, språkliga kopplingar, avsaknaden av data samt 

teorirelaterat material (Bryman, 2011). I min analys har jag främst fokuserat på 

repetitioner, det vill säga återkommande teman i mitt material samt teorirelaterat material. 

Under processens gång har jag lyssnar till det inspelade materialet från intervjuerna. Jag 

har transkriberat materialet och läst igenom samtalen. Utifrån det tyckte jag mig skönja 

två kategorier. Det första är de dilemma som handläggare i mötet med klienten stöter på, 

om de svårigheter men också glädjen i arbetet. Det andra berör de organisatoriska krav 

och den position handläggarna befinner sig inom i relation till de organisatoriska ramarna. 
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Ur mitt material har jag plockat ut det som jag tolkade som meningsbärande enheter för 

vad som sagts. De meningsbärande enheterna kunde sedan kategoriseras och teman lyftas 

fram. Här följer ett exempel på hur arbetet kan ha sett ut när jag fann mina teman. 

 

Meningsbärande enhet Kategori Tema 

 

”så man har ju ont om tid, man kanske inte har hur lång 

tid som helst att sitta med en person och göra saker. Man 

kanske kan känna, nu vet inte jag men det skulle kunna 

vara så att man inte har den tid som man skulle vilja ha på 

ett samtal” 

Mötet med klienter Tid och resurs 

problematik 

 

”det är ju allmänt känt att personalen som är nere på 

golvet vi handläggare, vi är ju inte alltid jättenöjda med 

våra chefer alltså vi känner ju inte att våra förslag och 

rekommendationer kommer fram” 

Organisatoriska 

svårigheter 

Kvantitet och 

kvalitet i 

arbete 

 

”men sen är det ju tolkar, eller du har fått en tolk men 

barnet förstår inte dialekten. Det är ju mycket strö runt 

omkring. ” 

Mötet med klienter Språkbarriärer 

 

Det är med hjälp av mina teman som jag senare lyfte upp mitt datamaterial till en mer 

abstrakt nivå som möjliggör för teoretisk tolkning. 

 

Förförståelse 
 

Min egen förförståelse inom ämnet var mycket begränsad. Nyfikenheten startade med att 

jag kom hem (2016) från ett år utomlands och hörde om alla flyktingar som sökt asyl 

inom Sverige. Jag har själv ingen tidigare erfarenhet inom Migrationsverket och inte 

heller om handläggare då jag gjort min egen praktik utanför socialtjänsten.  
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Uppsatsen trovärdighet  
 

Reliabilitet beskrivs som ett mått på tillförlitligheten i studien. Har en studie hög 

reliabilitet kan den göras om av en annan forskare och få samma svar. Validitet beskrivs 

som sanningsgiltighet, det vill säga mäts det som är avsett att mätas? (Kvale & Brinkman 

2014). Inom positivistisk tradition ställs frågan om hur operationaliseringen gått till, alltså 

hur teoretiska begrepp skall kunna mätas i studien och det blir en viktig del för att styrka 

validiteten (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Inom kvalitativ forskning menar man att blicken 

flyttas från att göra en validering av resultat till att validera under alla stadier i 

forskningsprocessen. Alltså skall forskaren ställa sig kritisk till alla sina delmoment 

genom studien för att hålla en så övertygande validitet som möjligt fram till slutprodukten 

(Kvale & Brinkmans, 2014). Att generalisera diskuterats i termer om att kunna finna 

lagbundenheter och universella lagar, i motsats till detta menar man inom kvalitativ 

forskning att varje situation har sitt unika fenomen och att kunskap är kontextbunden. 

Reliabilitet, validitet och generalisering har ifrågasatts inom kvalitativ forskning då 

objektifiering i strikt positivistisk mening inte går att applicera. Dock menar förespråkare 

för kvalitativ forskning att man inte ska förkasta de termerna med att de bör omformuleras 

om så att de kan appliceras på intervjuforskning (Kvale & Brinkmans, 2014). Se under 

avsnittet metoddiskussion hur jag har förhållit mig till begreppen för denna studie. 

