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Sammanfattning 

“Frontbyråkrater” (eng. Street-level bureaucrats), som arbetar i slutet av den offentliga policy            

kedjan, har en viktig roll för hur offentlig policy implementeras. Teorin om frontbyråkrater säger              

att tjänstemän som arbetar i slutet av policykedjan måste tas i beaktande för att fullt ut förstå                 

implementeringen av offentlig policy. Anledningen är att, säger teorin, dessa tjänstemän           

utformar policy mer än politikerna på grund av det handlingsutrymme och den handlingsfrihet de              

har. Med utgångspunkt i teorin om frontbyråkrater och uppfattningen att "handlingsutrymme"           

ska ses som uppgiftsberoende vill den här studien undersöka vilka faktorer som påverkar             

handlingsutrymmet. En fallstudie med flera analysenheter genomfördes för att besvara          

uppsatsens frågeställningar. Det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer med          

8 kommunala inspektörer och en granskning av det legala ramverk som styr deras arbete. Utifrån               

teorin härleds tre faktorer och ett tentativt analytiskt ramverk konstrueras för analys. Resultatet             

visar att det legala ramverket och kontrollmekanismer påverkar arbetsuppgiftens komplexitet          

vilken i sin tur påverkar det faktiska handlingsutrymmet hos frontbyråkraten. Resultatet stöder            

uppfattningen att handlingsutrymme ska ses utifrån den uppgift som är för handen varför vidare              

forskning behöver använda tillvägagångssätt som karakteriseras av en hög grad av           

kontextualisering. Resultatet visar också, vilket stöds av tidigare forskning, att politiska           

beslutsfattare kan stödja implementeringen av policy genom tydligare vägledningar och direktiv.  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering  

Delegering av makt och befogenhet är en nödvändighet i representativa demokratier. I själva             

verket är delegeringen långtgående (Erlingsson et al. 2015:117-118). För att de beslut politikerna             

fattar ska bli till faktisk förd politik måste besluten implementeras. Även i de enklaste formerna               

av demokrati, som direkt deltagande, kommer deltagarna finna att under vissa omständigheter            

måste de delegera uppgifter (Hill et al. 2014:29). Ett klassiskt tema inom offentlig förvaltning              

handlar därför om att bestämma vem som har makt över policy. En fråga är om byråkrater är                 1

"tjänare" eller "herrar" och till vilken utsträckning de kan styras och kontrolleras av sina politiska               

överordnade. Frågan om hur förhållandet mellan politiker och tjänstemän bör se ut är normativ.              

Vem som är bäst lämpad att styra samhället har varit, och är, en central fråga i studiet av                  

samhällets politiska styrning. Ur ett statsvetenskapligt perspektiv handlar frågan i grunden om            

demokrati, ansvarsutkrävande och legitimitet. Det svenska statsskickets grunder framgår av          

Regeringsformen. I Regeringsformen framgår att all offentlig makt ska utgå från folket och             

förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal          

självstyrelse (RF 1:1). Innebörden är i korthet att det som har beslutats i t ex riksdagen eller                 

kommunfullmäktige ska implementeras i enlighet därmed. Det här synsättet kallas i den            

statsvetenskapliga litteraturen ibland för det traditionella perspektivet eller synsättet på hur man            

ska se på relationen mellan beslutsfattare och tillämpare (Sannerstedt 2001:21). Utgångspunkten           

i det här perspektivet att se på förvaltningen är att politiker formulerar policy och att tjänstemän                

implementerar den (se t ex Rothstein 2001; Sannerstedt 2001; Hill et al. 2014). Förvaltningen ses               

i det här perspektivet som ett instrument för de politiska beslutsfattarna och byråkratin ses som               

ett neutralt verktyg som ska implementera policy i enlighet med dess intentioner. Det här              

synsättet bygger på en föreställning att det går att göra en tydlig uppdelning mellan politik och                

förvaltning. I praktiken har dock tjänstemän politiskt inflytande på många olika sätt (Hysing et              

al. 2012:10). Tjänstemän verkar inte bara i en politisk styrd verksamhet, de är också politiska               

aktörer som både påverkar politikens utformning och dess genomförande (Hysing et al. 2012:7).             

1 I den här uppsatsen kommer jag att använda "tjänstemän" och "byråkrat" synonymt.  
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Tjänstemän utreder och tar fram underlag till politiker som de sedan fattar beslut utifrån och               

bidrar på så sätt till vilka beslut som faktiskt fattas, de fungerar som experter inom sina                

respektive sakområden och de gör prioriteringar och avvägningar i relation till enskilda            

medborgare när policy ska genomföras för att ta några exempel. Forskning visar också att              

tjänstemännen har en viktig roll och är aktiva i hela policyprocessen vilket gör dem              

inflytelserika (Hysing et al. 2012:20; Hill 2007:169). Teorin om frontbyråkrater (eng.           

Street-level bureaucrats) säger t ex att tjänstemännen (frontbyråkraterna) som befinner sig längst            

ut i policykedjan anses ha mer eller mindre handlingsfrihet och handlingsutrymme i sin utövning              

att det blir de, och inte politikerna, som utformar politiken inom sitt område (se t ex Sannerstedt                 

2001; Lipsky 2010; Sevä 2015; Hupe et al. 2016).  

Forskningen om frontbyråkrater har fokuserat på olika faktorer som kan påverka deras            

beslutsfattande och handlingar i implementeringsprocessen, t ex frontbyråkratens förståelse av          

policy som ska implementeras eller deras individuella normer och värderingar för att ta två              

exempel (Sevä 2015:11). I senare forskning om frontbyråkrater konstateras att          

"handlingsutrymmet" (eng. discretion) är uppgiftsberoende (eng. task dependent) och att det           

därför bör ses i det ljuset: en frontbyråkrat har olika arbetsuppgifter och i dessa har               

frontbyråkraten olika handlingsutrymme (Buffat 2016:80). En lucka i denna forskningen är om            

det finns olika faktorer som avgör ifall en arbetsuppgift är förenad med handlingsutrymme och i               

så fall vilka dessa faktorer är. Den här uppsatsen vill ge ett bidrag i den diskussionen genom att,                  

ur den teoretiska diskussionen om handlingsutrymme, härleda faktorer som sägs påverka           

handlingsutrymmet i olika arbetsuppgifter positivt eller negativt. Dessa faktorer utgör sedan           

grunden för analys av handlingsutrymmet hos de frontbyråkrater som ingår i den här studien.  

Den välfärd vi medborgare möter i vårt dagliga liv är till stor del kommunal verksamhet.               

Förskolor, skolor, plan- och byggfrågor, renhållning, sophämtning, socialtjänst, äldreomsorg,         

miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst och att det rinner rent vatten ur våra kranar är exempel på                

kommunala verksamheter (Erlingsson et al. 2015:16; Petersson 2014:85). Det här gör           

kommunerna intressanta som studieobjekt. Kommunal förvaltning är, som all offentlig          

förvaltning, komplex och ständigt föränderlig och för att förstå denna verksamhet behöver vi             

kännedom om de tjänstemän som verkar i förvaltningen. Det är kommunala frontbyråkrater som             
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har en kontrollfunktion och möjlighet att utdöma någon form av sanktion mot t ex medborgare               

eller företag - inspektörer - som jag valt för min studie. Anledningen till att kommunala               

inspektörer valts är att de dels inspekterar verksamheter som påverkar de flesta medborgare i              

kommunen på ett eller annat sätt (de inspekterar förskolor, avfallsanläggningar och           

livsmedelshantering för att ta några exempel), dels att de kan ha stor påverkan på de               

verksamheter som inspekteras (de kan t ex utge viten) och slutligen att studier om den här typen                 

av frontbyråkrater är få. Nielsen 2006 är den studie jag känner till och i Sverige har, till min                  

kännedom, ingen studie tidigare gjorts.  

