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ABSTRACT  

Media have reported frequently about tough working conditions at the Swedish migration 

board for several years. The aim of this study was to investigate how the current migrant crisis 

has affected the migration board staff’s ability to practice their daily work. More specifically 

its aim was to find out how the crisis has affected the staff’s ability to uphold the law in the 

administration procedure and how they relate to the migration boards goals, caseload and 

resources. The study was based on a quantitative method with surveys delivered to the 

migration board’s staff and later analyzed with Lipsky’s theory about street-level 

bureaucracy. The results indicate that migration board staff experience problems to some 

extent with upholding the law in administration and with high caseloads and inadequate 

resources. 
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1. Inledning 

Inspirerade av den arabiska våren, då kravet på demokrati spreds till flera länder i 

Mellanöstern, började folket i Syrien kräva demokratiska val men diktatorn al-Assad ville inte 

släppa taget om makten och ett blodigt inbördeskrig startade i juli 2011. Följden har blivit att 

halva Syriens befolkning befinner sig på flykt och många tar sig till Europa den farliga vägen 

över Medelhavet. Majoriteten asylsökande som kommer till Sverige är syrier, följt av 

afghaner och irakier (Furusjö 2015). 

 

EU har genom tillämpningen av Dublinförordningen misslyckats att åstadkomma en effektiv 

och ansvarsfull fördelning av asylsökande mellan medlemsländerna. Resultatet har blivit att 

länder med generösare migrationspolitik fått ta emot ett stort antal asylsökande. Det finns 

följaktligen ett behov av att inom EU skapa ett mer effektivt och balanserat ansvarsfördelande 

system (Groenendijk 2014; Valenta 2014; Bačić 2012). 

  

Sverige är det land i EU som tagit emot flest asylsökande per capita vilket landet fick mottaga 

beröm för av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon (Larsson 2016). 2015 tog Sverige emot 

162 877 asylsökande vilket är det största antalet asylsökande Sverige någonsin tagit emot 

under ett år (Migrationsverket 2016). Migrationsverkets högste chef Anders Danielsson säger 

i en intervju med Aftonbladet att hade fördelningen av de asylsökande i Europa 2015 varit 

jämn skulle Sveriges andel, utifrån befolkningen, varit 30 000 personer (Andersson 2016). 

  

Sveriges generösa migrationspolitik får konsekvenser för landets myndigheter i allmänhet och 

för Migrationsverket i synnerhet. Det har skrivits mycket i media om de anställdas ansträngda 

arbetssituation på myndigheten. Rubriker som “Anställda gråter på vägen till jobbet” (Widell 

2015), “Anställda på Migrationsverket skickar protestbrev till ledningen” (Rissvik 2015) och 

“Larm: 22-timmarspass på Migrationsverket” (Majlard 2015) har man kunnat läsa i flera 

etablerade medier. Frågan är om de anställda kan bedriva ett rättssäkert arbete av god kvalitet 

i denna turbulenta situation? 

  

Detta ämne är relevant för socialt arbete eftersom Migrationsverket söker handläggare med 

akademisk utbildning inom juridik, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap, vilket gör 

socionomer till ideala sökande. Då en asylsökande blir beviljad uppehållstillstånd övergår 

http://www.svd.se/av/jan-majlard
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ansvaret från Migrationsverket till kommunen vilket även ger ämnet en tydlig koppling till 

vidare insatser inom socialtjänst och andra former av socialt arbete (Migrationsverket 2016). 

 

1:1 Problemformulering 

På Migrationsverket ställs handläggare dagligen inför komplexa situationer där de ska handla 

mellan myndighetens uppdrag och klientens intresse. Ett beslut kan te sig självklart och 

rationellt utifrån lagstiftning och organisatoriska ramverk, men märkligt utifrån perspektivet 

att vara medmänniska. På myndigheten arbetar människor med olika utbildningsbakgrunder, 

där vissa normer och värderingar förmedlats genom utbildningen. Även allmänheten och 

mediers syn på Migrationsverket kan påverka verksamheten, som kan ses som ett moraliskt 

och politiskt projekt, där handlingar präglas av normer och vad som anses vara rimligt och rätt 

(Rosén 2010). 

  

Handläggare på Migrationsverket ska förhålla sig till förvaltningslagen (FL 1986:223) i 

hantering av ärenden. FL 7 § första stycket fastslår följande: “Varje ärende där någon enskild 

är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten 

eftersätts.” Paragrafen syftar till rättssäkerhet i bemärkelsen att förvaltningsmyndigheterna 

ska förhålla sig opartiska, fatta sina beslut på ett så korrekt underlag som möjligt så att 

besluten blir riktiga i sak, hantera ärenden omsorgsfullt och göra likartade bedömningar 

(Hellners & Malmqvist 2010). 

 

Mot denna bakgrund vill vi undersöka om handläggare på Migrationsverket kan leva upp till 

lagens målsättning att inte eftersätta rättssäkerheten i arbetet under den rådande migrationen 

som inneburit ett rekordstort antal asylsökande till Sverige. Teoretisk utgångspunkt är 

Michael Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater (street-level bureaucrats) som arbetar i 

verksamheter vars målsättning, arbetsbelastning och resurser är centrala för att bedriva ett 

arbete av god kvalitet. Lipsky definierar gräsrotsbyråkrater som arbetare inom 

samhällsservice som regelbundet möter medborgare och har stort handlingsutrymme i sitt 

dagliga arbete. 

 

1:2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Migrationsverkets gräsrotsbyråkrater förhåller sig 

till att arbeta med ett rekordstort antal asylsökande till Sverige. Vi kommer inrikta oss på 
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gräsrotsbyråkraternas förhållningssätt till rättsäkert arbete och Migrationsverkets 

målsättningar, arbetsbelastning och resurser. Vi ska även undersöka om det finns samband 

mellan gräsrotsbyråkraters förhållningssätt till att utföra ett rättssäkert arbete och 

gräsrotsbyråkraters förhållningssätt till målsättningar, arbetsbelastning och resurser. 

 

1:3 Frågeställningar 

 Uttrycker gräsrotsbyråkrater vid Migrationsverket svårigheter att arbeta utifrån lagen 

utan att rättsäkerheten eftersätts med ett rekordstort antal asylsökande till Sverige? 

 I så fall, vilka svårigheter uttrycker gräsrotsbyråkrater gällande Migrationsverkets 

målsättningar, arbetsbelastning och resurser med ett rekordstort antal asylsökande till 

Sverige? 

 

1:4 Hypotes 

Följande hypotes har formulerats utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 Det finns samband mellan gräsrotsbyråkraternas svårigheter att utföra ett rättssäkert 

arbete och gräsrotsbyråkraters upplevelse av tvetydiga målsättningar, hög 

arbetsbelastning och bristande resurser. 

 

1:5 Begreppsdefinition 

Nedan förklaras några ofta återkommande begrepp som är centrala i uppsatsen.  

 

Migration betyder att folk förflyttar sig inom eller mellan länder. En migrant är både emigrant 

(flyttar från ett land) och immigrant (flyttar till ett land). Ordet migration innefattar alla typer 

av flyttningar, både den påtvingade flykten och den frivilliga flyttningen (Rosén 2012). När vi 

i uppsatsen skriver den “rådande migrationen” innebär det ett rekordstort antal asylsökande 

till Sverige. 

 

Asyl betyder fristad. En asylsökande är en person som kommit till Sverige och sökt skydd. 

Personen har inte fått ett slutgiltigt besked på sin ansökan (Migrationsverket 2016). 

 

Gräsrotsbyråkrat beskriver Lipsky (2010) som arbetare inom samhällsservice som 

regelbundet möter medborgare och har stort handlingsutrymme i sitt dagliga arbete. 
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Rättssäkerhet Staaf och Zanderins (2011) definition används i uppsatsen och beskrivs 

ingående i bakgrunden. 

 

1:6 Bakgrund 

Vi kommer nedan ge en kort historisk inblick, följt av Migrationsverkets arbete i allmänhet 

och mottagningsenhetens arbete i synnerhet där vi inhämtat empirin för denna studie. 

Avslutningsvis redogörs för begreppet rättsäkerhet som är centralt i uppsatsen. 

 

1:7 Historik 

Sverige är ett land som under några hundra år varit föremål för stora migrationsströmmar. I 

slutet av 1800-talet var Sverige ett utvandringsland då drygt en miljon människor lämnade 

landet i försök att fly fattigdomen. På senare tid har Sverige mer kommit att bli ett 

invandringsland där arbetskraftsinvandringen under sextio- och sjuttiotalet utgjorde en 

väsentlig del av invandringen. De senaste tjugo åren har invandringen huvudsakligen bestått 

av människor som söker asyl eller flyttar till Sverige på grund av familjeskäl (Rosén 2012). 

Tidigare toppnotering i antalet asylsökande till Sverige var under nittiotalets etniska rensning 

på Balkan då stora mängder människor var på flykt i Europa. 1992 sökte 84 018 människor 

asyl i Sverige, främst från forna Jugoslavien (Migrationsverket 2016). Det ska dock tilläggas 

att andelen flyktingar är liten om man jämför med människor som flyttar av andra skäl. Av de 

cirka 100 000 personer som varje år får uppehållstillstånd i Sverige för bosättning i mer än ett 

år får endast omkring 10 000 personer stanna som flyktingar eller skyddsbehövande. De flesta 

får stanna på grund av familjeanknytning, arbete, studier eller som medborgare i annat EU-

land (Rosén 2010). 

 

De senaste årtiondenas ökade invandring till Sverige har resulterat i en större arbetsbörda för 

Migrationsverket som utreder utlänningars ansökningar om olika typer av uppehållstillstånd.  

Myndigheten får ofta kritik av olika anledningar, t.ex. att tiden för handläggning är för lång. 

Handläggningstiden påverkas av mängden inkomna ansökningar och hur komplexa de är. På 

grund av den ökade invandringen till Sverige, har Migrationsverket under 2000-talet 

genomgått flera omorganisationer, där regeringen ställt krav på att verksamheten ska 

effektiviseras och besparingar har genomförts. En begränsad personalstyrka som ska 

handlägga ett stort antal ärenden resulterar i långa handläggningstider (Rosén 2010). 
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1:8 Migrationsverket och mottagningsenheten 

Migrationsverket är den myndighet som utreder ansökningar från personer som vill ha svenskt 

medborgarskap, söka skydd undan förföljelse samt besöka eller bosätta sig i Sverige. 

Migrationsverket erbjuder asylsökande boende och matpengar medan de väntar på beslut 

under utredningstiden. När en utlänning fått tillstånd att bo i Sverige övergår ansvaret till 

Sveriges kommuner och landsting och Arbetsförmedlingen som ska arbeta med utlänningens 

integration in i det svenska samhället. Om den asylsökande får avslag att stanna i Sverige 

arbetar Migrationsverket med att få personen att lämna landet. Myndigheten har rekryterat en 

stor mängd ny arbetskraft de senaste åren. Antalet anställda på Migrationsverket uppgick vid 

årets slut 2013 till 4 315, under 2014 steg antalet medarbetare till närmare 5000 och vid slutet 

på 2015 jobbade 6265 personer på myndigheten. I början på 2016 har Migrationsverket över 

7000 anställda, inklusive timanställda och de som har konsultuppdrag. Myndigheten varnar 

ändå för att sökande kommer få vänta ännu längre på beslut eftersom de i dagsläget har 

ungefär 150 000 ärenden som väntar på utredning (Migrationsverket 2016). 