 

Etiska ställningstaganden 
 

För att följa de etiska riktlinjer som är viktiga för kvalitativ forskning har 

vetenskapsrådets fyra huvudkrav varit vägledande för bemötandet med handläggarna. De 

fyra huvudkraven är 1. Informationskravet det vill säga att forskaren ska informera om 

syftet med studien 2. Samtyckeskravet det vill säga att forskaren ska informera om att 

delta i studien är frivilligt. 3. Konfidentialitetskravet det vill säga alla uppgifter som 

presenteras i studien ska förvaras med största försiktighet så att obehöriga inte kan ta del 

av materialet och slutligen 4. Nyttjandekravet det vill säga att all data forskaren får ta del 

av endast skall användas för forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). En forskares 

ambition är att få tillgång till så riklig detaljerad information som möjligt men att 

samtidigt respektera informantens integritet (Kvale & Brinkmans, 2014). I studien låg 

mycket fokus på att informera handläggarna om syftet med vår studie, få dem att känna 

sig viktiga i processen av kunskap och att informera dem om de etiska riktlinjerna vi 

kommer att följa (se informationsbrevet under bilagor). 
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Resultat och analys 
 

Den tematiska analysen resulterade i olika teman som var för sig kommer att analyseras 

med syftet. Dessa teman är (1) brist på id-handlingar, (2) ”lätta och komplicerade 

ärenden” (3) språkbarriärer, (4) tid och resursproblematik och (5) ”att arbeta efter kvalité 

eller kvantitet”. 

 

Innan själva analysdelen presenteras kommer först ett avsnitt som handlar om den kontext 

som handläggarna, i egenskap av gräsrotsbyråkrater, arbetar under. Ambitionen med att 

presentera arbetsuppgifterna för handläggarna är för att ge en indirekt förståelse till vilka 

möjligheter handläggarna har att påverka sin arbetssituation. Den forskning som 

presenterats tidigare har visat vikten av att förklara under vilken kontext och vilka 

förutsättningar gräsrotsbyråkrater har när man ska analysera dilemman de upplever i sin 

praktik. Under teoridelen presenterades fem steg i processen att skapa en klient 

(Johansson, 2007). Denna process visar hur kontexten, det vill säga de förutsättningar och 

resurser som handläggarna har att tillgå, är viktig för det arbete som gräsrotsbyråkraten 

arbetar inom ser ut. 

 

Beskrivningar av arbetsuppgifter 
 

På Migrationsverket uppger handläggarna att deras arbete är detaljstyrt, det finns raka 

riktlinjer för hur man beviljar uppehållstillstånd, vinterkläder, fyller i blanketter etc. 

Intervjuperson tre uppger att: 

 

”Ja alltså på en registreringsenhet, det är ju ganska smalt med arbetsuppgifter, det är inte så 

brett… jag tar upp registreringar, skriver protokoll, skriver in de” (IP 3). 

 

På Migrationsverkets avdelning för asylsökande är specialiseringsgraden hög (Jmf. 

Johansson, 2007). Antingen så är du flykting eller så är du inte flykting, antingen blir du 

beviljad asyl eller så blir du inte beviljad asyl.  Det gör att kontrollarbete och att utreda 

vem en person är blir viktig. Intervjuperson två uppger det här i samtalet om vad de har 

för arbetsuppgifter. 

 

” så det blir ju väldigt mycket på ytan… det handlar om identitet, vem är det? Försöka få in 

handlingar, uppgifter om familj, släkt, resväg, varför man söker asyl” (IP 2). 
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Dock finns utrymme på mottagningsenheten att se till individens mer särskilda behov i 

form av sociala samtal. Det är den enda enheten inom Migrationsverket som inte arbetar 

lika strikt efter protokoll.  

 

” våra samtal är ganska fria, vi kan ställa vilka frågor vi vill, för att om vi har ett socialt samtal 

så är det vi som skriver ned frågorna, det finns ju inga frågor innan” (Ip 5). 

 

Ett annat område i processen ”att skapa en klient” är tid per ärende. Ju snävare och mer 

detaljstyrd en organisation är desto större ärendemängd förväntas den klara av.  

Intervjuperson ett uppger att de har ett klart arbetsmål - att registrera. 

 

” nämen vårt uppdrag är ju att registrera, sen lämnar vi det vidare till prövningsenheten…. Så 

vi har bara den där korta delen med att registrera” (IP 1). 

 

Även intervjuperson sex uppger att det finns standardiserade arbetssätt.  

 

” nä alltså det finns ju mallar och protokoll som säger hur vi ska arbeta..  sen har vi en 

handbok där det liksom är frågor och svar på hur vi ska göra” (IP 6). 

 

Sammanfattat för arbetet som handläggare på Migrationsverket har karaktäriseras av att 

man har ett snävt arbetsområde att påverka. Det gör att strävan efter effektivitet är hög. I 

nästa avsnitt presenteras hur dilemman uppstår i praktiken för intervjupersonerna. Först 

presenteras de svårigheter och möjligheter som handläggarna upplever i mötet med 

klienter och senare presenteras de svårigheter och möjligheter som handläggarna upplever 

i praktiken inom de organisatoriska ramarna.  