Att tjänstemännen är inflytelserika och kan påverka hur policy formuleras och genomförs            

väcker frågor, som tidigare noterats, om demokrati, ansvarsutkrävande och legitimitet. När           

förtroendet från medborgare för politiker och politiska institutioner har minskat (Rosenberg           

2007:1) är det viktigt att studera offentliga tjänstemän, deras roll men framförallt hur och varför               

de utför sina arbetsuppgifter på det sätt de gör. Om tjänstemän har hög grad av               

handlingsutrymme i arbetsuppgifter med sanktionsmöjlighet kan deras arbete påverka         

medborgare i stor utsträckning. Därför är det viktigt att vi känner till de bakomliggande faktorer               

som ger tjänstemän handlingsutrymme. Dels för att medborgares rättssäkerhet inte ska sättas ur             

spel, men också för att hur förvaltningen fungerar har avgörande betydelse för det demokratiska              

samhällets funktionsduglighet och för människors förtroende för dels demokratin som sådan och            

dels för legitimiteten för policy (se t ex Petersson 2014; Matti 2009; Rothstein 2001). 

1.2 Mål och syfte  

Uppsatsens övergripande mål är att bidra till den allmänna kunskapen om frontbyråkraters            

handlingsutrymme och att (högst ödmjukt) bidra till den teoretiska utvecklingen. De           

övergripande teoretiska frågeställningar som ställs i uppsatsen är Finns det olika faktorer som             

avgör ifall en arbetsuppgift är förenad med handlingsutrymme?, och i så fall, Vilka är dessa               

faktorer?. Med avstamp i det teoretiska ramverket byggs ett analytiskt ramverk utifrån vilken det              

empiriska materialet analyseras. Syftet med den här uppsatsen är att, utifrån det teoretiska             

ramverket och analysramen, undersöka vilket handlingsutrymme frontbyråkraterna har i olika          
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arbetsuppgifter och vilka faktorer som påverkar detta. Uppsatsens frågeställningar är starkt           

knutna till teorin och analysramen varför de presenteras först efter att dessa har presenterats.  

1.3 Uppsatsens disposition 

Del 2 i den här uppsatsen presenterar det teoretiska ramverket. Här introduceras teorin om              

"frontbyråkrater" och en fördjupning av det centrala begreppet "handlingsutrymme". Avsnittet          

innehåller vidare genomgång av analysramen och en kortare genomgång av tidigare forskning.            

Den teoretiska delen avslutas med uppsatsens frågeställningar. Metoden, designen och det           

empiriska materialet för att besvara frågeställningar och syfte presenteras i del 3. I del 4               

presenteras resultatet vilket diskuteras i del 5. Uppsatsen avslutas med del 6 i vilken jag               

sammanfattar mina slutsatser och blickar framåt. 

2. Om tjänstemän längst ut i policykedjan och deras handlingsutrymme 

2.1 Introduktion av "Frontbyråkrater" - Lipsky  2

1980 publicerade Michael Lipsky sin, vid det här laget klassiska text, Street-level bureaucracy:             

dilemmas of the individual in public service, vilken han uppdaterade 2010 med ett nytt förord               

och ett nytt avslutande kapitel. I den här uppsatsen är det utgåvan från 2010 jag använder mig                 3

av. Forskning om byråkratin har haft en lång tradition inom fältet offentlig förvaltning, men              

Lipsky tog den i en ny riktning. Brodkin (2012:942) skriver förklarande 

 

“Street-level theory offered a different perspective. It recognized that         

discretion was necessary to policy work involving judgment and         

responsiveness to individual circumstances (as in teaching, policing, and         

counseling). One might call these authorized uses of discretion. But the           

theory also allowed that discretion could be used in unauthorized ways.           

2 "Street-level bureaucrats" översätts till svenska vanligtvis med "gatubyråkrater", "närbyråkrater", 
"gräsrotsbyråkrater" och "frontbyråkrater". Jag har valt att använda "frontbyråkrater" eftersom det tar fasta på alla 
tjänstemän som ägnar sig åt beslutsfattande längst ut i policy kedjan oavsett var (hierarkiskt) de befinner sig i 
förvaltningen (se Vedung 2016:90-91). 
3 Lipsky introducerade i själva verket termen "street-level bureaucracy" redan 1969 och 1971 publicerade han en 
artikel med titeln "Toward a theory of street-level bureaucracy" (Lipsky 2010:xxii; Hupe et al. 2016:3).  
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Although formal policy terms and managerial strategies surely mattered,         

they could not fully determine what happened at the front lines of policy             

delivery.”  

 

I själva verket är det två syften Lipsky lyfter. För det första, ett analytiskt projekt inriktat på att                  

undersöka frontbyråkratier (eng. street-level bureaucracies) och hur de arbetar. För det andra, ett             

projekt inriktat på att belysa frontbyråkraterna och göra synligt de villkor under vilka de kämpar               

med att göra ett gott arbete (Lipsky 2010:xi-xx; 212-237; Brodkin 2012:941-942; Hupe et al.              

2016:9-10).  

Lipsky presenterar ett teoretiskt ramverk för att förstå rollen offentliga tjänstemän spelar i             

implementering av policy. Han ger en omfattande redogörelse för hur interaktioner mellan            

offentliga tjänstemän och medborgare skapar en stor variation i både förmåner och sanktioner.             

Termen "street-level bureaucrats" används för att beskriva lärare, poliser, socialarbetare med           

flera och termen "street-level bureaucracies" beskriver offentliga förvaltningar som anställer en           

stor del "street-level bureaucrats" i relation till sin hela arbetsstyrka (Lipsky 2010:3).            

Grundläggande karakteristika för dessa tjänstemän är att de interagerar direkt med medborgarna            

genom sina jobb och att de har visst handlingsutrymme att själva påverka hur lagar, regler och                

policys ska tillämpas i enskilda fall (Lipsky 2010:3). Den enskilda polisen avgör t ex själv vem                

som ska arresteras och vems beteende som ska förbises (Lipsky 2010:13). Lipsky (2010:13)             

säger att frontbyråkrater skapar policy genom två relaterade aspekter: 

 

“They exercise wide discretion in decisions about citizens with whom          

they interact. Then, when taken in concert, their individual actions add           

up to agency behavior. [...] The policy-making roles of street-level          

bureaucrats are built upon two interrelated facets of their positions:          

relatively high degrees of discretion and relative autonomy from         

organizational authority.”  

 

Begreppen "discretion" och "autonomy" är centrala i Lipskys analys och han ser dem som              

förutsättningar för frontbyråkraterna i deras roll som beslutsfattande (Lipsky 2010:13-18; Sevä et            
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al. 2013:1062). Lipsky definierar inte begreppen, men det är tydligt att de är sammanhängande              

och att "discretion" inte kan finnas utan "autonomy" (Lipsky 2010:13-18; Sevä et al. 2013:1063;              

Sevä 2015:8). "Discretion" kan förstås som handlingsutrymme eller handlingsförmåga och          

"autonomy" som handlingsfrihet.  4

Frontbyråkraters verksamhet är alla, i varierande grad, omgärdad av regler, förordningar,           

normer och praktiker för att se till att alla medborgare behandlas lika i mötet med det offentliga                 

(Lipsky 2010:14). Samtidigt är verksamheten för många frontbyråkrater så komplex att det är             

omöjligt att ge detaljerade instruktioner till hur varje tjänsteman ska agera i varje given situation.               