 

På Migrationsverket (2016) finns flera olika enheter med diverse uppdrag. De enheter som 

finns är ansökningsenheten, asylprövningsenheten, förvaltningsprocessenheten, 

tillståndsenheten och mottagningsenheten. Den sistnämna är den enhet det finns flest av och 

de tre kontor vi samlat in vår empiri ifrån har alla tre varit mottagningsenheter. Handläggarna 

på mottagningsenheten utgår i sitt arbete efter lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

(1994:137) som innehåller bestämmelser om bistånd och sysselsättning för utlänningar som 

ansökt om uppehållstillstånd. På enheten behandlas inte själva asylansökan utan frågor 

rörande den dagliga livsföringen under asylprocessen. Detta inkluderar bland annat den 

ansökandes rätt till dagersättning, boende, kläder och artiklar för barnavård. Alla som ansöker 

om asyl är inskrivna hos en mottagningsenhet under hela ansökningsprocessen. I 

mottagningsenheterna ingår även team som arbetar med återvändande för personer som får 

avslag på sina asylansökningar. Återvändandeteamets uppgift är att motivera och hjälpa 

människor att etablera och strukturera kontakt med sin hemvist och förbereda dem för att 

återvända. När personer inte frivilligt vill lämna landet eller befaras att avvika så har 

återvändandeteamet en viktig del i avgörandet om eventuellt förvarstagande inför avvisning 

(Migrationsverket 2016).     
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1:9 Begreppet rättssäkerhet 

Kärnfrågan i vår studie handlar om att arbeta rättsäkert under en pressad situation därav följer 

en presentation av begreppet rättsäkerhet samt ett förtydligande av motsättningen i 7 § 

förvaltningslagen om att arbeta snabbt men ändå rättsäkert. Staaf och Zanderin (2011) skriver 

att det inte råder någon konsensus om hur begreppet rättssäkerhet bör definieras. Många 

rättsvetenskapliga forskare menar att begreppet innehar en viktig flexibilitet och ska därför 

inte definieras. Rättssäkerhet måste kunna anpassas till föränderliga sammanhang för att vara 

ett eftersträvansvärt ändamål inom olika rättsområden. För att kunna veta om rättssäkerhet 

upprätthålls eller inte, finns det ett syfte att uttrycka vilka sorters värden som inryms i 

begreppet rättssäkerhet.  

 

I Sverige har det funnits två huvuddefinitioner av begreppet, en formell och en materiell. I vår 

enkät har vi frågor som berör både den formella och den materiella rättsäkerheten vilket är 

motivering till att båda beskrivs ingående. Staaf & Zanderin (2011) menar att den formella 

rättssäkerheten handlar om att lagen ska vara förutsebar och att alla ska vara lika inför lagen. 

Förutsebarhet syftar till hur offentliga myndigheter får agera mot enskilda och hur enskilda 

ska agera om de anser att myndigheten handlat fel. Medborgaren ska kunna läsa sig till och på 

så sätt förutse de rättsliga konsekvenserna av ett visst handlande, då rättsordningen är skyldig 

att följa den konstituerade rättsnormen som ska vara klar och tydlig. Likhet inför lagen syftar 

till att alla myndigheters verksamhet regleras av generella rättsnormer som är lika för alla. 

Således får ingen slippa sanktioner som rättsreglerna föreskriver eller tilldelas förmåner som 

rättsreglerna inte medger (Staaf & Zanderin 2011). Vår studie belyser den formella 

rättsäkerheten med de rent lagtekniska frågorna om huruvida gräsrotsbyråkraten klarar att 

uppfylla lagens målsättningar och fattar sina beslut på tillräckliga grunder. 

  

Den materiella rättssäkerheten handlar om att väga in en etisk aspekt vid juridiskt 

beslutsfattande. Om den rättsliga tillämpningen blir alltför instrumentell via bokstavsbunden 

lagtolkning blir den även omänsklig. Görs inte avvägningen mellan den rättsliga regeln och 

vad som uppfattas som ett rättvist domslut skulle rätten förlora sin legitimitet hos 

medborgarna. I förlängningen skulle det kunna leda till att medborgarna inte vänder sig till 

rättsordningen för konfliktlösning och regeltolkning vilket hade gjort rättssamhället mindre 

tryggt och förutsebart och mer orättvist. En annan central aspekt i den materiella 

rättssäkerhetsdefinitionen är individens skydd mot kränkande offentlig maktutövning. Det 

handlar om att rättsnormernas innehåll har ett större värde än själva utformningen av 
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rättsnormen, eftersom respekt för den enskildas integritet och värdighet är grundläggande 

värden som måste tillgodoses (Staaf & Zanderin 2011). Vår studie belyser den materiella 

rättsäkerheten genom frågor om gräsrotsbyråkraten bemöter varje klient som en unik individ 

och om klienten har goda möjligheter att tillvarata sina rättigheter. 

 

Det finns en motsättning i förvaltningslagen 7 § där den säger att du ska arbeta snabbt men 

ändå rättsäkert. Pettersson (2005) påvisar att rättssäkerheten för förvaltningsmyndigheter 

innebär att de skall agera förutsägbart och korrekt men likväl effektivt och inte mer kostsamt 

än nödvändigt. Detta kan upplevas som motsägelsefullt men grundtanken är att rationalitet 

skall genomsyra förvaltningsmyndigheternas agerande. När politiker kräver ökad 

produktivitet kan detta innebära att myndighetens beslut påverkas och att balansen mellan 

effektivitet och rättssäkerhet störs. Förvaltningsmyndigheternas beslut ska inte fattas av 

subjektiva åsikter utan av en representant för myndigheten baserat på ett genomtänkt 

regelverk och rationellt prioriterande. 
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2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen kommer att redovisas efter de tre tematiseringarna målsättningar, 

arbetsbelastning och resurser som är centrala i vår studie. Enligt Lipsky (2010) är dessa tre 

teman centrala för gräsrotsbyråkraters möjligheter att utföra ett kvalitativt arbete och de visar 

även svårigheter som är typiska för gräsrotsbyråkratier, vilket vi utvecklar i teoriavsnittet. 

 

2:1 Verksamhetens målsättning 

Rosén (2010) beskriver gränsvaktsmodellen där handläggare tolkar det som deras uppgift att 

hålla nere antalet migranter som anhöriginvandrar till Sverige. Konkret innebär detta att 

Migrationsverkets handläggare agerar som gränsvakter med underförstådd norm att släppa in 

så få av “de andra” som möjligt, vilket betyder personer som kontrasterar mot de 

sammanlänkade begreppen vit-europé-kristen. Handläggarna premierar värderingar som 

påminner om de normativa svenska värderingarna och även tydliga heteronormativa 

föreställningar i sitt arbete. Handläggarna kan använda sitt handlingsutrymme för att 

underlätta processen för den ansökande som passar in i “den svenska normen” alternativt 

försvåra och ställa hårdare krav på den ansökande som inte gör det. I de fall där handläggaren 

finner det lämpligt kan utredningstiden och omfattningen kortas ned till väldigt korta 

handläggningstider. Detta perspektiv indikerar en organisatorisk dissonans i kontrast med 

Migrationsverkets övergripande målsättning "Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den 

globala migrationens möjligheter" (Migrationsverket 2016).  

 

Granhag, Hartwig och Strömwall (2008) studie beskriver att företrädare för Migrationsverket 

måste bedöma när asylsökande ger sanningsenliga uppgifter och när det förekommer 

tvivelaktiga uppgifter. Författarna beskriver att det i asylprocessen ofta råder brist på tid och 

brist på uppgifter vilket innebär att bedöma hur sanningsenliga uppgifter den ansökande ger är 

en viktig del i ärendets gång. Bedömningen är dock problematisk då en majoritet av de 

tillfrågade i undersökningen anser sig behöva bättre utbildning för att bedöma sanning och 

värdera vad som indikerar osanning i sin yrkesroll. Eftersom den subjektiva bedömningen av 

trovärdigheten kan få stor inverkan på beslutet blir det även ett praktiskt problem utifrån 

Migrationsverkets grundläggande målsättning om att alla ansökande skall bemötas jämställt i 

asylprocessen.  
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Angert och Vigoda-Gadot (2007) beskriver att tidigare utförda studier kring målsättningar 

påvisar tydliga empiriska resultat i att målsättningar är en viktig faktor för att skapa en positiv 

arbetsmiljö och öka produktiviteten för verksamheten. Författarna har undersökt hur 

målsättningar inverkar på beteendet hos de anställda för ett socialt projekt som ska hjälpa 

utsatta barn. Resultatet påvisar att feedback och målsättningar tillsammans utgör en viktig 

faktor i att forma positiva beteenden på arbetsplatser. Att endast erbjuda målsättning utan 

återkoppling blir ofullständigt och får inte samma effekt på arbetsgruppen. Tham (2007) 

utvecklar problemet med brist på återkoppling genom sin studie som undersöker varför 

socialarbetare slutar på sina respektive arbetsplatser. I hans resultat har hälften av de 

tillfrågade svarat att de troligt tänker söka ett nytt arbete. En stor anledning till varför många 

känner ett starkt missnöje och lämnar sina arbetsplatser är att de saknar positiva 

återkopplingar på deras arbete och att de inte känner att deras insatser uppskattas. 

Anledningar som arbetsbörda, kunskapskrav och svåra fall bedömdes som sekundära när 

socialarbetaren överväger ifall denne skall lämna arbetsplatsen. Coffey, Dugdill och Tattersall 

(2009) visar även vikten av att lämna positiv feedback. I deras studie uppger flera 

socialarbetare att de känner sig nedvärderade utifrån att organisationen ständigt kritiserar dem 

negativt trots att de har en stor arbetsbörda och låg lön vilket leder till moralen i 

arbetsgruppen försämras. 

 

2:2 Arbetsbelastning 

Det finns olika teorier om varför arbetsbelastningen har ökat inom det sociala arbetet. Astvik 

och Melin (2013) beskriver att anställda inom välfärdssektorn har fått en svårare 

arbetssituation på grund av ökad arbetsbörda som en följd av utökade krav på 

kostnadseffektivt arbete i kombination av bristande resurser. I deras forskning framgår att 

socialsekreterarna använder olika strategier som också förändras över tid för att hantera en 

svår arbetsbörda. De tre strategierna är att lämna organisationen, sänka ambitionsnivån inom 

arbetet och förskjuta ansvaret på svåra beslut och slutligen att försöka uttrycka problemen till 

chefer och ledning. Den andra strategin är troligtvis den vanligaste i praktiken men den leder 

ofta till en intern stress till följd av de moraliska dimensionerna att sänka kraven på de egna 

arbetsresultaten. När den moraliska stressen till slut blivit för omfattande så är det rimligaste 

alternativet för socialsekreteraren att lämna organisationen. Således kommer en tung 

arbetsbörda sannolikt att ha inverkan på kvaliteten på arbetet som utförs (Astvik & Melin 

2013). Knies och van Berkel (2016) utvecklar förståelsen för arbetets kvalitet med deras 
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forskning kring hur ärendeantal och organisatoriska mål samverkar med kvaliteten på det 

utförda arbetet. Författarnas resultat påvisar ett troligt orsakssamband mellan ett stort antal 

ärenden och försämrad kvalitet på det utförda arbetet. Sambandet mellan övergripande 

organisatoriska målsättningar och de yrkesverksammas arbetsresultat är svagt men däremot 

finns ett starkare samband mellan arbete av hög kvalitet och specifika målsättningar. 

 

Blomberg, Kallio, Kroll och Arttu (2014) har undersökt hur arbetsrelaterad stress kan påverka 

de yrkesverksamma i socialt arbete och deras förhållningssätt mot klienterna. Socialarbetare 

med begränsad arbetslivserfarenhet och de som arbetade inom offentlig sektor var de som led 

mest av både stor arbetsbörda och av rollkonflikter. Resultatet indikerar även att det finns ett 

samband mellan rollkonflikter och negativa attityder gentemot klienter. Sambandet mellan 

stor arbetsbörda och negativa attityder är dock inte särskilt starkt.  