 

Frågeställning 1: 
 

Upplevelse av svårigheter respektive möjligheter i klientkontakterna 
 

Följande avsnitt ska belysa hur handläggarna upplever svårigheter och ser möjligheter 

med klientkontakt i praktiken inom organisationen. Samtalen berör hur de ser på sin roll 

som handläggare, vad som kan upplevas som svårt, vad som kan upplevas som lätt, under 

vilka situationer och varför. Tre teman som karaktäriserade handläggarnas arbete i 
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egenskap av gräsrotsbyråkrater under mötet med klienter var brist på id-handlingar, ”lätta 

och komplicerande ärenden” och språkbarriärer.  

Brist på ID- handlingar  

 

Återkommande i samtliga intervjuer med handläggare som arbetar på 

registreringsenheten var svårigheten med att hjälpa individer att registrera en ansökan för 

asyl när individen ifråga saknar id-handlingar. Migrationsverket är en organisation med 

snävt arbetsområde och därmed ökat krav på masshantering av klienter. Arbetsprocessen 

förutsätter att det ska finnas en dokumentation om vem individen är. På 

registreringsenheten arbetar handläggarna med så kallade mottagningsprotokoll. I 

protokollen registreras namn, kön, ålder samt var ifrån den asylsökande kommer för att 

ta fram ett så kallat doc- nummer, ärendenummer. Efter denna för-registrering fyller man 

i varför den sökande i fråga vill ansöka om asyl. Intervjuperson tre berättar att barn som 

kommer och inte har id-handlingar upplevs som svåra fall.  

 

” Det är svårt med barn som kommer, och inte har några handlingar, de vet inte när de är 

födda, jag har ju ingen aning om vem som sitter framför mig. Så det är ju svåra fall. Och ofta så 

har de inga handlingar.. så det bästa är att de har handlingar.” (IP 3). 

 

Även intervjuperson nummer två uppgav att en viktig del i arbetet var att kunna registrera 

personen så att den kan vistas legalt i landet.  

 

” Registrera så att personen legaliserar sin vistelse, får ett asylkvitto kan söka sjukvård, alltså 

målet är att vi ska kunna hjälpa den sökande samma dag” (IP 2). 

 

Att vara skyldig att hjälpa personer legalisera sin vistelse men samtidigt eftersöka id-

handlingar då den byråkratiska organisationen kräver det, illustrerar ett dilemma som 

gräsrotsbyråkrater ställs inför i sin dagliga praktik på Migrationsverket (jmf. Lipsky, 

2010). Dilemmat blir att handläggarna känner sig tudelande i sin arbetsroll. Dels har de 

ett ansvar att hjälpa individen, som många gånger ansöker utan id-handlingar, och vill 

göra det så skyndsamt som möjligt men hamnar samtidigt i en position där de måste utreda 

vem personen är för att kunna registrera de uppgifter som organisationen kräver. 

Extraarbete för att kompensera brist på id-handlingar tar tid och går på så sätt även emot 

organisationens mål om effektivisering. 
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Lätta och komplicerade ärenden  

 

Intervjuperson fyra arbetar på prövningsenheten där man prövar vilka ansökningar som 

ska bifallas eller avslås. Handläggaren berättar att de flyktingar som kommer från Syrien 

är lätta fall att handlägga.  

 

”De är klassade som lätta ärenden, så i regel  ska alla syrier få ett uppehållstillstånd.... Det var 

ett ganska ordningsamt land innan kriget och det finns bra dokument…. 

Väldigt bra dokument, så i regel någon form av dokumentation” (IP 4). 

 

För intervjuperson fyra är flyktingar från Syrien så kallade lätta fall. Jag tolkar lätta fall 

som de fall där en handläggare inte kommer i kläm mellan individen, det vill säga 

rättssäkerhet och service, och vad organisationen i egenskap av byråkratisk 

dokumentation kräver. Här uppkommer inget dilemma för handläggaren utan hen kan 

både hjälpa individen och samtidigt på ett effektivt sätt handlägga och bifalla ärendet som 

organisationen kräver. Det finns alltså en bra dokumentation samt raka riktlinjer om vad 

som gäller. I kontrast till ”lätta fall” uppger intervjuperson fyra vad hen anser är mer 

komplicerat arbete, nämligen när id-handlingar saknas. 

 

”Somaliska medborgare, de har inga dokument, det är inte för att de inte vill ha det utan det är 

för att det inte finns några myndigheter i Somalia. Då har de inga dokument. Då måste man ju 

via intervju fastställa, vilken del av Somalia kommer denne person ifrån, är det en osäker del 

eller är det en säker del? Det gör man genom att fastställa vilka klaner de tillhör, vilket språk 

de pratar, om de kan namnge orter från området där de uppger att de bor, språkanalyser 

också.” (IP 4). 