Det krävs i många fall en situationsanpassad utövning från frontbyråkraten varför ett visst mått              

av handlingsutrymme är nödvändigt. I själva verket innebär många policys att frontbyråkraterna            

förväntas fatta egna beslut i enskilda fall och att de gör det utan någon större övervakning från                 

sina överordnade (Lipsky 2010:14). Titeln på Lipskys bok pekar på just det här dilemmat, att               

frontbyråkraten befinner sig mellan olika krav och måste, utifrån de resurser som finns             

tillgängliga, välja och göra prioriteringar. Kraven kommer från dels politiker och högre            

tjänstemän, men också från medborgare och dessa krav är inte alltid förenliga. Medborgaren             

kanske kräver ökad tillgänglighet och snabbare handläggningstider och överordnade och          

politiker kräver utökad dokumentation om varje enskilt fall för att kunna kontrollera och             

utvärdera. Frontbyråkraten upplever helt enkelt en klyfta mellan de krav som ställs och de              

resurser som finns tillgängliga för att de ska kunna utföra sitt arbete (Lipsky 2010:xvi). Lipsky               

påpekar att frontbyråkraterna ständigt har en överhopning av arbetsuppgifter och att efterfrågan            

på deras arbete alltid är högre än vad de kan leverera. För att hantera den här situationen                 

utarbetar frontbyråkraten olika strategier och etablerar olika rutiner i sitt arbete (Lipsky            

2010:81-86). De minskar efterfrågan på sin service genom att t ex minska informationen             

medborgaren har rätt till, de minskar tillgängligheten på olika sätt och upprättar kösystem för att               

medborgaren ska få service. En andra strategi är att de ransonerar tilldelningen av service olika               

till olika medborgare i samma situation. Ett tredje sätt är att de inte ser till de individuella                 

behoven utan kategoriserar medborgare i grupper och ger sedan service utifrån grupptillhörighet            

4 Sevä et al. (2013:1063) skriver t ex “The concept of freedom of action is closely related to autonomy. [...] 
Street-level bureaucrats" capacity for action is related to the above discussion on discretion and is connected to 
formal policy and resources.”  
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och inte efter individuella behov (Lipsky 2010, kapitel 7-10; Sevä 2015:8; Vedung 2015). Dessa              

strategier och rutiner kan ha påverkan på policyimplementering och på grundläggande           

rättssäkerhet för den enskilde medborgaren. Vidare kan beteendet underminera målen med olika            

policys och dess avsedda resultat eller helt ändra resultatet av policyn på ett sätt som den                

demokratiska processen bakom policyn inte alls avsåg. Det här kan leda till minskad legitimitet              

för dels policyn som sådan, men också för det politiska systemet (Sevä 2015:8; Matti 2009:60).               

Orsaken, eller möjligheten, för frontbyråkraten att skapa dessa strategier och rutiner ligger i det              

handlingsutrymme och den handlingsfrihet som de har till sitt förfogande.  

I nästa avsnitt kommer en kortare genomgång av tidigare forskning följt av en fördjupad              

diskussion om handlingsutrymme. Den teoretiska delen avslutas med en presentation av           

analysramen och uppsatsens frågeställningar.  

2.2 Tidigare forskning 

Utvecklingen efter Lipsky kom till en början att fokusera på de strategier och rutiner              

frontbyråkraterna utvecklar i sitt arbete (Sevä 2015:9). Senare forskning har däremot fokuserat            

på att förklara hur handlingsutrymme uppstår och faktorerna bakom (Sevä 2015:9). En översikt             

av de vägar forskningen tagit finns i Brodkin 2012. Två vägar är där tydliga, dels vad Brodkin                 

kallar "Policy-Focused studies" (Brodkin 2012:943) och dels "Management and governance          

studies" (Brodkin 2012:944). Den offentliga förvaltningen är komplex och ständigt föränderlig.           

Offentlig förvaltning idag ser, på många sätt, annorlunda ut än den gjorde 1980. Styrningen av               

den offentliga förvaltningen har förändrats (Peters et al. 1998; Pierre 2001; Sundström et al.              

2009) och den teknologiska utvecklingen har medfört nya verktyg för kontroll och effektivare             

förvaltning. Hur den förändrade styrningen påverkat frontbyråkrater och frontbyråkratier har t ex            

Hupe et al. (2007) studerat. De teknologiska framstegen, och då särskilt digitaliseringen av den              

offentliga förvaltningen, och dess påverkan har studerats av t ex Bovens et al. (2002), Buffat               

(2015) och Schuppan (2016). Bovens et al. (2002:177) beskriver den här utvecklingen som "from              

street-level through screen-level to system-level bureaucracy". Vem som ska betraktas som           

frontbyråkrat har t ex Evans (2016) studerat. En genomgång av var den senaste forskningen              
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befinner sig ges i Hupe et al. 2016. Några exempel är att handlingsutrymme är uppgiftsberoende               5

(Buffat 2016), hur frontbyråkraterna hanterar "policy alienation" (Loyens 2016) och vilken roll            

"professionalism" har för handlingsutrymmet (Evans 2016). Vissa hävdar även att Lipskys teori            

på olika sätt spelat ut sin roll (Taylor et al. 2006:640). 

På olika sätt är handlingsutrymme ett centralt begrepp i många av de empiriska studier              

om frontbyråkrater som publicerats efter Lipsky (Hupe 2013:426). Litteraturen om          

handlingsutrymme är omfattande (se Trummers et al. 2014) varför jag här inte kan ge en               

uttömmande bild av all denna litteratur. En fördjupning är däremot nödvändig för att lägga en               6

teoretisk grund, tillsammans med föregående avsnitt, till det analytiska ramverk som presenteras            

i avsnitt 2.4.  

2.3 Frontbyråkrater och handlingsutrymme 

I det här avsnittet ska jag titta närmare på handlingsutrymme och då särskilt vad teorin säger om                 

handlingsutrymme i relation till arbetsuppgifter.  

Lipsky använder handlingsutrymme i betydelsen att frontbyråkrater har utrymme för          

tolkning och bedömning utifrån lag, riktlinjer och instruktioner i sina arbetsuppgifter (Lipsky            

2010:15). Tänker vi på alla de arbetsuppgifter som utförs av den offentliga förvaltningen, allt              

från att betala ut barnbidrag till att granska hur trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande               

särbehandling uppfylls av landets skolor eller hur livsmedelshanteringen i en matvarubutik ser            

ut, ser vi att de här arbetsuppgifterna skiljer sig åt. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt genom att de                 

dels lyder under olika lagar och regler, dels att de uppvisar olika grad av komplexitet och dels                 

sättet uppgifterna utförs på. Utbetalning av barnbidrag sker t ex helt automatiskt med start              

månaden efter att ett barn är fött och till och med det första kvartalet barnet fyller 16 år, någon                   

ansökan om bidraget behöver inte göras. Granskning av trygghet på våra skolor är däremot en               

uppsökande tillsynsverksamhet. Svaret på frågan varför vissa arbetsuppgifter har         

handlingsutrymme och varför det är närmast omöjligt att reducera helt ligger, för Lipsky, just i               

detta:  

 

5 Att gå igenom hela forskningsfronten är här inte möjligt. 
6 För en mer uttömmande beskrivning av "handlingsutrymme" utifrån olika discipliner, se Hupe 2013. 
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“The answer is that certain characteristics of the jobs of street-level           

bureaucrats make it difficult, if not impossible, to severely reduce          

discretion. They involve complex tasks for which elaboration of rules,          

guidelines, or instructions cannot circumscribe the alternatives.” (Lipsky        

2010:15).  