 

Även Luk och Vyas (2010) visar att nyanställda socialarbetare känner sig mer stressade av 

omfattande arbetsbörda än rutinerade socialarbetare. Författarna argumenterar för ett behov av 

utbildningar inom stresshantering for socialarbetare i Hong Kong. Socialarbetare upplever 

generellt större svårigheter gällande balansen mellan arbetet och den egna personliga 

utvecklingen samt arbetet och familjen på grund av den upplevda stressen. Både nya och 

rutinerade socialarbetare uttrycker negativa effekter gällande stressens inverkan på den egna 

fysiska och psykiska hälsan samtidigt som en majoritet uttrycker att de upplever att arbetet är 

tillfredsställande. Studien påvisar ett samband mellan oron över karriärutveckling, som de 

nyanställda beskriver, och stor stress. Stress kan leda till att socialarbetaren inte kan uppnå 

balans i livet vilket påverkar arbetet såväl som den personliga situationen negativt. Slutsatsen 

är att det bör finnas tydliga riktlinjer gällande en rimlig arbetsbörda för en socialarbetare, 

framförallt gällande nyanställda som reagerar sämre på en hög arbetsbelastning än rutinerade 

(Luk & Vyas 2010).  

 

2:3 Resurser 

Bergmark och Lundström (2004) visar i sin studie på mycket stora variationer i 

personalbemanning i socialtjänsten mellan olika kommuner i Sverige. Som väntat var det 

högre personaltäthet där verksamhetens omfattning var större i form av fler utredningar och 

insatser, det vill säga en högre problembelastning. Studiens huvudsakliga resultat visar på ett 

samband mellan en hög grad av specialisering inom organisationen och en högre 
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personaltäthet. Författarna understryker att de inte kan säga något med säkerhet om 

sambandet mellan personaltäthet och insatsernas kvalitet men att en låg personalbemanning 

rimligtvis borde göra att verksamheten blir mindre tillgänglig och mindre tid kan avsättas för 

klientkontakt. Personaltätheten har sannolikt betydelse för förutsättningarna för ett bra socialt 

arbete, men det direkta sambandet förutsätter att det är insatser av en viss kvalitet som 

förmedlas. Författarna vet heller inte om ett eventuellt samband mellan hög 

personalbemanning och kvalitet bara gäller till ett visst läge, där fler tillförda resurser 

kvalitetsmässigt är av mindre betydelse. Coffey, Dugdill och Tattersall (2009) har studerat 

socialarbetares syn på att arbeta i den offentliga sektorn. Det vanligaste förekommande svaret 

i författarnas intervjuer var att det svåraste med det praktiska arbetet är bristen på personal 

vilket orsakar tidsbrist och svårigheter att utföra ett ordentligt arbete. Det är också den 

viktigaste förändringen socialarbetarna beskriver som behöver göras inom det sociala arbetet, 

att anställa mer personal. 

 

Meagher och Tham (2009) har undersökt arbetsförhållanden för socialarbetare som arbetar 

med barn. Resultatet påvisar att socialt arbete är ovanligt krävande i jämförelse med andra 

yrkesgrupper. Arbetssituationen för socialarbetarna är svår eftersom de ska fatta komplexa 

och viktiga beslut och många socialarbetare upplever att de saknar kompetensen för att utföra 

ett bra arbete. Sedan tillkommer även en svår tidspress och arbetsomfattning som kan 

försämra kvaliteten på arbetet, göra arbetsmiljön sämre och långsiktigt påverka 

socialarbetarens hälsa och välbefinnande negativt. För de anställda är det därför viktigt hur 

organisationen visar uppskattning och jobbar med att förbättra arbetsförhållandena.  

 

Granhag, Hartwig och Strömwall (2008) visar att företrädare för Migrationsverket som måste 

bedöma när asylsökande ger sanningsenliga uppgifter och när det förekommer tvivelaktiga 

uppgifter upplever brist på tid. Bedömningen ifall den ansökande talar sanning kan ha stor 

betydelse för beslutet som ofta måste fattas med begränsat bevisunderlag och under tuff 

tidspress. Resultatet visar att bedömningar som görs av Migrationsverket kan innebära att två 

olika utredare skulle komma fram till två väldigt olika beslut. En subjektiv bedömning av 

trovärdighet som fattas på begränsade underlag under stor tidspress kan få stor inverkan på 

beslutet. 
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3. Teori 

Lipsky (2010) definierar gräsrotsbyråkrater (street-level bureaucrats) som arbetare inom 

samhällsservice som regelbundet möter medborgare och har stort handlingsutrymme i sitt 

dagliga arbete. Verksamheter inom samhällsservice vars anställda till stor del utgörs av 

gräsrotsbyråkrater kallar Lipsky för gräsrotsbyråkratier (street-level bureaucracies).  

Gräsrotsbyråkraten är den som direkt levererar statens politik till medborgaren via förmåner 

och sanktioner och har därmed inflytande över betydande delar av människors liv. När 

gräsrotsbyråkraten kombinerar sitt stora handlingsutrymme med möjligheten att tolka 

politiska direktiv från fall till fall, kan det bli stora skillnader mellan statens politik i teorin 

och hur politiken tillämpas i praktiken. Typiska gräsrotsbyråkrater är socialarbetare, lärare, 

poliser, domare och sjukvårdare (Lipsky 2010). Rosén (2010) framställer i sin avhandling 

handläggare på Migrationsverket som typiska gräsrotsbyråkrater. Rosén menar att 

handläggarna på Migrationsverket som har direktkontakt med klienterna har ett stort och 

användbart handlingsutrymme som de använder inom lagstiftningens och myndighetens 

ramverk. Handläggarna befinner sig i en verksamhet som har politiska målsättningar och 

knappa resurser, där deras normer och värderingar får stort genomslag på verksamheten. Det 

stora handlingsutrymmet kan även utsättas för kritik för att leda till godtyckliga beslut. 

 

Vi använder oss av Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater som är omfattande och vi har 

valt ut delar av teorin baserat på vad som är relevant för vår studie. Enligt Lipsky (2010) är 

verksamhetens målsättningar, personalens arbetsbelastning och resurserna på arbetsplatsen 

centrala beståndsdelar för att bedriva arbete av god kvalitet. Dessa tre teman har vi använt i 

utformningen av vår andra frågeställning och vår hypotes, i operationaliseringen av vårt 

mätinstrument och som analytisk ram för att beskriva om gräsrotsbyråkrater har svårigheter 

att arbeta under den rådande migrationen.  

 

Otydliga verksamhetsmål handlar om att verksamheter inom samhällsservice har 

målsättningar som tenderar att vara tvetydiga, vaga eller motstridiga och svåra att omsätta i 

praktiken. Är t.ex. välfärdsstatens mål att tillhandahålla inkomststöd eller att skapa 

självständiga medborgare? Mål inom samhällsservice uttrycks även ofta som ideal och gör 

dem då svåra att uppnå och krångliga att angripa. Exempel på sådana mål är jämlikhet, god 

hälsa och allmän utbildning. Det är även problematiskt att kontrollera om målen blivit 

uppfyllda då det är bekymmersamt att mäta gräsrotsbyråkraters arbetsprestation. När 

slutprodukten består av tillhandahållen service eller beslut fattade inom gräsrotsbyråkratens 
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handlingsutrymme, är det extremt svårt att mäta arbetets kvalitet. Det finns sällan även någon 

möjlighet att kontrollera vad som hade hänt klienter om de inte hade fått en viss intervention 

(Lipsky 2010). 

 

Stor arbetsbelastning handlar om att gräsrotsbyråkrater vanligtvis har väldigt stor 

arbetsbelastning i relation till sina förpliktelser vilket får konsekvensen att gräsrotsbyråkraten 

inte kan leva upp till sina obligatoriska skyldigheter. En stor arbetsbelastning framtvingar ett 

snabbt beslutsfattande och tid avsedd att spenderas med klienten äts upp av administrativa 

sysslor. Arbetsbelastningen gör att gräsrotsbyråkraten inte har möjlighet att behandla varje 

person som en unik individ utan omvandlar därför individer till klienter som passar in i några 

få specifika kategorier med tillhörande behandlingsalternativ. I slutändan är det inte bara 

gräsrotsbyråkraten som sorterar in individer i specifika fack utan även den enskilde börjar se 

sig själv som en kategorisk tillhörighet. Stress är även vanligt förekommande bland 

gräsrotsbyråkrater och framkallas av hög arbetsbelastning i kombination med att behöva fatta 

snabba beslut och känslan av att känna sig granskad av auktoriteter vars kritik kan vara 

ogynnsam för gräsrotsbyråkraten. Även hot om våld är en vanlig stressframkallande faktor för 

flera gräsrotsbyråkrater (Lipsky 2010). 

 

Bristande resurser handlar huvudsakligen om personalbrist och brist på tid och är kopplat till 

utbud och efterfrågan. Verksamheter där gräsrotsbyråkrater arbetar tenderar att vara kroniskt 

underbemannade för när utbudet av service ökar, ökar även efterfrågan och förbrukar den. 

Liknelsen med att bygga ut en motorväg med ytterligare filer för att minska trafikstockning 

under rusningstid är målande. Konsekvensen blir att fler människor lockas att använda vägen, 

d.v.s. fler bilister tillkommer. Den extra trafiken återställer trafikstockningen som de nya 

filerna skulle avhjälpa. Användningen ökade för att möta upp utbudet av motorväg ända till 

trafikstockningen var tillbaka på samma nivå som innan de nya filerna tillkom. Den stora 

arbetsbelastningen är kopplad till tidsbrist då den ger kortare tid för att fatta beslut. Tidsbrist 

handlar även om att gräsrotsbyråkrater lägger mycket tid på administrativa uppgifter vilket 

ger mindre tid över till klienten (Lipsky 2010). 

 

Lipskys (2010) teori är utformad efter en gräsrotsbyråkratis vardagliga situation men 

förtydligar samtidigt att inte alla verksamheter inom samhällsservice arbetar under den press 

som kännetecknar gräsrotsbyråkratier. Lipsky menar att gräsrotsbyråkrater arbetar i en 

föränderlig kontext där arbetssituation påverkas av ökad arbetslivserfarenhet, minskad eller 
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ökad arbetsbörda eller att arbetsplatsen inför nya arbetsmetoder. Vi har valt att använda teorin 

på en gräsrotsbyråkrati, Migrationsverket, som för tillfället arbetar under en extra ansträngd 

situation med ett rekordstort antal asylsökande. I den pressade situationen borde 

gräsrotsbyråkratins kännetecken framträda extra tydligt. De tre begreppen vi valt ut från teorin 

är enligt oss nära sammankopplat med möjligheten för upprätthållandet av rättssäkerheten 

inom arbetet. 

 

3:1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Thomassen (2007) beskriver att positivismens utgångspunkt är att utgå ifrån fakta som är 

möjligt att direkt observera för att sedan dra slutsatser och finna samband. Denna arbetsmetod 

tar avstånd från tolkande av bakomliggande faktorer och utgångspunkten är istället att förhålla 

sig närmare det som faktiskt studeras. Vidare måste påståenden kunna verifieras utifrån den 

positivistiska teorin, vilket innebär att ifall det insamlade datamaterialet inte kan kontrolleras i 

efterhand så är det inte vetenskaplig och saknar tyngd inom forskning. Kravet på 

verifierbarhet innebär att man måste kunna redogöra för hur verifiering är möjlig, genom att 

ange en metod för att pröva påståendet, vilket utgör en skiljelinje mellan vetenskaplig och 

ickevetenskaplig kunskap. Den vetenskapliga verifieringsmetoden går ut på att alla 

påståenden logiskt måste kunna föras tillbaka på så kallade observationsutsagor, påståenden 

om direkt observerbara förhållanden. Utsagor som inte empiriskt kan testas är vetenskapligt 

sett meningslösa. Denna logiska positivism i sin strängaste form har idag luckrats upp och 

inriktningen förnekar inte längre giltigheten av andra kunskapsformer. Kausalitet är 

fortfarande centralt i denna modifierade typ av positivism men även forskning som grundar 

sig på kvalitativa data kan accepteras (Thomassen 2007).    