 

När intervjuperson fyra ska handlägga fall där id- handling saknas samt att det inte står 

klart hur man kan identifiera personen faller handläggaren tillbaka i de dilemman som 

karaktäriserar en gräsrotsbyråkrat, dvs. handläggaren vill stå till tjänst med service, men 

blir mer kontrollfokuserad då den byråkratiska organisationen kräver en utredning. 

Under extraarbetet känner sig handläggaren återigen klämd i sin arbetsroll då 

organisationen kräver dels att handläggaren bör vara påläst om det område individen 

uppger att hen kommer ifrån och även tillsätta språkanalys. Det extraarbete för även 

med sig större omkostnader då det kräver mer resurstid, det är ett dilemma som kan 
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jämföras med de dilemman Lipsky (2010) tar upp för gräsrotsbyråkratier och hur de blir 

klämda i sina arbetsroller. 

  

Språkbarriärer 

 

Ett annat hinder som handläggarna uppger är att det ibland är svårt att få tillgång till 

information i samtalet med klienter. Processen att göra om en individ till en klient är trång 

inom Migrationsverket. I och med att de ska kunna hantera ett stort antal klienter i sitt 

arbete är protokollen standardiserade och behöver fyllas i. Men i mötet med klienter är 

det ofta två språk som möts. Till sin hjälp har man tolkar, ibland närvarande i rummet 

eller över telefon. Intervjuperson 1 uppger att arbetet med tolk ibland kan vara 

problematiskt. 

 

”men ibland finns det ju udda språk som det inte går att få tolk på, för själva registreringen.” 

(IP 1). 

 

Det blottar ett dilemma man som gräsrotsbyråkrat ställs inför då man inte kan säkerställa 

rättssäkerheten för individen om man inte kan erbjuda en lämplig tolk, handläggaren kan 

heller inte erbjuda den service som Migrationsverket ska erbjuda samtliga personer som 

söker asyl. Det i kontrast till att arbetet inte kan fulländas på ett effektivt sätt då 

språkbarriären blir ett hinder för registreringen och tar längre tid. Även intervjuperson 

nummer två tog upp att det ibland är svårt att arbeta med tolkar.  

 

”men sen är det ju tolkar, eller du har fått en tolk men barnet förstår inte dialekten. Det är ju 

mycket strö runt omkring.”  (IP 2). 

 

Jag tolkar uttrycket ”det är ju mycket strö omkring” som ett dilemma som 

gräsrotsbyråkrater ställs inför. Att för det första 1, behöva hjälpa till med service och 

rättssäkerhet för den enskilda individen men samtidigt 2, försöka arbeta så effektivt som 

möjligt då organisationen kräver det. Det blir ett dilemma när extraarbete tillkommer som 

varken gynnar individen i fråga då det tar längre tid att registrera men heller inte 

organisationen i sin helhet då det tar extra arbetstid som det huvudsakliga arbetet inte 

avser.  
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Frågeställning 2: 
 

Upplevelse av svårigheter samt möjligheter inom den organisatoriska 

strukturen 
 

Följande avsnitt ska belysa hur handläggarna, i egenskap av gräsrotbyråkrater upplever 

svårigheter samt möjligheter inom den organisatoriska strukturen på Migrationsverket. 

Situationerna för vilka de berättar om kan utspela sig i mötet med klienter men fokuserar 

på själva arbetsformen och organisationsstrukturen.  

Tid och resursproblematik 

 

Under intervjuerna med handläggarna var tid och resursproblematik ett återkommande 

dilemma för samtliga men de yttrade sig olika under olika situationer. Citaten är hämtade 

från samtalet om hur ett bra arbete ser ut, hur svårigheter kan uppstå men även hur ett 

optimalt arbete skulle kunna se ut. Intervjuperson två uppger att ett optimalt arbete är ett 

arbete då  ” det är lagom att göra”. 

 

”Ja det är att det är lagom att göra, och det är ju jättesvårt för vi styr ju inte över hur många 

som kommer och söker skydd. Men att man känner att man.. att tolk tiden räcker till, att man 

kan informera, också att man skapar ett förtroende till den som söker, att den kan berätta.”  

(IP 2). 