 

Orsaken till att handlingsutrymmet inte kan reduceras helt beror på, enligt Lipsky, dels att              

frontbyråkraterna många gånger arbetar i situationer som är för komplicerade för att reduceras             

till "programmatic formats", dvs en lärare kan t ex inte ha detaljerade instruktioner om hur hen                

ska undervisa varje enskild elev, och dels för att frontbyråkraternas arbetssituation många gånger             

involverar interaktion med de medborgare som är direkt berörda, arbetsuppgifterna kräver någon            

form av känslig observation och bedömning (Lipsky 2010:xii, 15). I fallet med läraren vill vi att                

läraren ska se varje enskild elevs behov och utforma undervisningen därefter så att eleven når de                

uppställda målen. Av resonemanget ovan ser vi således att arbetsuppgiftens komplexitet är en             

viktig aspekt som påverkar handlingsutrymmet. Att olika arbetsuppgifter har olika          

handlingsutrymme är alltså i sig inget negativt. I själva verket är det i många fall nödvändigt och                 

också något de politiska beslutsfattarna eftersträvar (Rothstein 2001:67). Utifrån den här           

redogörelsen kan två viktiga noteringar göras. För det första att handlingsutrymme är ett relativt              

begrepp som varierar beroende på arbetsuppgiften (Dworkin 1977:31; Lipsky 2010:15). Lipsky           

noterar detta när han skriver: “Discretion is a relative concept. It follows that the greater the                

degree of discretion the more salient this analysis in understanding the character of workers              

behavior.” (Lipsky 2010:15). För det andra att handlingsutrymme är starkt beroende av den             

kontext som omger (Dworkin 1977; Hupe 2013; Buffat 2016:79). Dworkin (1977:31)           

sammanfattar träffande med en liknelse som involverar en munk: 

 

“The concept of discretion is at home in only one sort of context; when              

someone is in general charged with making decisions subject to          

standards set by a particular authority. [...] Discretion, like the hole in a             

doughnut, does not exist except as an area left open by a surrounding belt              

of restrictions. It is therefore a relative concept.” 
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Dworkin närmar sig här vad som kan ses som en definition av handlingsutrymme. I många av de                 

empiriska studierna om frontbyråkratier citeras ofta följande definition: “A public officer has            

discretion wherever the effective limits on his power leave him free to make a choice among                

possible courses of action and inaction.” (Davis 1969, citerad i Hupe 2013:432). Det här är långt                

ifrån den enda definitionen i litteraturen. Hupe (2013:434-435) går metodiskt igenom litteraturen            

och kommer till slutsatsen att  

 

“the term refers to two different empirical phenomena. In one meaning,           

discretion stands for the degree of freedom as prescriptively granted by a            

rule maker to an actor supposed to apply rules from the latter. [...] In an               

alternative meaning the same term discretion refers to the ways granted           

freedom is actually being used. The focus is on behaviour, in a given             

setting.”  

 

Utifrån resonemanget gör Hupe (2013:435) en distinktion mellan handlingsutrymme-som-givet         

(eng. discretion-as-granted) och handlingsutrymme-som-används (eng. discretion-as-used).   7

 

“Discretionary authority is the freedom to act within prescribed limits, as           

granted by a legitimate rule maker. As such this authority may be            

exercised by a variety of actors, on a range of layers; it is not a               

prerogative of the individual public servant at the street-level. In contrast           

to discretion as described in rules, the way freedom is used refers to             

actual behaviour of actors.” (Hupe 2013:435).  

 

Handlingsutrymme är, med andra ord, såväl given av lagstiftaren som använd av offentliga             

tjänstemän, det effektiva manöverutrymme som en offentlig tjänsteman har i ett sammanhang där             

7 Översättningarna är här mina egna. Jag känner inte till någon svensk terminologi av de begrepp Hupe använder. Ett 
förtydligande behöver göras angående min översättning av discretion-as-granted. Det engelska ordet granted 
översätts normalt med beviljats, men jag anser att den översättningen leder fel här. Att bevilja något leder tankarna 
till att någon har ställt en fråga eller gjort en ansökan om något som sedan beviljas. Men det är inte det som avses 
här. Här avses att lagstiftaren har utformat lagen på ett sådant sätt att den ger eller inte ger tjänstemännen utrymme 
för egna bedömningar, dvs att den ger tjänstemännen handlingsutrymme.  
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det finns regler och föreskrifter. Taylor et al. (2006:631) talar om tre delar av handlingsutrymme,               

rule discretion, value discretion och task discretion. Med ‘rule discretion’ avses att            8

handlingsutrymme avgränsas av regler, förordningar eller organisatoriska begränsningar.        

Konsekvensen för teorin blir: “In theory, the more rules there are the less discretion there will be                 

at street level.” (Taylor et al. 2006:631; se också Catney et al. 2012:551). Här vill jag göra ett                  

förtydligande. Enbart det faktum att många regler skulle innebära minskat handlingsutrymme är            

en syn jag inte delar. Som det har framgått tidigare är det i flera fall så att lagstiftaren eftersträvar                   

ett visst handlingsutrymme hos frontbyråkratin, ett exempel på det är alla ramlagar. Det är              

regelns innebörd, dvs hur detaljerad den är som är avgörande för handlingsutrymmet (Buffat             

2016:84). Av resonemanget framgår således att det legala ramverket är en viktig aspekt som              

påverkar handlingsutrymmet.  

Med ‘task discretion’ avses däremot:  

 

“the actual ability to carry out prescribed tasks such as working with            

clients or responding to requests for information. Whilst this is likely to            

be influenced by greater managerial scrutiny in the pursuit of targets,           

tasks may be complex and require discretionary action at street-level          

which cannot be monitored easily” (Taylor et al. 2006:631). 

 

Den här delen handlar mer om den autonomi frontbyråkrater åtnjuter, dvs att kontroll och              

övervakning av komplexa arbetsuppgifter och hur de utförs är svårt vilket ger frontbyråkraten             

viss frihet (se även Lipsky 2010:15). Den teoretiska konsekvensen blir här att ju högre grad av                

frihet, dvs avsaknad av möjlighet till kontroll och övervakning av arbetsuppgifterna, desto högre             

grad av handlingsutrymme hos frontbyråkraten. Teknologiska framsteg som informations- och          

kommunikationsteknologier (IKT) kan ha effekten att de minskar handlingsutrymmet för          

frontbyråkraten (se t ex Bovens et al. 2002; Hupe et al. 2014; Buffat 2015). Således är olika                 

former av kontroll en viktig aspekt som påverkar handlingsutrymmet. 

8 "Value discretion" handlar om värderingar, dels frontbyråkraternas värderingar men också organisatoriska "codes 
of conduct" (Taylor et al. 2006:631). Att undersöka värderingar hos frontbyråkrater och de organisationer de arbetar 
i och dess konsekvenser är en egen uppsats varför jag har lämnat den här delen utanför denna uppsats. 
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Av den teoretiska genomgång jag presenterat här framträder tre faktorer som sägs            

påverka handlingsutrymmet positivt eller negativt. Det är dels arbetsuppgifternas karakteristika,          

dels formella lagar och regler och dels olika former av kontroll. De här tre faktorerna kommer att                 

presenteras närmare i nästa avsnitt och utgör den här uppsatsens analytiska ram. Utifrån den              

genomgången av teorin jag gjort definierar jag handlingsutrymme som det effektiva           

manöverutrymme som en offentlig tjänsteman har att göra bedömning i ett sammanhang där det              

finns regler och föreskrifter.  