  

Många som forskar inom samhällsvetenskap har en negativ inställning till positivistisk 

forskning eftersom det förekommit studier där empiri har använts utan reflektioner och 

eftertanke. Detta bör dock inte ses som ett resultat av positivismen utan istället att forskningen 

som bedrivits endast har ställt frågor som genererat tidigare vedertagen information. 

Kvantitativa metoder i kombination med vetenskapliga begrepp är en relevant metod för 

studier inom samhällsvetenskap (Barmark och Djurfeldt 2015). 

  

Denna uppsats har en positivistisk utgångspunkt eftersom vår huvudsakliga målsättning är av 

deskriptiv karaktär. Vi utgår inte från den strängaste formen av positivism som endast inriktar 
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sig på kausala samband utan har en något öppnare infallsvinkel där vi tar oss friheten att tolka 

vår data då vi inte vill använda vår empiri utan reflektioner och eftertanke. Vi ämnar beskriva 

ett direkt observerbart förhållande, nämligen hur Migrationsverkets gräsrotsbyråkrater 

förhåller sig till att arbeta med ett rekordstort antal asylsökande till Sverige. De slutsatser vi 

kommer fram till kan empiriskt testas på nytt genom att använda samma kvantitativa metod 

och förfarande vi använt oss av. Eftersom området vi ämnar undersöka är unikt i Sverige och 

saknar historisk motsvarighet kan vi nå en större förståelse genom att vända oss till ett större 

antal respondenter för ett bredare perspektiv av gräsrotsbyråkraternas förhållningssätt. 
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4. Metod 

Bryman (2011) menar att i kvantitativa studier handlar relationen mellan teori och forskning 

huvudsakligen om ett deduktivt synsätt, det vill säga att en hypotes deduceras från teorin och 

sedan prövas. Inrymmer inte den kvantitativa forskningen en hypotes fungerar teorin som ett 

riktmärke utifrån vilket forskaren samlar in sitt material. Vår studie har en tvärsnittsdesign 

som innebär att man vid ett och samma tillfälle samlar in kvantitativa eller kvantifierbara data 

om de variabler man är intresserad av och sedan studerar relationer mellan variablerna. Om 

man upptäcker ett samband mellan två variabler kan man inte, med samma trovärdighet som 

den experimentella designen, vara säker på att det handlar om en kausal relation. I en 

experimentell utformning mäts först försökspersonen vid ett tillfälle, utsätts för den 

experimentella omständigheten och mäts sedan igen vid ett andra tillfälle, vilket ger en högre 

grad av trovärdighet gällande kausala samband (Bryman 2011).  

 

4:1 Deltagare 

Ett bekvämlighetsurval består av personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren. 

Resultatet en sådan urvalsstrategi ger kan vara intressant, men problemet ligger i att det inte 

går att generalisera eftersom man inte vet vilken population stickprovet är representativt för. 

Bekvämlighetsurval är lämpligt att använda om man ska göra en pilotstudie för att testa hur 

forskningsinstrumentet fungerar innan man gör den riktiga undersökningen. 

Bekvämlighetsurval är vanligt att använda sig av vid organisationsstudier där den har en mer 

betydande roll än stickprov baserat på sannolikhetsurval. Slutligen är sannolikhetsurval 

förenat med krävande förberedelser i form av tid och kostnader, vilka är centrala argument att 

väga in vid val av urvalsstrategi (Bryman 2011). Det finns en klar fördel i att bedriva ett 

slumpmässigt urval men gällande studentuppsatser är det sällan realistiskt att genomföra det. 

Istället är det viktigt att studenterna eftersträvar att urvalet sker så slumpmässigt som möjligt 

inom det utvalda urvalet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). 

 

Vi har valt att använda oss av bekvämlighetsurval. Utifrån att studien är av kvantitativ 

karaktär kontaktade vi Migrationsverket för att få information om antalet handläggare som 

arbetar på de respektive kontoren i Region Syd. Uppgifterna som vi fick stämde inte överens 

med uppgifterna som kontoren senare gav oss vilket gjorde att vi fick bedöma urvalet utan 

uppgifter om den totala populationen. Således utgick vi ifrån vad som var rimligt utifrån tiden 

och geografiska avstånd och bedömde att 100 respondenter var ett rimligt urval. Vi var dock 
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medvetna om risken att det skulle bli färre respondenter då Migrationsverket för tillfället har 

en ansträngd arbetssituation. Vi etablerade kontakt med teamledare på samtliga åtta av 

Migrationsverkets kontor i Region Syd. Vi fick klartecken från tre mottagningsenheter där det 

totalt arbetade 63 handläggare. Vi bestämde oss därför för att göra en totalundersökning av 

dessa tre mottagningsenheterna. Alternativet hade varit att göra en totalundersökning av 

handläggarna på Migrationsverket Region Syd där vi slumpmässigt valt ut ett representativt 

stickprov för Region Syd och mailat ut enkäter till samtliga handläggare i detta stickprov. 

Anledningen till att vi valde att inte göra det var eftersom myndigheten idag är hårt belastad 

och vi hade sannolikt fått en väldigt låg svarsfrekvens och datan hade då ändå inte kunnat 

generaliseras.  

 

Vi uteslöt alla typer av chefer, även teamledare då vi endast ville ha “renodlade” 

gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkraterna som blev föremål för studien var de som arbetade 

med myndighetsutövning mot enskild enligt 7 § FL.  Enligt Halvorsen (1992) är storleken på 

ett lämpligt urval beroende på hur likartade respondenterna är. Samtliga av våra respondenter 

var anställda av samma myndighet och arbetade på mottagningsenheterna. De verkar inom 

samhällsservice där de regelbundet möter medborgare och har stort handlingsutrymme i sitt 

dagliga arbete. 

 

4:2 Bortfallsanalys 

Vi räknade att bortfallet bestod av de handläggare som var frånvarande på mötet när vi delade 

ut enkäterna samt de som valde att inte fylla i enkäten. Det totala antalet handläggare på de tre 

enheterna uppgick till 63 stycken. 49 handläggare besvarade enkäten och 14 handläggare var 

inte närvarande vid mötena vilket ger en svarsfrekvens på 78 procent och ett bortfall på 22 

procent. Bryman (2011) visar att en svarsfrekvens på 70-85 procent är bra och över 85 

procent är utmärkt. En låg svarsfrekvens innebär större risk för skevheter, speciellt vid 

slumpmässigt urval. Med vår strategi har vi fått relativt få svar men en hög svarsfrekvens 

vilket gör att materialet är av hög kvalitet och representativt för de tre enheter vi undersökt. 

Fördelningen svarande på de tre respektive enheterna var 17 svar av 20 (85 % svarsfrekvens), 

19 svar av 25 (76 % svarsfrekvens) samt 13 svar av 18 (72 % svarsfrekvens). Alla enkäter vi 

delade ut besvarades, det vill säga det fanns ingen som inte ville svara (externt bortfall) och 

alla fyllde i fullständiga enkäter (inget internt bortfall) vilket ur den aspekten ger oss en 
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svarsfrekvens på 100 procent, då de personer som var frånvarande inte fått möjlighet att 

besvara enkäten. 

 

4:3 Instrument 

Barmark & Djurfeldt (2015) menar att enkätundersökningar är lämpligt som insamlingsmetod 

när syftet är att bedöma hur vanligt ett visst synsätt är. Enkäter har även en stor fördel 

eftersom en väl utformad enkät går fort att fylla i. Den viktigaste utgångspunkten för oss i 

valet av datainsamlingsmetod är att denna kvantitativa metod bäst besvarar vårt syfte eftersom 

en kvalitativ ansats hade blivit begränsad till ett fåtal människors djupare upplevelser och inte 

en bredare undersökning av handläggares förhållningssätt. Eftersom arbetssituationen är 

ansträngd på Migrationsverket hade handläggarna antagligen större möjlighet att avvara 5 min 

till att fylla i en enkät istället för att avsätta 45 min till en intervju vilket sannolikt gjorde 

människor mer positiva till att deltaga. Vi har närvarat vid morgonmöten på tre kontor och 

delat ut enkäter i pappersform för att försöka få så hög svarsfrekvens som möjligt och även 

underlättat för respondenterna då vi funnits på plats och givit information om studien. 

 

Bryman (2011) påtalar att för att minska bortfall är det viktigt att enkäten är kort, har tydliga 

instruktioner och tilltalande layout och så få öppna frågor som möjligt. Fördelen med slutna 

frågor är att det är lätt att bearbeta svaren genom inkodning i dataprogram, de ökar 

jämförbarheten i svaren då man kodat svaren på förhand och frågorna är enklare att besvara. 

Det går fort att genomföra en enkät med slutna frågor då respondenten endast behöver 

markera ett svarsalternativ. Dessa punkter har varit vägledande för oss i utformandet av vår 

enkät. Vi har valt att endast använda oss av slutna frågor med förutbestämda svarsalternativ 

då vi bedömt att vi får tillräcklig information på det sättet för att besvara våra frågeställningar 

och vår hypotes.  

 

Angående svarsalternativen valde vi fyra stycken och inte fem, det vill säga vi valde bort ett 

“vet inte”-alternativ. Bryman (2011) menar att det viktigaste argumentet för att ha ett neutralt 

svarsalternativ är att man inte tvingar personer att uttrycka en åsikt de egentligen inte har. Det 

som talar för att inte ha ett neutralt alternativ är att respondenter kan välja “vet inte” om de 

inte vill eller har lust att tänka igenom frågeställningen. Slutsatsen är att ett neutralt alternativ 

inte ökar kvaliteten på informationen utan ibland hindrar vissa respondenter från att uttrycka 

en åsikt som de faktiskt har. Flera av våra frågor kan upplevas som obekväma för 
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respondenterna och vi har därför valt att inte inkludera ett neutralt alternativ för att vi befarade 

att många skulle välja det alternativet. Samtliga respondenter arbetar dagligen med frågorna vi 

har ställt vilket innebär att de borde ha en åsikt kring ämnet. 

 

Svarsmarkeringar genom inringningar av siffror bör undvikas, boxar är bättre. Fördelen med 

siffror är endast för den som genomför undersökningen då databearbetningen blir lättare. För 

den som svarar kan det bli förvirrande då en del uppfattar siffrorna som graderingar, där ett tal 

är ”bättre” än ett annat. Boxar är neutralare och utgör inget hinder för databearbetningen 

(Trost 2012). Frågornas ordningsföljd i enkäten är också viktig. I en enkät kan respondenten 

se följdfrågor och vilka frågor som kommer härnäst. Vissa frågor bör därför inte ställas i 

anslutning till andra frågor av liknande art, då frågorna styr respondentens tankebanor och lätt 

tolkas i det sammanhang de förekommer i (Trost 2012). Vi har i vår enkät valt att ha vissa 

liknande frågor i anslutning till varandra och en del har vi placerat för sig själva. Frågornas 

inbördes ordning är genomtänkt, då vi inte ville att respondentens tankebanor skulle låsa in 

sig på våra teman, t.ex. målsättning eller rättsäkerhet, i alltför hög grad. Genom denna 

ordningsföljd eftersträvar vi att respondenterna hålls uppmärksamma genom hela enkäten 

samt att våra tänkta tematiseringar inte skall påverka deras svar. 