 

Jag tolkar intervjuperson tvås utsaga att osäkerheten som karaktäriserar Migrationsverket, 

att man inte kan veta hur många som söker, gör att handläggaren gärna önsketänker om 

ett ”lagom att göra”. Intervjupersonen värdesätter servicen och rättssäkerheten som de 

vill säkerställa varje person. Samtidigt arbetar de med anspänning då det kan komma in 

ett stort antal asylsökande som de inte har planerat för. Masshantering av ett större antal 

asylsökanden får handläggarna att känna att de inte kan lägga ned den service som de 

känner att de vill för varje individ. Det visar återigen på hur en gräsrotsbyråkrat hela tiden 

dras mellan å ena sidan hjälpa individen, men å andra sidan även vara osäker på hur 

arbetstrycket kommer att se ut vilket medför oro för att servicetiden sjunker. 

 

Intervjuperson fem och sex, som presenteras härnäst, arbetar tillsammans på 

mottagningsenheten på Migrationsverket. Dit vänder sig asylsökande då de vill ansöka 

om olika tjänster under tiden de väntar på ett beslut om asyl. Följande tre citat är hämtat 
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ur en dialog med intervjuperson fem och sex då de intervjuades tillsammans. Dialogen 

börjar med att intervjuperson fem diskuterar osäkerheten med hur lång tid service för 

varje person ska få ta av handläggarens arbetstid.  

 

”vi har ju så mycket olika samtal, ibland kan det vara så… då kanske det tar allt ifrån 5 minuter 

till en timma. För så tänker jag sådana här sociala samtal tar ju tid när man inte vet vad det 

går ut på”  (IP 5). 

 

”sen är det ju människor också vi kan ju inte ha någon standard för hur det ska gå” (IP 6). 

 

” ett socialt samtal med människor eller 20 vinterklädersfall, men det här sociala samtalet 

tycker jag för mig personligen är så mycket viktigare…. det är så mycket mer givande” (IP 5). 

 

Arbetsuppgifterna skiljer sig för intervjuperson fem och sex då de tillskillnad från övriga 

intervjupersoner ska stå till tjänst med så kallade sociala samtal. Arbetet på 

mottagningsenheten kan variera, dels har man i uppgift att handlägga de ärenden som 

kommer in gällande exempelvis vinterkläder men man ska också finnas tillgänglig för så 

kallade sociala samtal som beskrivs som ett råd och stödsamtal. Dialogen mellan 

intervjuperson fem och sex visar på  att de känner sig klämda i sin arbetsroll. De själva 

värdesätter arbetet med individen men blir ständigt påminda om det arbete som deras 

organisation kräver, i detta fall handlar det om att handlägga vinterkläder. Även 

intervjuperson två ställer sig kritisk till att hela tiden arbeta efter effektivitet.  

 

”det går alltid att arbeta smartare, men samtidigt är det ju människor man har att göra med, det 

måste få ta tid” (IP 2). 

 

Här kan vi igen se hur rollen som gräsrotsbyråkrat gör sig påmind för handläggare då de 

i sin arbetsroll dels ska hjälpa individerna men samtidigt arbeta på uppdrag av den 

organisationen som är deras arbetsgivare (Lipsky, 2010). Handläggarna uppger att de 

måste ta ställning till hur mycket resurs och tid som ska läggas till vad. Antingen att hjälpa 

många individer till exempel i form av att handlägga vinterkläder, eller att hjälpa färre 

individer i form av sociala samtal. Intervjuperson två uppger att det går att arbeta 

smartare, jag tolkar det som att arbeta mer mekaniskt och effektivt.  
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Att arbeta efter kvantitet eller kvalité 

 

Det sista temat denna analysdel ska ta upp är dilemmat som uppstår mellan kvalité och 

kvantitet i praktiken för handläggare. Tidigare i analysdelen har intervjupersonerna 

berättat om vikten med att skapa en bra klientrelation och att de ser det som en viktig del 

i sitt dagliga arbete. Ett dilemma som gräsrotsbyråkrater ofta ställs inför är svårigheten 

med att mäta resultat i arbete, det vill säga hur effektiv man är. Det dilemmat kan vi även 

se på Migrationsverket där intervjupersonerna upplever att ledningen och cheferna 

efterfrågar mätbara resultat för det arbete som utförs. Under intervjuerna var det mycket 

oro, besvikelse och förvirring som kom upp när de berättade om sina arbetserfarenheter. 

Återkommande i varje samtal var dilemmat om att ledningen vill se resultat på effektivitet 

och de själva ansåg att mötet med människor många gånger tog tid och skulle få ta tid. 