Innan jag avslutar den här delen vill jag förtydliga skillnaden mellan beslut och             

bedömning. Handlingsutrymme, så som det ska förstås i den här uppsatsen, utgår från             

frontbyråkraternas utrymme att göra bedömning, inte deras möjlighet att fatta beslut.           

Frontbyråkraternas beslut grundas i den bedömning som de gjort vid t ex en inspektion,              

bedömningen ser jag som helt avgörande. Ett beslut karakteriseras av ett val mellan två eller flera                

alternativ, medan en bedömning avser en utvärdering av ett objekt med avseende på vissa              

kriterier (Nilsson 2018:1). I nästa avsnitt presenteras uppsatsens analytiska ram som baseras på             

de tre faktorer som kan härledas ur den teoretiska diskussion som förts i detta kapitel. 

2.4 Analytiskt ramverk och frågeställningar 

Forskningen om frontbyråkrater har erbjudit en rad faktorer som kan förklara frontbyråkraternas            

beslutsfattande (Sevä 2015:11). Gemensamt för dessa är att de antingen utgår från            

frontbyråkraten själv, t ex deras värderingar eller deras förståelse av den policy de ska              

implementera, eller från kontextuella betingelser som olika förvaltningssystem (Sevä 2015:11).          

Med utgångspunkt i att handlingsutrymmet är uppgiftsberoende (Buffat 2016:93) vill jag i den             

här uppsatsen undersöka vilka faktorer som påverkar detta handlingsutrymme och på vilket sätt.             

Från den teoretiska diskussionen härleddes tre faktorer som sägs påverka handlingsutrymmet i            

olika arbetsuppgifter. De tre faktorerna är arbetsuppgiftens komplexitet (Lipsky 2010:15; Buffat           

2016:88; Taylor et al. 2006:631), det legala ramverket (Buffat 2016:89; Taylor et al. 2006:631;              

Catney et al. 2012:551) och kontrollmekanismer (Lipsky 2010:15; Buffat 2016:93; Taylor et al.             

2006:631). De här tre faktorerna ska inte ses som någon färdig ram för analys utan mer i termer                  
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av en trevande eller preliminär ram som kräver utveckling, men som bidrar till förståelsen av               

frontbyråkraternas handlingsutrymme.  

Med arbetsuppgiftens komplexitet avser jag ifall arbetsuppgifterna är enkla eller          

komplexa. Komplexa arbetsuppgifter är sådana där frontbyråkraten måste göra egna          

bedömningar utifrån ett sammanhang. Vad som är en komplex uppgift blir kanske tydligare i              

jämförelse med vad jag anser är en enkel uppgift. Med enkla arbetsuppgifter avser jag uppgifter               

som på grund av sin binära natur lämnar väldigt lite utrymme för tolkning, t ex "har x betalat                  

avgift i 12 månader eller inte". 

Kontrollmekanismer tar fasta på alla de sätt som inverkar på hur frontbyråkraten kan              

göra bedömningar. Det kan här handla om allt från detaljerade instruktioner, vägledningar,            

interna regler och praktiker, till en skyldighet att rapportera sitt arbete eller att utomstående              

granskar arbetet. 

Det legala ramverket består av de lagar, regler och förordningar som lagstiftaren eller              

andra myndigheter beslutat om. Det legala ramverket kan antingen vara strikt och detaljerat och              

ger frontbyråkraten litet eller inget utrymme för tolkning, eller så kan det vara mer öppet och                

lämnar utrymme för frontbyråkraten att göra egna bedömningar. Hur analysramen hänger ihop            

framgår av figur 1. 

 

Figur 1. Faktorer som påverkar tjänstemännens handlingsutrymme 

 

 
I bilaga 2 framgår hur jag kopplar det analytiska ramverket, teorin och mina intervjufrågor och               

vilka svar som jag kan förvänta mig utifrån teorin. Figur 2 innehåller analys av det legala                

ramverket.  
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I den här uppsatsen använder jag "mer" eller "mindre" för att beskriva hur de olika               

faktorerna påverkar graden av handlingsutrymme. Dvs om en faktor ger "mer" eller "mindre"             

effektivt handlingsutrymme för frontbyråkraten. Någon tydligare skala kan inte göras då           

uppsatsen inte kan påvisa styrka hos de olika faktorerna, det som kan visas är ett samband åt                 

endera hållet. 

Utifrån det teoretiska ramverket och diskussionen här ovan kan nu uppsatsens mer            

specifika frågeställningar presenteras: 

 

- Hur påverkar arbetsuppgiftens komplexitet handlingsutrymmet hos de studerade        

forntbyråkraterna? 

- Hur påverkar kontrollmekanismer handlingsutrymmet hos de studerade       

forntbyråkraterna?  

- Hur påverkar det legala ramverket handlingsutrymmet hos de studerade         

frontbyråkraterna? 

- Hur ser interaktionen ut mellan faktorerna?  

3. Metod 

3.1 Val av metod 

Vilken forskningsmetod ska användas för att besvara uppsatsens frågeställningar? Varje          

forskningsmetod har för och nackdelar. En vanlig inledande uppdelning vid val av            

forskningsmetod är om studien ska baseras på kvantitativa eller kvalitativa metoder (Read et al.              

2002:231). Kvantitativa studier, som enkätundersökningar, har fördelen att de kan nå många            

analysenheter och att det går att göra statistisk generalisering (John 2002:218). Kvalitativa            

studier däremot är bättre lämpade då det finns en önskan att förstå komplexa sociala företeelser               

(Yin 2007:18). Devine (2002:197) skriver att “Qualitative methods [...] seek to understand the             

experiences and practices of key informants and to locate them firmly in context.” Utifrån              

uppsatsens syfte har jag därför valt att använda kvalitativ metod. Vilken kvalitativ metod som              

ska användas styrs av a) vilken problemformuleringen eller forskningsfrågan är, b) den kontroll             

som forskaren har över det konkreta beteendet som ska studeras och c) om fokus ligger på                
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nuvarande faktorer eller historiska företeelser (Yin 2007:17). Generellt sett är fallstudier att            

föredra då frågor om “hur” eller “varför” ställs, då forskaren har ringa kontroll över situationen               

som studeras och då fokus ligger på aktuella skeenden i ett konkret socialt sammanhang (Yin               

2007:17). 

Fallstudiemetoden kommer väl till användning i situationer med syftet att bidra till den             

allmänna kunskapen om individuella, gruppmässiga, organisatoriska, sociala och politiska         

företeelser (Yin 2007:17; Denscombe 2009:59). Uppsatsens frågeställningar är av karaktären          

“hur” och “varför”, fokus är aktuella skeenden i ett konkret socialt sammanhang och jag har               

ingen kontroll över situationen som studeras. Uppsatsens syfte är att bidra till den allmänna              

kunskapen om frontbyråkraters handlingsutrymme och att (återigen, högst ödmjukt) bidra till den            

teoretiska utvecklingen. I den här uppsatsen har jag därför valt fallstudie som metod för att               

besvara uppsatsens frågeställningar. En fallstudie definieras som en studie där ett avgränsat            

system är i fokus, vilket innebär att en fallstudie fokuserar på ett specifikt problem, t.ex. en                

händelse, en process eller en grupp (Sevä 2015:19). Fallstudiens styrka ligger i att den gör att                

man kan hantera många olika slag av empiriskt material - dokument, intervjuer, artefakter och              

observationer (Yin 2007:25). En vanlig invändning mot fallstudier är att det inte går att              

generalisera från ett enda fall (Yin 2007:28; Denscombe 2009:68; Flyvbjerg 2003:185).           