 

Frågorna i enkäten är utformade efter fyra olika tematiseringar: målsättning, arbetsbelastning, 

resurser och rättsäkerhet (7 § FL). De första tre kategorierna har en tydlig koppling till 

Lipsky (2010) som kännetecken för en gräsrotsbyråkrati och den fjärde kategorin till lagens 

målsättningar. I två fall överlappar frågorna två teman men grundtanken är att varje fråga 

huvudsakligen är knuten till ett tema. Grundtanken med frågan “Jag har möjlighet att bemöta 

varje klient som en unik individ” är att den ska vara kopplad till temat arbetsbelastning och 

frågan “Jag har den tid jag behöver för att fatta välgrundade beslut” ska vara kopplad till 

resurser, men frågorna har även tydlig koppling till lagens målsättningar i 7 § FL. 

  

De tre kategorierna enligt Lipsky (2010) har vi brutit ned i mindre beståndsdelar efter vad de 

huvudsakligen handlar om enligt teorin och kommit fram till följande. Kategorin 

målsättningar handlar om: 1. Tvetydiga målsättningar 2. Målen är svåra att omsätta i 

praktiken och 3. Svårigheter att mäta om målen blivit uppfyllda. För att kunna mäta dessa tre 

beståndsdelar operationaliserades de i enkäten genom frågorna: 

1. Jag tycker att Migrationsverket har tydliga målsättningar. 

2. Jag kan omsätta Migrationsverkets målsättningar i det praktiska arbetet. 
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3. Jag tycker det finns goda möjligheter för Migrationsverket att mäta min arbetsprestation. 

  

Kategorin arbetsbelastning har vi brutit ned i beståndsdelarna 1. Arbetsbelastning 2. Stress 

och 3. Administrativa sysslor minskar tid avsedd för klienten. För att kunna mäta dessa tre 

beståndsdelar operationaliserades de i enkäten genom frågorna: 

1. Jag har stor arbetsbelastning. 

2. Jag känner stor stress. 

3. Jag har möjlighet att bemöta varje klient som en unik individ. 

  

Kategorin resurser har vi brutit ned i beståndsdelarna 1. Tid 2. Personalbemanning 3. Kronisk 

underbemanning. För att kunna mäta dessa tre beståndsdelar operationaliserades de i enkäten 

genom frågorna: 

1. Jag har den tid jag behöver för att fatta välgrundade beslut. 

2. Jag tycker Migrationsverket har personalbemanning som motsvarar antalet klienter. 

3. Jag tycker min arbetsbörda minskar när Migrationsverket anställer mer personal. 

  

I kategorin rättssäkerhet har vi använt oss av kommentarer och förarbeten till lagtexten i 7 § 

FL för att förstå mer i detalj hur rättsäkerhet ska upprätthållas och operationaliserat paragrafen 

därefter. Vi kom fram till att de två viktigaste aspekterna av lagen för att främja 

rättssäkerheten var: 1. Den enskildes möjligheter att tillvarata sin rätt och 2. Att 

förvaltningsmyndigheten fattar sina beslut på tillräckliga grunder. För att kunna mäta dessa 

två beståndsdelar operationaliserades de i enkäten genom frågorna: 

1. Jag tycker klienter i kontakt med Migrationsverket har goda möjligheter att tillvarata sina 

rättigheter. 

2. Jag fattar mina beslut på tillräckliga grunder. 

Det tredje spörsmålet är mer rakt på sak och frågar direkt om handläggaren klarar att uppfylla 

lagen. Anledningen till att frågan är direkt formulerad är för att uppmärksamma om det finns 

kontraster mot de tidigare mer indirekt ställda frågorna gällande rättssäkerhet:   

3. Jag tycker jag klarar kvaliteten och rättssäkerheten på min arbetsplats, enligt lagens 

intentioner. 

Hellners & Malmqvist (2010) betonar att många regler i FL är ganska allmänt hållna och 

effekten av föreskrifterna riskerar att utebli. I konstitutionsutskottets betänkande (KU 

1985/86:21) framhölls därför att lagen måste kombineras med utbildning för myndigheternas 

personal för att förbättra servicen och hjälpa den enskilde att ta tillvara sina rättigheter. Frågan 
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handlar alltså om att handläggaren, med rätt introduktion till yrket, kan utföra ett mer 

rättssäkert arbete: 

4. Jag tycker att Migrationsverkets arbetsintroduktion var tillräckligt omfattande för att klara 

av mina arbetsuppgifter. 

 

4:4 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att frågorna på en enkät mäter det teoretiska man avser att mäta. 

Operationalisering av teorin är därför ett av de viktigaste momenten i en kvantitativ 

undersökning. Ifall operationaliseringen inte görs genomtänkt kommer undersökningen 

präglas av systematiska fel som gör att resultaten inte går att analysera. Ett vanligt sätt att öka 

en studies validitet är att utföra en pilottestning av mätverktyget (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010). För att bedöma validiteten på vår enkät valde vi att utföra en pilotstudie på 

en liknande yrkesgrupp med likartad utbildningsbakgrund. Vi delade ut tio enkäter till 

handläggare inom frivården i Växjö som också räknas som gräsrotsbyråkrater. Rättssäkerhet 

är en viktig del i deras arbete som verkställare av påföljder för Sveriges domstolar. 

Frivårdsinspektörerna menade att de flesta frågorna var tydliga och endast vissa frågor 

justerades för att bli mer lättförståeliga i enkäten. Vi valde även att testa enkäten på fem 

socionomstudenter vid Linnéuniversitetet. De hade endast mindre synpunkter på 

formuleringen av vissa frågor i enkäten och men ansåg överlag att den var tydlig och enkel att 

förstå. Vi känner att vi har utformat en tydlig enkät men det betyder inte att den mäter det vi 

avser att mäta. Exempelvis på fråga 7 (se bilaga 2) är det ytterst tveksamt om respondenterna 

uppfattat att vi avsett mäta arbetsbelastningen med tanke på frågans utformning. Vi kan med 

facit i hand säga att vissa enkelt formulerade frågor har hög validitet medan en del andra mer 

komplexa frågor har låg validitet. Vissa av våra frågor har sannolikt uppfattats olika av olika 

respondenter och vi måste därför vara försiktiga när vi tolkar vårt resultat och erkänna att 

validiteten är låg i vissa avseenden. 

 

Reliabilitet avser hur mätningen är utförd. Att en studie har god reliabilitet innebär att denna 

skall kunna upprepas för att testa empirin. Det finns en mängd saker som kan påverka 

mätinstrumenten som exempelvis tvetydighet i enkäter, forskarens agerande och andra 

oförutsedda omständigheter som kan påverka respondenterna. Med en hög reliabilitet minskar 

sannolikheten för slumpartade fel. Reliabilitet likt validitet testas med fördel utifrån 

erfarenheter baserade på en pilotstudie (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). De 
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synpunkter vi fick från pilotstudien ledde oss till att korrigera vissa frågor för att undvika 

missförstånd och förbättra tydligheten i enkäten. Vidare kan studiens reliabilitet diskuteras i 

bemärkelsen att vi inte haft ett slumpmässigt urval, vilket betyder att vårt resultat är en direkt 

konsekvens av de specifika förhållanden på de tre enheterna som ställde upp. Skulle tre andra 

enheter delta i samma undersökning finns risken att ett helt annat resultat framkommit. 

Standardisering diskuteras av Trost (2012) och handlar om till vilken grad frågorna och 

situationen är densamma för alla respondenter. Kvantitativa studier kännetecknas oftast av en 

hög grad av standardiserade datainsamlingar och för att försäkra oss om standardisering i vår 

studie har förhållandena då vi delat ut enkäterna varit likartade. Vi har vid samtliga tillfällen, 

båda två studenter medverkat vid morgonmöten på de tre respektive kontoren och presenterat 

studien på samma sätt. Alla handläggarna har sedan fyllt i enkäterna på plats i möteslokalen. 

 

4:5 Procedur 

Studien inleddes med att vi tog kontakt med samtliga av Migrationsverkets åtta kontor som 

ingår i deras regionala uppdelning Syd. Vi började med att ringa Migrationsverkets 

kontaktcenter och bad om mailadresser och telefonnummer till teamledare på respektive 

kontor. Vi valde att vända oss till teamledare eftersom det är de cheferna som arbetar närmast 

handläggarna och därför lättast kunde fråga om de ville ställa upp på en enkät. Vi mailade 

därefter ut informationsbrev till samtliga teamledare och ringde efter ett par dagar upp dem. 

Av de tänkta åtta kontor var tre positiva till att delta i vår undersökning. Tre av kontoren sa 

nej direkt till vår förfrågan och hänvisade till deras höga arbetsbelastning. De sista två 

kontoren har trots upprepade kontaktförsök inte inkommit med besked utan istället hänvisat 

oss mellan olika personer på kontoren. Samtliga tre enheter som har tagit emot oss är 

mottagningsenheter och arbetar med den dagliga livsföringen för asylsökande.  

 

Vår tanke var att vi skulle medverka vid arbetsplatsträffar eller liknande möte för att en stor 

andel av de anställda skulle närvara. De tre kontoren vi besökt ansåg att det varit enklast för 

oss att komma på deras morgonmöte innan verksamheterna öppnade vilket passade oss väl. 

Vid dessa tillfällen har vi gett en kort presentation av studien och därefter delat ut enkäter och 

funnits på plats för att svara på frågor och sedan samlat in dem efter cirka fem minuter. 

Teamledarna påtalade att enkäten skulle kunna besvaras på ett fåtal minuter så vi inte skulle 

störa den ordinarie verksamheten. Alla teamledarna har också varit hjälpsamma och nöjda 

över att det gått snabbt och enkelt att medverka i undersökningen. 
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4:6 Statistisk bearbetning 

Datan har sammanfattats i IBM Statistical Package for the Social Sciences 23 (SPSS) för att 

underlätta vidare analys. Eftersom vi endast har haft fysiska enkäter har en student kodat in 

datan och den andra har kontrollerat så att all information dokumenterats korrekt. Vi har 

sedan valt att presentera intressanta resultat i frekvenstabeller för att läsaren ska få en 

överblick. Vi uppfyller inte kraven på normalfördelad data för användande av parametrisk 

testning. För att besvara vår hypotes har vi därför analyserat korrelationssamband mellan våra 

variabler via Spearman's rank correlation coefficient som är icke parametrisk. 

 

4:7 Typ 1 och Typ 2 fel 

Field (2009) förklarar att typ 1 fel innebär att vi felaktigt tror att samband föreligger i 

populationen. Typ 2 fel innebär istället att vi tror att samband inte föreligger i populationen 

när de i själva verket gör det. Avseende vårt material är det viktigt att poängtera att vårt urval 

är förhållandevis litet, vilket enligt Field (2009) innebär att vi får mindre naturlig variation 

vilket ökar sannolikheten för typ 2 fel. Vi har valt att inte öka vår signifikansnivå för att 

minska sannolikheten för typ 2 fel därför att även om vi utgått från ett p-värde <0,10 hade vi 

likväl inte kunnat gardera oss för den naturliga variationen som skulle kunna uppstå i en större 

population. Populationen som vår mätning avser är de tre mottagningsenheterna och vår 

svarsfrekvens är god vilket gör att resultatet kan generaliseras för vårt urval men inte för en 

större population. Vårt valda p-värde <0,05 lämnar en låg sannolikhet för typ 1 fel men en 

ökad sannolikhet för typ 2 fel. 

 

4:8 Arbetsfördelning 

Arbetsgången mellan oss författare har utgjorts av en kontinuerlig dialog i de olika 

delmomenten. Vi har generellt arbetat tillsammans och träffats dagligen och diskuterat 

texterna vi har producerat. Inga delmoment i denna uppsats har skapats utan samråd mellan 

oss skribenter. Vi har även applicerat detta samarbete på litteraturen som behandlas i denna 

uppsats då båda studenterna har läst och diskuterat samtlig litteratur. Överlag har Johan haft 

huvudansvaret över texternas utformning avseende meningsuppbyggnad och korrekturläsning 

och Björn haft huvudansvaret över den statistiska delen avseende inkodning och analys av 

datan i SPSS. 
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4:9 Etik 

Nyttan av studien i relation till skyddet för individers integritet är svårt att motivera av den 

enkla anledningen att det som är nyttigt för den ena inte alltid är nyttigt för den andre. 