Det blev tydligt att handläggarna upplevde sig svikna av ledningen, att det saknas en 

förståelse för allt extraarbete som är nödvändigt att hantera och inte bara ren 

handläggningstid. Handläggarna beskrev även att de saknar en planering för vad som ska 

komma och hur arbetet ska planeras i framtiden. Intervjuperson fem som arbetar på 

mottagningsenheten, som tidigare nämnt vikten för sociala samtal uppger 

 

” sen ska man ju varje dag maila in hur många beslut man har gjort, vissa dagar kanske man 

bara gjorde 15, och då får man ont i magen, för att jag vet att de räknar med att jag skulle gjort 

35 … det tycker jag är jobbigt..” (IP 5). 

 

Intervjuperson fem uppger att hen tycker att det är jobbigt att alltid ha i åtanke att en chef 

vet om hur många ärenden om dagen man som handläggare bör klara av. Det visar 

återigen på det dilemma som handläggare i egenskap av gräsrotsbyråkrat stöter på. 

Serviceskyldigheten som handläggare på Migrationsverket arbetar efter är svår att mäta. 

Vad som däremot är lätt att mäta är antalet handlagda fall. Handläggarna menar att det 

ger en orättvis bild om hur ett bra arbete ska se ut. Även intervjuperson sex tar upp detta 

under samtalet.  

 

”jag kan känna stressen av att alltså man har en chef som tänker mer på statistik” (IP 6). 

 

Även intervjuperson två kände press ifrån ledningen som ifrågasatte arbetstid. 
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Alltså det där får man ju ofta alltså - hur lång tid tar det där? (från ledningen) -och ja 

vanligtvis cirka en timme men det skulle ju lika gärna ta två” (IP 2). 

 

Citatet handlar det om ett dilemma där handläggarna ska utföra sitt arbete inom 

organisationens budget men samtidigt som de anser att arbetet med människor tar tid. Det 

är något som påverkar deras arbetssätt då de måste hela tiden ska ta ställning till hur långt 

de ska stå till tjänst med service för varje klient. Inom det handlingsutrymme de besitter 

ska de dels vara lojala mot organisationen samtidigt som de ska bejaka individens främsta 

intresse.  

 

Att det fanns en diskrepans mellan vad handläggarna ansåg vara betydelsefullt och viktigt 

arbete och vad chefer och ledning ansåg vara nödvändigt var tydligt under intervjuerna 

med handläggarna. Det kan vi se det genom dilemmat om service för individerna och 

antalet handlagda fall per dag. Vad intervjupersonerna även tog upp som ett problem var 

avsaknaden av handlingsplan för dem som arbetar på Migrationsverket. Karaktäristiskt 

för gräsrotsbyråkrater som nämnt i teoridelen (Lipsky, 2010) är att målbilden kan vara av 

idealiserad art och därför svår att mäta. I och med den osäkerhet gällande hur många som 

söker asyl i Sverige medför det problem för organisationen att informera sina anställda 

om hur arbete ska organiseras och planeras. Under intervjun talade intervjupersonerna 

om hur de känner inför framtiden och arbetet inom Migrationsverket. Intervjuperson 

nummer två ser det som problematiskt att arbeta inom en organisation där inga klara 

riktlinjer kan ges för hur arbetet ska organiseras. 

 

”jag känner lite såhär att vart ska vi hamna, vad ska vi bli, jag kan känna lite så där just nu.. att 

jag inte känner riktigt att de är förankrade med oss ” (IP 2). 

 

Jag tolkar intervjuperson två som att cheferna och ledningen inte är väl insatta med det 

arbete som sköts av handläggare och även att förstå vikten av att ha en öppen dialog 

mellan leden för hur arbetet ska se ut. Även intervjuperson nummer fyra uppger att chefer 

och ledning inte ser handläggarna, att deras förslag på ändring och rekommendationer 

inte togs på allvar.   

 

”de e ju allmänt känt att personalen som är nere på golvet -vi handläggare, vi är ju inte alltid 

jättenöjda med våra chefer alltså vi känner ju inte att våra förslag och rekommendationer 

kommer fram och enda upp. De gör de ju inte” (IP 4). 
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Citatet visar hur handläggare i egenskap av gräsrotbyråkrater känner att de hamnar i kläm 

mellan organisationens mål, bristen på inflytande i sin arbetsroll samtidigt som de besitter 

en kompetens i mötet med individer då det är handläggarna som möter individerna i sitt 

dagliga arbete.  

 

Diskussion 

 
Sammanfattning av studien 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur handläggare på Migrationsverket, i 

egenskap av gräsrotsbyråkrater, upplever och beskriver dilemman i sitt arbete.  