Fallstudier är generaliserbara när det gäller teoretiska hypoteser, men inte populationer. Vid en             

fallstudie är målet att man ska utveckla och generalisera teorier, inte beskriva frekvens (Yin              

2007:28). Möjligheten att generalisera resultaten bygger i stor utsträckning på hur representativt            

fallet är och att analysenheterna liknar andra av samma typ (Rönnbäck 2008:59; Denscombe             

2009:68-69). 

3.1.1 Fallstudiedesign och analysenheter 

Yin (2007:60) skiljer på enfallsstudier och flerfallsstudier. Skillnaden ligger i om det är ett eller               

flera fall som används för att besvara forskningsfrågorna (Yin 2007:61). Oavsett om det är en               

enfallsstudie eller en flerfallsstudie kan en eller flera analysenheter ingå (Yin 2007:60). Designen             

av min fallstudie är en enfallsstudie med flera analysenheter och med komparativa inslag. En              

enfallsstudie är en lämplig design i flera olika situationer, t ex då fallet representerar det typiska                
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fallet (Yin 2007:62; Denscombe 2009:65) eller det kritiska fallet (Yin 2007:61; Denscombe            

2009:65). Det kritiska fallet, eller den teoriprövande undersökningsenheten som Denscombe          

(2009:65) kallar det, innebär att valet av fall görs för att bekräfta, ifrågasätta eller utveckla en                

teoris specificerade hypoteser (Yin 2007:61; Denscombe 2009:65). Esaiasson et al. (2002:113)           

påpekar att “goda val av fall avgörs helt av den teori som för tillfället står i centrum.” I den här                    

uppsatsen är det handlingsutrymmet som är mitt fall och byråkraterna är mina analysenheter.             

Fallet, handlingsutrymmet, är inte unikt, tvärtom, det är representativt för forskningen om            

frontbyråkrater. Val av analysenheter har inte gjorts slumpmässigt utan med utgångspunkt i deras             

utmärkande kännetecken (Yin 2007:41; Denscombe 2009:65). Analysenheterna har i den här           

uppsatsen valts utifrån följande kriterier: a) de är kommunala frontbyråkrater, b) de har tillsyn              

(inspektion) som huvudsaklig arbetsuppgift och slutligen c) de lyder under ett nationellt            

regelverk. Utifrån de kriterierna har följande analysenheter valts: tillsyn och prövning enligt            

miljöbalken, tillsyn och prövning enligt alkohollagen och tillsyn och prövning enligt           

livsmedelslagen. Jag ser alltså varje grupp av inspektörer som en analysenhet. Ytterligare val har              

gjorts och det är i vilka kommuner inspektörerna arbetar. Avsikten här har varit att välja               

analysenheterna från kommuner där de i så hög grad som möjligt liknar varandra. Kriterierna här               

har varit a) inspektörerna ska arbeta med i huvudsak en typ av tillsyn och b) inspektörerna ska ha                  

samma chef. Det viktiga kriteriet här är b) eftersom tidigare forskning visar att chefen kan ha                

påverkan på hur tjänstemän utför sina arbetsuppgifter (se tex Evans 2016). Jag vill här förtydliga               

att min övertygelse är att resultatet blir detsamma oavsett i vilken kommun dessa inspektörer              

arbetar. Kommunerna hade alltså kunnat väljas helt slumpmässigt. Om min övertygelse är            

korrekt eller ej får fortsatt forskning visa. En större studie hade valt inspektörer från fler               

kommuner, men utifrån denna studies omfattning har inspektörer från två medelstora svenska            

kommuner i två grannlän valts som uppfyller kriterierna ovan. Att det är två kommuner som har                

valts beror på att antalet inspektörer som i huvudsak arbetar med en typ av tillsyn är få i varje                   

kommun varför jag behöver vända mig till flera kommuner för att få tillräckligt många              

inspektörer att intervjua.   9

9 Inspektörerna är lovade anonymitet. Av detta skäl nämns inte vilka kommuner de arbetar i. 
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Innan jag går vidare vill jag förtydliga att de byråkrater som ingår i den här studien är                 

frontbyråkrater. Lipsky ställer upp två krav för att en offentlig tjänsteman ska vara frontbyråkrat,              

att de har direkt kontakt med medborgare genom sitt arbete och att de har handlingsutrymme               

(Lipsky 2010:3). När han talar om olika frontbyråkrater skriver han “Typical street-level            

bureaucrats are teachers, police officers and other law enforcement personnel” (Lipsky 2010:3)            

och här hävdar jag att de inspektörer som ingår i den här studien ryms inom det han avser med                   

"other law enforcement personnel". De har både direkt kontakt med medborgare i sitt arbete och               

de har handlingsutrymme varför jag hävdar att de ska betraktas som frontbyråkrater (se Edlund              

2015). Nielsen (2016:115) är också tydlig med att "regulatory inspectors" är frontbyråkrater.  

3.2 Datainsamling  
Den huvudsakliga metoden för insamling av data är intervjuer. Intervjuer är, generellt, en viktig              

informationskälla vid fallstudier då de flesta fallstudier har fokus på något som rör människor              

(Yin 2008:119). Syftet med intervjuerna är att samla in information om hur frontbyråkraterna ser              

på sina arbetsuppgifter och hur de upplever eventuellt handlingsutrymme och kontroll. Intervjuer            

är särskilt lämpade för detta (Yin 2007:112; Nilsson 2018:33-34). När det gäller de legala              

ramverk som styr frontbyråkraterna i deras arbete genomförs en begränsad kvalitativ textanalys            

av de lagar som i huvudsak reglerar tillsynen.  

3.2.1 Intervjudesign 

Andra styrkor med att använda intervjuer är att de ger möjlighet att ställa följdfrågor och att de                 

kan ge oväntad information. Metodlitteraturen skiljer på olika typer av intervjuer (Yin            

2007:116-120; Denscombe 2009:233; Esaiasson et al. 2002:280; Kvale et al. 2009:143). En            

distinktion är mellan öppna och semistrukturerade intervjuer. Öppna intervjuer används för att få             

kunskap om outforskade fält och inom fält där kunskapsbasen är outvecklad. Semistrukturerade            

intervjuer används där syftet är att undersöka fenomen eller företeelser där det finns existerande              

kunskap om det studerade objektet (Sevä 2015:23; Söderberg 2011:45). Existerande kunskap           

finns om det jag studerar i den här uppsatsen varför semistrukturerade intervjuer har använts.              

Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att de kombinerar flexibilitet och struktur; de ger             

möjlighet att ställa följdfrågor och de kan ge oväntad information samtidigt som fokus för              
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studien behålls (Kvale et al. 2009:130). Frågorna är konstruerade för att fånga de ingående              

delarna i det analytiska ramverket. De specifika intervjufrågorna framgår av bilaga 1.  

3.2.2 Kvalitativ textanalys 

En faktor som påverkar handlingsutrymmet är det legala ramverket. Det legala ramverket består i              

den här studien av 4 lagtexter (miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen och tobakslagen).  

Textanalys är en av samhällsvetenskapens grundläggande metoder (Esaiasson et al.          