Forskaren och institutionen där forskningen bedrivs kan sägas ha nytta av studien, ny kunskap 

kan genereras vilket kan leda till att politiska beslut fattas på ett mer klarsynt sätt eller att 

oförutsedda aspekter dyker upp som resulterar i helt nya tankebanor. För forskaren eller andra 

forskare kan den nyvunna kunskapen ge uppslag åt nya studier och hypoteser. Flera stora 

upptäckter har gjorts av slumpen eller av misstag vilket kan tala för att forskningen inte ska 

styras för hårt (Vetenskapsrådet 2011). Nyttan med studien är att vi kommer få nya kunskaper 

om hur handläggare förhåller sig till att arbeta med ett rekordstort antal asylsökande till 

Sverige. 

  

Anonymisering eller avidentifiering innebär att kopplingen mellan svar på en enkät och en 

bestämd individ har raderats så att varken forskarna bakom studien eller gemene man kan 

återupprätta den. Genom att kodlistan förstörs kan ingen kombinera ett visst svar med en 

specifik individs identitet. Man kan även garantera anonymitet genom att undvika att en 

bestämd individs identitet antecknas vid insamlingen av material. Nackdelen med strategin är 

att forskarens uppgifter blir svåra eller omöjliga att kontrollera (Vetenskapsrådet 2011). 

  

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska enligt 3 § tillämpas 

när forskning innefattar behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 § 

personuppgiftslagen (1998:204). I vår studie kommer vi endast be våra respondenter uppge 

kön, yrkestitel och utbildning. Genom att enskilda individers identiteter inte antecknas vid 

insamlingen av enkäterna kan vi garantera anonymitet. Den personliga integriteten kommer 

således inte äventyras. Vi har delat ut enkäter på tre kontor i vår geografiska närhet och vi 

kommer inte redovisa kopplingar mellan resultat och ett specifikt kontor. Våra resultat 

kommer att presenteras som en helhet över de tre kontoren. 
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5. Resultat och analys 

Vi kommer här presentera resultat och analys genom frekvenstabeller, text och korrelationer. 

Efter redovisningen av varje kategoris resultat följer analys. Sista delen utgörs av en 

hypotestestning genom korrelationer med efterföljande analys. Slutligen sammanfattas de 

huvudsakliga resultaten där vi besvarar våra frågeställningar och vår hypotes. Samtliga frågor 

har besvarats utifrån den rådande migrationen som inneburit ett rekordstort antal asylsökande 

till Sverige och den ökade belastning den inneburit för myndigheten. 

 

De bakomliggande faktorer vi inhämtat vid enkätundersökningen är kön och 

utbildningsbakgrund. Av våra 49 respondenter är 33 (67 %) kvinnor och 16 (33 %) män. 

Gällande utbildningsbakgrund har 42 personer (86 %) universitets- eller högskoleutbildning 

och 7 personer (14.3 %) gymnasieutbildning vilket är intressant då Migrationsverket endast 

söker handläggare med akademisk utbildning.  

 

5:1 Frekvenser 

Frekvenstabeller redovisas med hjälp av antal (n), procent (%) och kumulativ frekvens (%). 

Tabellerna har i avsnittets sorterats in under respektive kategori de tillhör. När 

svarsfrekvenserna redovisas i text har de avrundats till heltal. 

 

5:2 Verksamhetens målsättningar 

Gällande vårt första tema avseende Migrationsverkets målsättningar finner vi att 

respondenterna uttrycker att det finns tydliga målsättningar då 88 procent håller med eller 

håller med delvis om påståendet. Avseende att omsätta målsättningarna i det praktiska arbetet 

är svaren väldigt lika de övergripande målsättningarna. 84 procent har svarat att de håller med 

eller håller delvis med om att de kan omsätta målsättningarna i det praktiska arbetet. 

Respondenterna finner också med majoritet att Migrationsverket kan mäta deras 

arbetsprestation med 76 procent som håller med eller håller delvis med om påståendet.  

 

5:3 Analys av verksamhetens målsättningar 

Gällande verksamhetens målsättning uttrycker en majoritet gräsrotsbyråkrater att det finns 

tydliga målsättningar som de även praktiskt kan omsätta i arbetet samt att det finns goda 

möjligheter att mäta deras arbetsprestationer. Våra resultat är raka motsatsen till Lipskys 



26 

 

(2010) beskrivning av målsättningar inom en gräsrotsbyråkrati. Snarare verkar det som 

Migrationsverkets målsättningar uppfattas som tydliga och har kanske varit vägledande i det 

praktiska arbetet under den rådande migrationen. Att verksamheten kan mäta och belöna de 

anställda som dragit tunga delar av arbetsbelastningen är viktigt för som Tham (2007) 

poängterar är bristen på positiv återkoppling en central faktor när socialarbetare väljer att 

lämna sina arbetsgivare.  

 

Som en tänkbar förklaring till vårt unisona resultat beskriver även Lipsky (2010) att 

gräsrotsbyråkrater kan skapa egna målsättningar inom arbetet och genom detta uppleva en 

tydligare styrning även om de egna målsättningarna inte alltid stämmer överens med 

organisationens. Denna strategi används för att minska påfrestningen på gräsrotsbyråkraten 

som annars riskerar att känna otillräcklighet i arbetet när denne inte kan uppnå 

målsättningarna. Vi kan inte bedöma huruvida Migrationsverkets målsättningar är tydliga 

eller inte utan endast att respondenterna upplever att det finns tydliga mål. 

Förklaringsmodellen ovan påvisar att vårt resultat inte garanterat innebär att Migrationsverket 

har tydliga målsättningar utan kan bero på individens individuella målsättningar. 

 

5:4 Arbetsbelastning 

En klar majoritet bedömer att de har en stor arbetsbelastning med 92 procent av 

respondenterna som håller med eller håller delvis med om påståendet (se tabell 1.1).  

 

Tabell 1.1 Jag har stor arbetsbelastning. Andelar i procent. 

 Totalt 

n=49 

Handläggare 

% 

Kumulativ  

% 

Håller med 

Håller delvis med 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd  

28 

17 

4 

0 

57.1 

 34.7 

8.2 

0.0 

  

57.1  

91.8 

100.0 

100.0 

 

Gällande klientbemötandet uttrycker 80 procent att de helt eller delvis håller med om att de 

kan bemöta varje klient som en unik individ, vilket påvisar att den höga arbetsbelastningen 
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handläggarna uttrycker inte går ut över klientbemötandet. De resterande 20 procenten tar helt 

eller delvis avstånd från påståendet. 

 

Gällande stressen hos de anställda håller 65 procent med eller delvis med om påståendet. 

Således är det 35 procent som helt eller delvis tar avstånd från påståendet vilket indikerar att 

en majoritet känner sig stressade (se tabell 1.2). 

 

Tabell 1.2 Jag känner stor stress. Andelar i procent. 

 Totalt 

n=49 

Handläggare 

% 

Kumulativ  

% 

Håller med 

Håller delvis med 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd  

11 

21 

12 

5 

22.4 

 42.9 

24.5 

10.2 

  

22.4  

65.3 

89.8 

100.0 

 

5:5 Analys av arbetsbelastning 

Vår empiri visar att gräsrotsbyråkrater uttrycker svårigheter med hög arbetsbelastning. Ingen 

respondent har valt alternativet “tar helt avstånd” från att ha en stor arbetsbelastning utan en 

majoritet håller med om påståendet. Enligt Knies och van Berkel (2016) och Astvik och Melin 

(2013) har ett stort ärendeantal ett troligt orsakssamband med försämrad kvalitet på arbetet. 

Vi kan ana ett liknande samband i vår studie där den höga arbetsbelastningen troligen 

påverkar handläggarnas möjligheter att utföra ett rättsäkert arbete. Lipsky (2010) menar att 

den stora arbetsbelastningen framtvingar ett snabbt beslutsfattande, där gräsrotsbyråkraten 

inte ens överväger om det är lönt att leta efter mer information för att underlätta och 

underbygga beslutsfattande.   

 

Lipsky (2010) menar att stress är vanligt förekommande bland gräsrotsbyråkrater och 

framkallas av hög arbetsbelastning vilket vi ser i vårt resultat där 65 procent håller med eller 

håller delvis med om att de känner stor stress. Ledningen ser endast gräsrotsbyråkrater som 

arbetsenheter avsedda att utföra en uppgift. Men på grund av komplexiteten i att arbeta med 

människor upplever gräsrotsbyråkraterna sin arbetssituation som individer. En viktig aspekt 

som gräsrotsbyråkraten upplever högst individuellt är till vilken grad denne påverkas av 
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stress. Gräsrotsbyråkrater kan även uppleva stress när de känner sig granskade av auktoriteter 

där handläggarna på mottagningsenheterna kanske känner sig granskade av sina teamledare 

som bidrar till ökad en stressnivå (Lipsky 2010).  

 

Däremot uttrycker en klar majoritet av respondenterna att de har möjlighet att bemöta varje 

klient som en unik individ trots den höga arbetsbelastningen och upplevda stressen. Vilket är 

intressant eftersom Lipsky (2010) menar att den höga arbetsbelastningen gör att 

gräsrotsbyråkraten inte kan behandla varje individ unikt utan sorterar in klienterna i 

kategorier. Vi finner dock baserat på respondenternas svar ingenting som antyder att detta 

förekommer inom vår urvalsgrupp. Att gräsrotsbyråkraterna kan bemöta varje klient som en 

unik individ visar även att de uttrycker respekt för den enskildes integritet och värdighet, 

vilket tyder på att den materiella aspekten av rättsäkerhet upprätthålls (Staaf & Zanderin 

2011). 

 

Lipsky (2010) visar även att arbetsbelastningen kan variera och tar exemplet med ett 

socialkontor i en liten stad med en stabil, homogen, vit befolkning som inte har några problem 

att tillhandahålla god social service och genomföra det efter relativt klart formulerade 

målsättningar. Socialarbetare i en sådan situation kan förväntas agera annorlunda jämfört med 

socialarbetare i en mer heterogen storstad. Parallellen kan dras till att våra respondenter var 

handläggare på mottagningsenheter på mindre orter och kan eventuellt ha en mindre 

arbetsbörda i jämförelse med större kontor.  

 

5:6 Resurser 

Det är endast 18 procent som helt håller med om att de har tillräckligt med tid att fatta 

välgrundade beslut. En majoritet på 53 procent håller delvis med om påståendet vilket 

indikerar att det föreligger en viss tidsbrist för beslutsfattning (se tabell 1.3). 

 

Tabell 1.3 Jag har den tid jag behöver för att fatta välgrundande beslut. Andelar i procent.   

 Totalt 

n=49 

Handläggare 

% 

Kumulativ  

% 
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Håller med 

Håller delvis med 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd  

9 

26 

13 

1 

18.4 

 53.1 

26.5 

2.0 

  

18.4  

71.4 

98.0 

100.0 

 

Gällande arbetsbörda uttrycker 71 procent av handläggarna att de håller med eller håller 

delvis med om att deras arbetsbörda minskar när myndigheten nyanställer. Resterande 29 

procent tar helt eller delvis avstånd från påståendet att nyanställningarna reducerar deras 

arbetsbörda. 

 

Stödet för tillräcklig personalstyrka är svagt då endast 4 procent håller med om att 

personalbemanningen motsvarar antalet klienter. 67 procent tar helt eller delvis avstånd från 

påståendet (se tabell 1.4).  