De dilemman som presenterats i den här studien har främst berört två områden. Den första 

delen är när handläggare möter klienter. De dilemman som uppstår i det mötet är främst 

dokumentation för personer som saknar folkbokföringsbevis. Det vi kan se är att 

Migrationsverket i sin byråkratiska organisation har byggt upp ett system som främst 

bygger på att man ska vara folkbokförd. Det i sin tur blir ett problem när de i verkligheten 

kommer i kontakt med personer som inte kan styrka sin identitet då de inte är 

folkbokförda. En av handläggarna beskrev avsaknad av id-handlingar som komplicerade 

ärenden, och när individer hade id-handlingar beskrev handläggaren det som lätta 

ärenden. Ett annat dilemma som handläggarna tar upp är svårigheten med att få fram en 

tolk. Den byråkratiska organisationen förutsätter att man ska kunna dokumentera 

människors liv. Men den dokumentationen blir svår då den kräver ett samtal mellan två 

personer som oftast pratar olika språk. Den andra delen av studien har berört dilemman 

som uppstår i mötet mellan handläggare och organisation/chefer. Ett dilemma som 

karaktäriserade organisationen var tid och resursproblematiken. Var och en av 

handläggarna kände en press mellan att hinna med mjukt arbete som tex. hitta en tolk, 

sitta med på sociala samtal och hålla sig uppdaterad om situationer för invånare i andra 

länder samtidigt då de skulle hinna med att registrera och dokumentera den mängd av 

personer som inkom. Samtliga handläggare kände en stor besvikelse från ledningens sida. 

Ett dilemma för handläggarna blev att cheferna inte såg vikten av det ”mjuka” arbetet 

som var nödvändigt att göra utan lade för stort fokus på att handläggarna skulle handlägga 

ett antal ”fall” för att kunna visa att man har presterat.  
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Handläggarna verkade hantera sina dilemman på ett ganska liknade sätt. Samtliga 

handläggare poängterade att de tyckte mycket bra om sitt arbete. De beskrev att ”de på 

golvet” gör ett fantastiskt arbete som inte syns ”där uppe”. I och med att de lyfter fram 

varandra för att hålla ihop skapade det ett utrymme att beskylla ledningen och cheferna 

som bovar i dramat där organisering har gått fel. Samtliga handläggare kände en oro inför 

framtiden samt organiseringen av Migrationsverket. 

 

I teoridelen presenterades tre områden som var karaktäristiska för en gräsrotsbyråkrat. De 

var att de resurser man har till sitt förfogande inte står i proportion till det arbete man 

förväntas prestera, de mål som organisationen vilken man arbetar under är ofta vaga, 

tvetydiga eller motstridiga. Eftersom målen i sig är vaga blir det svårt att arbeta 

prestationsorienterat och svårt att mäta det arbete man utför (Lipsky, 2010). Denna studie 

har visat att handläggare på Migrationsverket kan uppleva att de resurser de har att tillgå 

i form av tid, tolk och dokumentationsunderlag inte är tillräckliga för att klara av den 

mängd av arbete som chefer och ledning tänker att de ska prestera. Målen för 

Migrationsverket är å ena sidan tydliga då varje individ har rätt att prövas men blir 

samtidigt vaga då dilemman mellan service för individen och handläggningen för ärendet 

är två mål som står i motsats till varandra. Att erbjuda service är en kvalitetsfaktor som i 

denna studie beskrivs ta tid. Att handlägga ärenden är en kvantitetsfaktor som chefer och 

ledning förväntar sig ska gå fort. Dessa två dilemman tillsammans gör att det blir svårt 

att rättvist mäta handläggarnas prestationer, samt att handläggarna upplever att 

prestationsarbete inte alltid går att applicera på den typen av arbete de utför. 

 

Under mitt avsnitt om tidigare forskning konstaterades det att tidigare forskning som 

gjorts inom Migrationsverket pekar på att det finns en tudelning mellan organisationens 

mål och hur verkligheten ser ut. Även denna studie bekräftar denna bild då handläggarna 

beskriver mötet med klienter och de begränsningar som uppstår i praktiken inom en 

byråkratisk organisation blir problematisk när de ska följa målbilden.  

 

Metoddiskussion 
 

Denna diskussion ska främst beröra hur mitt metodval kan ha påverkat resultatet. 

Metoden för tillgång till datamaterial blev semistrukturerande intervjuer. Val av intervju 

som metodform anser jag var nödvändig då det är handläggarna själva som ska berätta 
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om deras upplevelser. Hade syftet varit av mer tolkande karaktär hade en observation 

varit mer lämplig. Urvalet för studien går att ifrågasättas. Hur skulle svaren se ut om vi 

fick chansen att intervjua andra Migrationsverk? För att illustrera och beskriva 

intervjupersonernas situation så väl som möjligt har mycket fokuserats kring kontexten 

för deras dilemman. Eftersom att det är enbart jag som tolkat materialet är det endast ur 

mina ögon analysen är gjord. Hade jag skrivit med en uppsatspartner hade tolkningen 

kanske varit delvis annorlunda. För att stärka validiteten har min ambition genom arbetet 

vara att för varje del i min studie återkoppla till syftet för att hålla en röd tråd. 