2002:233). I en mening används metoden av alla forskare som använder text som källa.              10

Skillnaden mellan kvantitativ textanalys och kvalitativ textanalys ligger i att den kvantitativa            

textanalysen fokuserar på att mäta förekomsten av t ex ett ord i en text (Bergström et al 2012:24;                  

Söderberg 2011:43; Krippendorff 2004:16). Syftet med textanalysen här är att se om lagarna är              

detaljerade eller icke detaljerade, dvs om de ger frontbyråkraten möjlighet att göra bedömningar             

eller ej. För att göra det använder jag kvalitativ textanalys som syftar till “att ta fram det                 

väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari              

den ingår.” (Esaiasson et al. 2002:233). Det centrala i metoden är att läsa aktiv och att ställa                 

frågor till texten (Esaiasson et al 2002:233; Söderberg 2011:43; Krippendorff 2004:17). Den            

övergripande frågan som ställts till lagarna är Ger lagen utrymme för tillämparen att göra egna               

bedömningar? För att besvara den frågan har följande fråga ställts Var eller hur uttrycks i lagen                

möjligheten för tillämparen att göra egna bedömningar?  

3.2.3 Empiriskt material 

Det empiriska materialet består av 4 lagtexter (miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen och           

tobakslagen) och 8 intervjuer. Intervjuerna är fördelade på följande sätt: 4 st miljöinspektörer, 2              

st livsmedelsinspektörer och 2 st alkoholinspektörer. 5 av inspektörerna arbetar i kommun A och              

3 st i kommun B (se bilaga 4). Intervjuerna är alla gjorda över telefon och varade mellan 20-30                  

minuter. Intervjuerna har, efter godkännande från respektive intervjuobjekt, spelats in. Avsikten           

med inspelning är att kunna skriva ut intervjun och därmed lättare kunna gå tillbaka till svaren                

och kategorisera dem för att öka tillförlitligheten i analysen (Denscombe 2009:260; Kvale et al.              

10 Bergström et al. (2012:17-18) använder sig av ett textbegrepp som inkluderar även bilder, film, tal och andra 
kulturprodukter utöver skriven text. 
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2009:180). Jag har inte transkriberat intervjuerna i sin helhet, däremot har referat av varje              

intervju gjorts. Svaren har kategoriserats utifrån det analytiska ramverket. Materialet består           

också av dokument i form av lagar och regler som styr respektive grupps tillsyn och               

sanktionsmöjligheter. 

Avslutningsvis några ord om styrkor och svagheter med det empiriska materialet.           

Intervjuer är behäftade med utmaningar vad gäller validiteten (Denscombe 2009:265; Sevä           

2015:24-25). Ett sätt att stärka validiteten är att leta efter om vissa teman återkommer i flera                

intervjuer (Denscombe 2009:267). Mina intervjufrågor är också konstruerade för att fånga olika            

teman och därmed möjliggöra en ökad validitet.  

3.3 Validitet och generalisering 

Frågan om validitet och generalisering har kort noterats ovan. Innan jag går över till att               

presentera resultatet vill jag avsluta den metodologiska diskussionen med några ytterligare ord            

om dessa.  

Validitet handlar om “vi empiriskt undersöker det som vi på den teoretiska nivån påstår              

att vi undersöker.” (Esaiasson et al. 2002:61). Validitet “comes to rest on the “quality of               

craftsmanship” in research, i.e. on the skill of using scientific method and its various tools.”               

(Beland Lindahl 2008:140). För att nå så hög validitet som möjligt har jag i den här uppsatsen                 

därför lagt stor vikt vid designen, den teoretiska genomgången, det analytiska ramverket och hur              

de hänger ihop. Jag har även försökt att vara tydlig i min beskrivning av dessa genom dels text,                  

men även i form av figur 1, figur 2, bilaga 1 och 2. När jag talar om validitet vill jag göra läsaren                      

uppmärksam på att den här studien inte kan fastställa kausalitet mellan faktorerna i figur 1 och                

handlingsutrymme, det studien kan fastställa är ett samband (Yin 2007:57; Sevä 2015:20). I den              

här uppsatsen använder jag "mer" respektive "mindre" för att beskriva på vilket sätt de olika               

faktorerna påverkar handlingsutrymmet. Eftersom intervjuerna bygger på vad som kan liknas vid            

en självskattning (de intervjuade får själva beskriva hur de upplever handlingsutrymmet och vad             

det beror på) kan jag inte utifrån svaren konstruera en tydligare graderad skala. Jag kan heller                

inte säga något om styrkan av påverkan hos varje faktor, det jag däremot kan säga är om faktorn                  

påverkar handlingsutrymmet positivt, dvs ger mer handlingsutrymme, eller negativt, dvs          
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minskar/begränsar, handlingsutrymmet. Min bedömning av när jag anser det är "mer" eller            

"mindre" görs utifrån att jag jämför svaren på mina frågor med analysramen (se t ex Riccucci et                 

al. 2004:592).  

Kopplat till validitet är frågan om generalisering. Som tidigare noterats är fallstudier            

generaliserbara när det gäller teoretiska hypoteser.  

 

...fallstudier precis som experiment är generaliserbara när det gäller         

teoretiska hypoteser, men inte populationer. I det avseendet inbegriper         

fallstudier (i likhet med experiment) inte ett urval, ett “sampel”. Då man            

genomför en fallstudie är målet att man ska utveckla och generalisera           

teorier (analytisk generalisering), inte beskriva frekvenser (statistisk       

generalisering). (Yin 2007:28). 

 

Enligt Yin (2007:51) är teoriutveckling inte enbart avsett att underlätta datainsamlingsfasen, utan            

en “passande teori utgör också den nivå på vilken man kommer att generalisera sina resultat från                

fallstudien”. Yin argumenterar därför för att individuella fallstudier  

 

...ska väljas ut på samma sätt som då en laboratorieforskare väljer tema            

för ett nytt experiment. [...] Under sådana betingelser är         

generaliseringsformen “analytisk generalisering”, där man använder sig       

av en redan utvecklad teori som används som en mall som man använder             

för att jämföra resultaten från fallstudien. (Yin 2007:52-53). 

 

Denscombe (2009:68-69) påpekar att möjligheten att generalisera resultaten beror på i vilken            

mån fallstudiens exempel delar utmärkande kännetecken med andra i sin kategori, i mitt fall              

mina analysenheter. Avsikten med att sätta upp kriterier och välja analysenheterna på det sätt jag               

gjort är att analysenheterna ska ha så många likheter som möjligt för att så många yttre variabler                 

som möjligt ska kunna betraktas som konstanta (Hopkin 2002:254) och därmed kunna            

generalisera resultaten till andra miljö-, livsmedels-, och alkoholinspektörer i andra kommuner           

som uppfyller de uppställda kriterierna.  
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4. Resultat 

I det här avsnittet ska jag presentera resultatet av intervjuerna och relatera det till uppsatsens               

frågeställningar. Den fjärde forskningsfrågan diskuteras i del 5. Forskningsfrågorna besvaras mer           

explicit i del 5 där resultatet diskuteras i relation till teorin och det analytiska ramverket.  

4.1 Arbetsuppgiftens komplexitet 

Oavsett vilken grupp av inspektörer vi tittar på så består arbetsuppgifterna dels av tillsyn och               

dels av administrativa uppgifter. Alla intervjuade uppger att arbetsuppgifterna kan delas in på det              

sättet. Med "tillsyn" avses den tiden inspektören är ute och besöker t ex en restaurang, en                

förskola eller en avfallsanläggning för att genomföra en inspektion. Alkoholinspektörerna arbetar           

också med vad de kallar "inre tillsyn" vilket i den här uppsatsen, på grund av uppgiftens natur,                 

jämställs med "tillsyn". De administrativa uppgifterna utgörs bl a av för- och efterarbete till              

inspektioner (inläsning, författande av inspektionsrapport och beslut mm), utredningar,         

registrering av ärenden och handlingar och e-post och telefonkontakt med medborgare och            

företag. Värt att notera är att de administrativa uppgifterna utgör den övervägande delen av              

arbetstiden.  