 

Tabell 1.4 Jag tycker Migrationsverket har personalbemanning som motsvarar antalet 

klienter. Andelar i procent.   

 Totalt 

n=49 

Handläggare 

% 

Kumulativ  

% 

Håller med 

Håller delvis med 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd  

2 

14 

14 

19 

4.1 

 28.6 

28.6 

38.8 

  

4.1  

32.7 

61.2 

100.0 

 

5:7 Analys av resurser 

I kategorin resurser ser vi att endast 4 procent av handläggarna håller med om att 

Migrationsverket har personalbemanning som motsvarar antalet klienter. Resultatet styrker 

därför att gräsrotsbyråkrater uttrycker svårigheter med brist på resurser, och då främst brist på 

personal (Lipsky 2010). Att brist på personal riskerar att påverka kvaliteten på det sociala 

arbetet negativt finner vi även stöd för i den tidigare forskningen (Bergmark & Lundström 

2004; Coffey, Dugdill & Tattersall 2009; Meagher & Tham 2009). Enligt Lipsky (2010) kan 
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bristen på resurser göra att gräsrotsbyråkrater undanhåller information eller gör tjänster 

svårtillgängliga för klienter så att dessa inte vet vilka tjänster som finns att tillgå eller hur de 

skall gå tillväga för att tillgodogöra sig tjänsterna. Detta eftersom arbetssituationen hade varit 

omöjlig för gräsrotsbyråkraterna ifall alla potentiella sökande hade ansökt om tjänsterna. 

  

Vi finner ett svagt stöd för att verksamheten är, som Lipsky (2010) talar om, kroniskt 

underbemannad då 29 procent av handläggarna tar helt eller delvis avstånd om att deras 

arbetsbörda minskar när Migrationsverket anställer mer personal. Vidare ser vi att majoriteten 

av de svarande, 80 procent, har valt håller delvis med eller tar delvis avstånd om att de har 

den tid som behövs för att fatta välgrundade beslut, vilket visar att handläggarna uttrycker 

brist på tid. Vi kan således dra paralleller till Lipskys (2010) slutsatser om att 

gräsrotsbyråkraters arbetssituation präglas av en stram tidsram som framtvingar ett snabbt 

beslutsfattande. Tidsbristen gör att gräsrotsbyråkraten inte ens överväger nyttan med att söka 

efter mer information för att underlätta och styrka beslutsfattande.   

 

5:8 Rättsäkerhet 

Rörande besluten anser 51 procent att deras beslut sker på ett tillräckligt underlag. Utifrån 

frågans formulering, med direkt koppling till lagens målsättning, visar detta att resterande 49 

procent uppmärksammar problem i olika omfattning vilket är en hög siffra då beslut skall 

fattas på tillräckliga grunder enligt lagen (se tabell 1.5). 

 

Tabell 1.5 Jag fattar mina beslut på tillräckliga grunder. Andelar i procent.   

 Totalt 

n=49 

Handläggare 

% 

Kumulativ  

% 

Håller med 

Håller delvis med 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd  

25 

19 

4 

1 

51.0 

 38.8 

8.2 

2.0 

  

51.0  

89.8 

98.0 

100.0 
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Gällande om klienter i kontakt med Migrationsverket har goda möjligheter att tillvarata sina 

rättigheter har 90 procent valt håller med eller håller delvis med om påståendet. Ingen 

respondent har helt tagit avstånd från påståendet. 

 

Rörande arbetsintroduktionen var resultaten splittrade med 59 procent som håller med eller 

delvis håller med om att den var tillräcklig för arbetet. Detta innebär att 41 procent tar helt 

eller delvis avstånd från att verksamhetens introduktion var tillräcklig för deras 

arbetsuppgifter. En relativt stor andel med 16 procent tar i detta fall helt avstånd från 

introduktionens tillräckliga omfattning. 

 

41 procent håller helt med om att de klarar att utföra ett rättsäkert arbete enligt lagen vilket 

lämnar 59 procent som mer eller mindre uttrycker problem med att upprätthålla lagens 

minimikvalitet på arbetet. Det är alltså en majoritet som inte helt håller med om att de kan 

utföra ett rättsäkert arbete under den rådande migrationen (se tabell 1.6). 

 

Tabell 1.6 Jag tycker jag klarar kvaliteten och rättssäkerheten på min arbetsplats, enligt 

lagens intentioner. Andelar i procent.   

 Totalt 

n=49 

Handläggare 

% 

Kumulativ  

% 

Håller med 

Håller delvis med 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd  

20 

23 

5 

1 

40.8 

 46.9 

10.2 

2.0 

  

40.8  

87.8 

98.0 

100.0 

 

5:9 Analys av rättssäkerhet 

Resultatet påvisar att gräsrotsbyråkrater uttrycker svårigheter att arbeta utan att rättsäkerheten 

eftersätts utifrån lagen. På frågan om kvaliteten och rättsäkerheten efterföljs enligt lagens 

intentioner håller 41 procent med, vilket innebär att resterande 59 procent mer eller mindre 

uttrycker svårigheter att upprätthålla kvaliteten och rättsäkerheten. Vi menar att lagen skall 

efterföljas helt och hållet och i denna fråga som är ställd utan omsvep betyder alternativet 

håller delvis med att man inte helt och hållet klarar att efterfölja lagen. Frågan om 
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handläggaren fattar sina beslut på tillräckliga grunder är även den direkt ställd utan omsvep 

och betyder därför att alternativet “håller delvis med” uppfattas som att man inte helt och 

hållet fattar sina beslut på tillräckliga grunder. Resultatet visar att 51 procent håller med och 

resterande 49 procent mer eller mindre inte fattar sina beslut på tillräckliga grunder.  

 

En intressant aspekt är diskrepansen att 51 procent håller med om att de fattar sina beslut på 

tillräckliga grunder medan endast 41 procent håller med om att de klarar kvalitet och 

rättsäkerhet enligt lagen. Enligt 7 § FL ska handläggning mot enskild utföras rättsäkert men vi 

kan se att flertalet handläggare uttrycker att de inte kan utföra ett rättsäkert arbete enligt lagen 

under den rådande migrationen. Resultatet visar att den formella aspekten av rättsäkerhet inte 

helt upprätthålls vilket kan få konsekvenser för den enskilde och för samhället då lagen ska 

vara förutsebar och att alla ska vara lika inför lagen (Staaf & Zanderin 2011). I vår studie kan 

konsekvenserna t.ex. bli att en gräsrotsbyråkrat nekar en asylsökande boende som egentligen 

har rätt till förmånen eller vice versa.   

  

På frågan om klienterna har goda möjligheter att tillvarata sina rättigheter ser vi att 

majoriteten håller med eller håller delvis med och ingen respondent har helt tagit avstånd från 

påståendet. Resultatet indikerar alltså att gräsrotsbyråkraterna anser att denna lagliga 

målsättning inte eftersätts utan den materiella aspekten av rättsäkerhet upprätthålls (Staaf & 

Zanderin 2011). Gällande om arbetsintroduktionen var tillräcklig för att klara arbetet urskiljer 

vi en negativ opinion i svarsfördelningen, vilket rimligtvis borde få konsekvenser för 

gräsrotsbyråkraternas möjlighet att utföra ett rättssäkert arbete, speciellt för nyanställda i 

inledningen av karriären. En viktig aspekt i sammanhanget är att utbildningsbakgrunden för 

handläggare varierar vilket kan innebära att olika professioner är olika väl förberedda för 

arbetet. 

 

5:10 Korrelationer 

Baserat på empirin så har vi även genomfört en hypotesprövning gällande 

gräsrotsbyråkraternas svårigheter att utföra ett rättssäkert arbete och gräsrotsbyråkraters 

upplevelse av tvetydiga målsättningar, hög arbetsbelastning och bristande resurser. 

Testningen sker enligt Spearman’s korrelationskoefficient som är icke parametrisk till följd av 

att vårt material inte är normalfördelat. Ett p-värde <0,05 anses i denna studie som ett 

statistiskt signifikant samband. 
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Det föreligger ett signifikant samband i variablerna; Jag tycker Migrationsverket har 

personalbemanning som motsvarar antalet klienter och Jag tycker klienter i kontakt med 

Migrationsverket har goda möjligheter att tillvarata sina rättigheter. 

Korrelationskoefficienten är 0,401 och p-värdet för korrelationen är 0,004. 

 

Det föreligger ett signifikant samband i variablerna; Jag har den tid jag behöver för att fatta 

välgrundande beslut och Jag fattar mina beslut på tillräckliga grunder. 

Korrelationskoefficienten är 0,344 och p-värdet för korrelationen är 0,015. 

 

Det föreligger ett starkt samband i variablerna; Jag har den tid jag behöver för att fatta 

välgrundande beslut och Jag tycker jag klarar kvaliteten och rättssäkerheten på min 

arbetsplats, enligt lagens intentioner. Sambandets korrelationskoefficient är 0,270 och p-

värdet för korrelationen är 0,060. Detta samband är precis över vår gräns för signifikant 

samband men baserat på vårt begränsade urval anser vi att sambandet är värt att lyftas fram. 

 

5:11 Korrelationsanalys 

Flera samband kan påvisas när variablerna gällande svårigheter att upprätthålla 

rättssäkerheten jämförs med våra tre kategorier. De starkaste sambanden vi funnit är kopplat 

till bristande resurser i form av brist på tid och brist på personal. Tidsaspekten kan kopplas till 

Petterson (2005) som menar att det finns en motsättning för förvaltningsmyndigheter som ska 

arbeta snabbt men ändå rättsäkert. Gällande Migrationsverket har den rådande migrationens 

inverkan enligt våra resultat sannolikt inneburit ett ökat krav på effektivitet vilket gjort 

rättssäkerheten sekundär och strider mot lagens målsättningar. Sammanfattningsvis är 

samspelet mellan effektivitet och rättssäkerhet skört där påtryckningar kan innebära 

problematik för balansen (Petterson 2005).  

  

Att personalbrist samverkar med svårigheter att utföra ett rättssäkert arbete tyder på att 

resurserna är en central del i möjligheten för gräsrotsbyråkraterna att kunna utföra arbete av 

god kvalitet. Vi finner stöd för påståendet i den tidigare forskningen som säger att 

personalbrist riskerar att påverka kvaliteten på det sociala arbetet (Bergmark & Lundström 

2004; Coffey, Dugdill & Tattersall 2009; Meagher & Tham 2009). Även Lipsky (2010) 

beskriver att personalbrist samverkar med kvaliteten på arbetet. Lipsky menar att 
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gräsrotsbyråkratier ofta är föremål för oväntade ökningar på efterfrågan av tjänster precis som 

Migrationsverket varit under den rådande migrationen. Den oväntade ökade efterfrågan leder 

till personalbrist vilket tvingar gräsrotsbyråkraten att fatta snabba beslut på ett begränsat 

beslutsunderlag.   

 

I vår hypotesprövning har vi funnit signifikanta samband mellan brist på resurser och 

svårigheter att upprätthålla rättssäkerheten. Sambanden mellan de andra två kategorierna och 

rättssäkerheten är svagare varvid vi inte anser att dessa kan användas för att styrka eller 

förkasta vår hypotes. Frågan avseende tid för att fatta välgrundande beslut är det påståendet i 

enkäten som fungerat bäst i korrelationstestningen. Anledningen att just den frågan fungerat 

bra kan vara att respondenterna förstått den bra. Det kan även bero på att flertalet 

respondenter känner att det är accepterat att skylla på att man inte har tid när man inte fattar 

välgrundade beslut vilket kan ha genererat ärliga svar. 