  

Förslag till vidare forskning 
 

I denna studie har handläggarna bland annat uppgett att de saknar klara direktiv från 

ledning och chefer. Analysens första del visade även på att de intervjuade handläggarna 

på Migrationsverket inte hade mycket handlingsutrymme att förändra den situation de 

befann sig inom. Jag tänker att som förslag på vidare forskning kan syftet vara att 

intervjua chefer och ledning inom Migrationsverket. De personer som arbetar som chefer 

har inte samma erfarenhet av att arbeta med klienter men de har ett större utrymme att 

ändra organisationsformer och hur man planerar för fortsatt förbättringsarbete inom 

Migrationsverket. Intressant blir det att undersöka hur de ser problem och tänker kring 

förbättringsarbete då denna studie enbart undersökte handläggarnas berättelser. 
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Bilagor 
 

Informationsbrev 
 

Förfrågan om att delta i en studie om arbetssituation för handläggare på Migrationsverket. 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från högskolan i Gävle som denna vår skriver vår c-uppsats för 

socionomprogrammet. Vi har valt att undersöka handläggares arbetssituation på sin 

arbetsplats. 

 

Vi vill vända oss till dig som arbetar antingen inom asylenheten eller på mottagningen 

för asylsökanden på Migrationsverket. Studien kommer att genomföras med intervjuer 

under vecka 15 och 16 2016. Intervjun kommer att beröra din uppfattning av din 

arbetssituation och beräknas ta max  60 minuter. Du får själv bestämma vilken dag och 

tid som passar dig bäst, i en miljö där du känner dig ostörd. 

 

Den information som du lämnar kommer att försvaras säkert så att ingen annan än de som 

intervjuat dig och handledaren får ta del av materialet innan arbetet är klart. 

Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. 

Resultatet av denna studie kommer att presenteras muntligt för andra studenter på 

högskolan i Gävle, samt i form av ett skriftligt examensarbete. När examensarbetet är 

färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. Alla 

inspelningar och utskrivna texter kommer att förstöras när arbetet är godkänt. 

 

Att delta i denna studie är helt frivilligt och du kan välja att avbryta intervjun under 

intervjuns gång eller välja att inte svara på vissa frågor. Med ditt godkännande kommer 

intervjun att spelas in för att därefter skrivas ut i text. Vi frågar härmed om Du vill delta 

i denna studie. Ansvariga för studien är studenterna Linnea Nilsson och Meri Issa samt 

vår handledare Siv-Britt Björktomta. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra 

av dig till någon av oss. 
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Intervjuguide 

 
Intro allmänt 

 
Kan du beskriva lite kort om hur målen ser ut för er verksamhet? 

 
Hur länge har du arbetat inom organisationen och vill du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 
Kan du beskriva asylprocessen, hur den ser ut och vad som sker? 

 
Klientkontakt 

 
Hur ser mötet med en klient ut? (alternativt- hur ser er klientkontakt ut?) 

 

I mötet med en klient, vill du beskriva ett “bra möte”, /bra bemötande/ där du känner att 

du har gjort ett bra arbete? 

 

Vad upplever du är ett hinder i din arbetssituation med klienter? 

 

I mötet med en klient vad upplever du är det krångligaste/svåraste? 

 

Du får gärna beskriva konkreta fall när du upplever detta. 

 

Regler 

 

Om en flykting söker asyl, vilka kriterier väger tyngst för att bifalla? 

 

Vilka kriterier väger tyngst för att avslå? 

 

Arbetsbelastning- med avseende på året 2015 

 

“Om man ser till statistiken för antal ansökningar om asyl har det skett en ökning under 

2015” 

 

Hur skulle du säga att det påverkat organisationen som helhet? 

 

Vad anser du har varit den största utmaningen för organisationen? 

 

Hur kan det konkret påverkat din arbetssituation, vill du ge exempel? 
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Vad anser du har varit den största utmaningen enligt dig? 

 

Identiteten för organisationen samt handläggaren 

 

Har du varit med om situationer då du känner att du velat gå utanför dit uppdrag för att 

arbeta på ett effektivare/bättre sätt? I så fall hur? 

 

Vilken skulle du säga är den största utmaningen i framtiden för organisationen, men också 

för din del som handläggare?  