 

5:12 Sammanfattning frågeställningar 

Frågeställning 1: Uttrycker gräsrotsbyråkrater vid Migrationsverket svårigheter att arbeta 

utifrån lagen utan att rättsäkerheten eftersätts med ett rekordstort antal asylsökande till 

Sverige? 

Vårt huvudsakliga resultat visar att en majoritet av gräsrotsbyråkraterna uttrycker svårigheter 

att utföra ett rättsäkert arbete enligt lagen och endast hälften håller helt med om att de fattar 

sina beslut på tillräckliga grunder under den rådande migrationen. Resultatet visar att 

gräsrotsbyråkraterna tycker klienter i kontakt med Migrationsverket har goda möjligheter att 

tillvarata sina rättigheter.  

 

Frågeställning 2: I så fall, vilka svårigheter uttrycker gräsrotsbyråkrater gällande 

Migrationsverkets målsättningar, arbetsbelastning och resurser med ett rekordstort antal 

asylsökande till Sverige? 

Resultatet visar att gräsrotsbyråkraterna inte uttrycker svårigheter med målsättningar under 

den rådande migrationen. Avseende resurser uttrycker majoriteten av gräsrotsbyråkraterna 

svårigheter med brist på tid och brist på personal. Slutligen uttrycker flertalet svårigheter med 

stor arbetsbelastning och stor stress. 
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5:13 Sammanfattning hypotesprövning 

Hypotes: Det finns samband mellan gräsrotsbyråkraternas svårigheter att utföra ett 

rättssäkert arbete och gräsrotsbyråkraters upplevelse av tvetydiga målsättningar, hög 

arbetsbelastning och bristande resurser.  

Vi finner ett visst stöd för vår hypotes gällande gräsrotsbyråkraternas svårigheter att utföra ett 

rättsäkert arbete och gräsrotsbyråkraternas upplevelse av bristande resurser. Sambanden 

mellan de andra två kategorierna och rättssäkerheten är svagare varvid vi inte anser att dessa 

kan användas för styrka eller förkasta vår hypotes. 
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7. Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar, i den första delen diskuterar vi kritiskt metod och 

resultat och i den andra delen drar vi slutsatser utifrån resultatet och kopplar till teorin. 

 

7:1 Kritisk diskussion gällande metod och resultat 

Vi har genomfört en kvantitativ studie med huvudsakligt syfte att göra en deskriptiv 

undersökning. Vi har därför använt oss av en enkät för att besvara vårt syfte. Vi kan nu 

beskriva, utifrån de kategorier vi valt att lyfta fram, hur handläggare på tre 

mottagningsenheter i södra Sverige förhåller sig till att arbeta med ett rekordstort antal 

asylsökande till Sverige. Resultatet och korrelationerna är representativa för de tre 

mottagningsenheterna vi besökt då vi har en bra svarsfrekvens men kan inte generaliseras för 

en bredare population. Det ska tilläggas att resultatet ska tolkas med viss försiktighet då en del 

av våra frågor sannolikt har låg validitet på grund av brister i operationaliseringen vilket gjort 

vårt mätverktyg trubbigt. Vi uppmärksammar ett problem avseende formuleringen av våra 

påståenden i enkäten eftersom vissa innehåller negationer och andra inte vilket vi befarar kan 

ha förvirrat respondenterna. Den största bristen i enkätutformningen är att vi har för få 

variabler vilket gör att vi inte kan verifiera sambanden med andra liknande påståenden vilket 

gör vår korrelation godtycklig. Migrationsverket påtalade att de endast hade tid att besvara en 

kort enkät, därför utformade vi den med få variabler. Målsättningar var nog den svåraste 

kategorin att mäta med vår enkät. Eftersom ämnet är abstrakt och präglat av individens 

tolkning hade det behövts en mer omfattande operationalisering för att med större säkerhet 

kunnat mäta respondenternas förhållningssätt till målsättningar. 

  

En brist i vårt genomförande att dela ut enkäter i pappersform på möten var att handläggarna 

satt bredvid varandra och kunde se varandras svar. Vi befarar att detta tillvägagångssätt kan 

ha bidragit till att handläggarna inte svarade lika uppriktigt som de kanske gjort om de suttit 

ensamma på sina kontor och fyllt i enkäten på datorn. Våra direkta frågor kan också ha 

påverkat respondenternas besvarande eftersom de då kan ha svarat mer utifrån hur de önskade 

att situationen såg ut och inte hur situationen faktiskt är. Det finns andra tänkbara faktorer 

som kan ha påverka respondenternas tankeprocess i sammanhanget som exempelvis 

verksamhetens konformitet, där man försöker få sina åsikter och attityder att överensstämma 

med övriga anställda på enheten.  
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En av nackdelarna med kvantitativa studier är att det inte finns möjlighet till följdfrågor och 

uppföljning som vid en intervju. För att få en aningen djupare insikt hade vi kunnat 

komplettera enkäten med strukturerade intervjuer och fått möjlighet att ställa följdfrågor. Vi 

hade då kunnat få mer uttömmande svar som bidragit till en bredare förståelse av 

handläggarnas förhållningssätt till arbetet. Med anledning av den begränsade tidsramen fanns 

inte tid till att genomföra strukturerade intervjuer, sannolikt inte från Migrationsverkets sida 

heller. Vi kan med vald datainsamlingsmetod bidra med ett utifrånperspektiv gällande 

handläggarnas förhållningssätt till arbetet.     

 

7:2 Slutdiskussion 

Resultatet i vår studie visar på flera likheter med tidigare forskning. Flera verksamheter inom 

socialt arbete präglas av en stor arbetsbörda och knappa resurser. Våra resultat ger 

indikationer på att så även är fallet för många gräsrotsbyråkrater på Migrationsverket. De 

slutsatser vi drar av studien är att gräsrotbyråkraterna på de tre mottagningsenheterna vi har 

undersökt uttrycker svårigheter att arbeta med ett rekordstort antal asylsökande till Sverige. 

De kanske mest anmärkningsvärda resultaten är att en majoritet av gräsrotsbyråkraterna inte 

helt kan utföra ett rättsäkert arbete enligt lagen och endast hälften håller helt med om att de 

fattar sina beslut på tillräckliga grunder. Vidare har vi funnit starka samband mellan 

svårigheter att upprätthålla rättssäkerheten och brist på resurser. 

 

Vi är aningen konfunderade över relationerna mellan vissa variabler. Hur kan t.ex. majoriteten 

uttrycka att de har stor arbetsbelastning och är stressade men ändå anse att de har möjlighet att 

bemöta varje klient som en unik individ? Gräsrotsbyråkraterna är statliga tjänstemän vilket 

medför ett ansvar i deras agerande som representanter för verksamheten, de är lojala mot sin 

organisation samt vill inte smutskasta sin verksamhet genom att porträttera denna negativt. 

Det kan således vara mer accepterat att uttrycka att de har stor arbetsbelastning och är 

stressade men mindre accepterat att uttrycka svårigheter att upprätthålla rättssäkerheten vilket 

är ett krav i rollen som myndighetsperson. 

 

Denna uppsats har utformats med Lipsky som teoretisk utgångspunkt vilket genomsyrar stora 

delar av uppsatsen. Gällande arbetsbelastning så befarar vi baserat på de genomgående starka 

svaren i enkäten att en hög arbetsbelastning minskar gräsrotsbyråkratens möjligheter att utföra 



38 

 

ett rättssäkert arbete. Det är osannolikt att rättssäkerheten kan upprätthållas när en majoritet 

känner stor stress och har en hög arbetsbelastning. Liknande slutsatser drar vi gällande att 

gräsrotsbyråkraterna uttrycker en resursbrist som vi befarar minskar möjligheterna att utföra 

ett rättssäkert arbete. Att resursernas inverkan på arbetet är en viktig del styrks även av vår 

hypotesprövning. Hur faktorerna samspelar är svårt att säga men ett potentiellt orsakssamband 

skulle kunna vara att personalbrist leder till tidsbrist som leder till hög arbetsbelastning vilket 

skulle kunna få konsekvenser för upprätthållandet av rättssäkerheten. Att 

gräsrotsbyråkraternas upplevelser av sin arbetssituation varierar förmodar vi är direkt kopplat 

till erfarenhet och hur många yrkesverksamma år handläggaren har, där en mer erfaren 

handläggare sannolikt kan hantera ökad belastning bättre. 

 

Våra respondenter var handläggare på mottagningsenheter på mindre orter. Vi förmodar att 

våra resultat hade varit annorlunda om vi hade frågat handläggare på asylprövningsenheter i 

större städer, då det är deras arbetssituation som påverkats mest av den rådande migrationen. 

Att vi undersökt mottagningsenheter i mindre städer kan tänkas vara en potentiell förklaring 

till gräsrotsbyråkraternas positiva förhållningssätt till målsättningarna i likhet med Lipskys 

jämförelse av arbetssituationen i mindre städer och större städer. 

 

Avslutningsvis ger resultatet incitament för fortsatta studier inom området. Sambandet mellan 

bristande resurser och svårigheter i upprätthållandet av rättsäkerhet är ett lämpligt 

forskningsområde att undersöka vidare med en bättre utformad enkät för att med större 

säkerhet bekräfta sambandet. Alternativet är att utgå från en kvalitativ ansats för en djupare 

förståelse över hur bristande resurser påverkar det praktiska arbetet och om det finns andra 

centrala komponenter som påverkar arbetets kvalitet. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Datum 2016-04-13 

 

Kontakt 

Johan Larsson    Björn Antonsson 

Mail:   Mail:  

 

 

Vi heter Björn Antonsson och Johan Larsson och studerar socionomprogrammet på 

Linnéuniversitetet. Vi arbetar nu med vår c-uppsats som via en enkät ska undersöka 

Migrationsverkets medarbetares attityder till att arbeta under den rådande flyktingsituationen. 

Enkäten kommer beröra verksamhetens målsättning, arbetsbelastning, tillgång till resurser och 

kvalitet. 

 

Vi önskar att medverka vid exempelvis en arbetsplatsträff när en majoritet av medarbetarna 

från ert kontor är närvarande och dela ut enkäter till de medarbetare som arbetar med 

myndighetsutövning mot enskild. Enkäten kommer vara kort och koncis så att medverkan 

endast skall uppgå till max fem minuter. 

 

Medverkan kommer vara anonym och vi kommer inte att spara någon information som gör 

det möjligt att identifiera vem som har besvarat enkäten. Den svarande kan när som helst välja 

att avbryta medverkan eller att inte besvara en fråga utan att detta kommer att ifrågasättas. 

 

Vi kommer att kontakta dig som teamledare via telefon två-tre dagar efter att detta brev har 

skickats. Är det istället enklare för dig att kontakta oss så finns våra kontaktuppgifter för mail 

och telefon i inledningen av detta brev. 

 

Med vänliga hälsningar 

Björn & Johan 
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Bilaga 2 - Enkät 
 

 
 

 
 

Den rådande arbetssituationens inverkan på 
Migrationsverket personal 

 
Vi studerar socionomprogrammet vid Linnéuniversitet och 
skriver vår C-uppsats som skall undersöka den rådande 
arbetssituationens inverkan på arbetssituationen för 
anställda hos Migrationsverket som arbetar med 
myndighetsutövning mot enskild t.ex. handläggare och 
beslutsfattare. Deltagande i denna studie sker helt anonymt, 
ingen information sparas som kan kopplas till dig och studien 
utförs på flera av Migrationsverkets kontor. 
 
Frågorna ska besvaras utifrån den rådande migrationen som 
inneburit ett rekordstort antal asylsökande till Sverige och 
den ökade belastning den innebär för myndigheten. Kryssa 
för ett alternativ som du tycker stämmer bäst överens med 
din uppfattning. 
 
Ett stort tack för din medverkan. 
 
Björn Antonsson   & Johan Larsson 
ba222cj@student.lnu.se  jl223cd@student.lnu.se  
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