 

Absolut, till största delen är man inte ute så att säga. Till 10 till 15               

procent skulle jag säga. (Alko. 1) 

 

15 procent ute kanske. Och nu har jag ingen beräkning, om vi säger 15              

till 20 procent. Resten är administration av olika slag. Man förbereder ju            

alltid en inspektion på ett eller annat sätt så det är ju inläsningstid också,              

förberedelsetid och så vidare. (Miljö. 1) 

 

På en typisk arbetsdag skulle jag tro, 30 till 40 procent är jag ute på plats                

och resten blir efterarbete, sitta och grubbla på kontoret helt enkelt,           

skrivuppgifter och administrativa grejer. (Livs. 2) 
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Vilka arbetsuppgifter upplever då tjänstemännen är komplexa, dvs arbetsuppgifter där de måste            

göra en bedömning? De intervjuade ger uttryck för att det är både i de administrativa uppgifterna                

och i tillsyn: 

 

Det är väldigt mycket av mina arbetsuppgifter, merparten skulle jag vilja           

säga. Sedan har jag naturligtvis någon form av beslutsunderlag, kan vara,           

ja, generella riktvärden för förorenad mark exempelvis att det finns          

någonting att utgå ifrån som styr hur jag beslutar. Men, men vi gör             

väldigt mycket bedömningar hela tiden. Och miljöbalken är ju utformad          

så också att det är en balk som lämnar väldigt stort utrymme för             

bedömningar. (Miljö. 1) 

 

Jag skulle nog säga att det är inom de flesta arbetsuppgifter inom            
handläggning och beslutsfattande men även inom tillsyn och kontroll och          
rapportskrivande. (Alko. 1)  
 

  

Den distinktion som gjorts mellan "administrativa uppgifter" och "tillsyn" gör att det är många              

uppgifter som ryms inom "administrativa uppgifter". Att alla uppgifter som klassas som            

administrativa skulle vara förenade med handlingsutrymme är inte fallet. Det som tjänstemännen            

avser är vissa administrativa uppgifter som har karaktär av utredning. 

 

Mest bedömningar skulle jag säga att vi gör i utredningar om           

serveringstillstånd där dyker det upp saker som man hela tiden, asså           

under själva utredningen i serveringstillstånden gör man väldigt mycket         

bedömningar och sen är det insamlandet som måste bedömas vid tillsyn           

och sedan verkställer man i beslut. (Alko. 1) 

 

Hur kommer det sig att de intervjuade frontbyråkraterna upplever att de har handlingsutrymme i              

dessa arbetsuppgifter? Intervjuerna visar att frontbyråkraterna menar att handlingsutrymmet         

beror på dels det legala ramverket och dels det jag kallar kontrollmekanismer, dvs vägledningar,              
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instruktioner mm. Vilka kontrollmekanismerna är presenteras nedan. Alla tre grupperna påtalar           

att lagstiftningen är flexibel och ger utrymme för bedömningar.  

 

...miljöbalken är ju utformad så också att det är en balk som lämnar             

väldigt stort utrymme för bedömningar. (Miljö 1.) 

 
...sedan har lagstiftningen förändrats också och blivit mer flexibel alltså          
givetvis finns alla krav där bakom men den har en flexibel del också...             
(Livs 1.)  
 
...det finns många paragrafer skulle jag vilja säga som inte är detaljstyrda 
på, och där finns det alltid ett handlingsutrymme, så är det ju. (Alko. 2). 

 

Resultatet visar att de intervjuade inspektörerna uppger att deras arbetsuppgifter kan indelas i             

"administrativa" respektive "tillsyn" och att båda dessa kan vara komplexa och därmed förenade             

med handlingsutrymme. När det gäller de administrativa arbetsuppgifterna behöver de          

specificeras för att klargöra om de är komplexa eller inte. Det är administrativa uppgifter av mer                

utredande natur som uppges vara komplexa. Lagstiftningen och kontrollmekanismer är det           

frontbyråkraterna uppger som ger dem handlingsutrymme. 

4.2 Kontrollmekanismer 

Kontrollmekanismer kan delas in i två delar. Den första består av de hjälpmedel och stöd               

frontbyråkraterna har till sitt förfogande när de utför sina arbetsuppgifter, och den andra delen              

består av den faktiska kontroll som sker av frontbyråkraternas arbete. En distinktion ska göras              

mellan hjälpmedel och stöd. Med hjälpmedel avser jag t ex vägledningar, mallar, checklistor             

eller digitala verktyg som är framtagna för uppgiften i fråga, och med stöd avser jag t ex                 

möjligheten att fråga/konsultera en kollega eller andra myndigheter.  

Förutom dator och telefon uppger alla de intervjuade att hjälpmedlen består av olika             

vägledningar, mallar och checklistor. Vägledningarna är från Naturvårdsverket,        

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten i första hand då de har det nationella ansvaret för             

de frågor som ingår här. Mallar och checklistor, i den mån de finns, uppger de intervjuade att de                  

upprättar själva på sina arbetsplatser och att de har karaktär av “kom ihåg”, t ex vilka punkter                 
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som ska finnas med i en tillsynsrapport (Miljö. 2) eller vad den nationella myndigheten vill ska                

kontrolleras det här året (Livs. 2). Vissa checklistor är mer detaljerade än andra, “det beror               

naturligtvis på hur man gör dem” som en miljöinspektör uttryckte sig (Miljö. 3).  

Stödet frontbyråkraterna uppger att de har är att de “stöter och blöter det mesta” (Alko. 1)                

med sina kollegor eller att de rådfrågar handläggare vid Länsstyrelsen eller någon av de              

nationella myndigheterna i sakfrågor. I förvaltningsrättsliga frågor är det juridisk kompetens           

inom kommunen som rådfrågas. 

Mellan grupperna finns vissa skillnader när det gäller hjälpmedel och stöd.           

Alkoholinspektörerna uppger att vägledningar från Folkhälsomyndigheten är bristfälliga. En         

personlig reflektion är att de lät irriterade och närmast upprörda när de berättade om detta. 

 

...Folkhälsomyndigheten har varit väldigt snål med att dela med sig av           

vägledningar och vägledande material… (Alko. 1) 

 

...de skriver alldeles för få föreskrifter och allmänna råd, så är det, det             

finns dålig vägledning. För lite föreskrifter och allmänna råd, så är det.            

(Alko. 2) 

 

Livsmedelsinspektörerna å sin sida tycker att de får mycket vägledning och stöd från             

Livsmedelsverket. 

 

...men Livsmedelsverket är väl ett bra verk på det sättet att de ger mycket              

vägledningsdokument…(Livs. 2) 

 

De är ju som utförliga på det sättet så att det är tydligt att man vet vad                 

man ska titta på så att säga. (Livs. 1) 

 

Miljöinspektörerna utövar tillsyn över många gånger tillståndspliktig verksamhet. Deras         

hjälpmedel (utöver vägledningar mm) är de tillstånd som är beviljade. Dessa tillstånd är ofta              

detaljerade och beskriver vad företaget får och inte får göra.  
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...de här tillstånden säger vad företagen får göra och inte, hur mycket de             

får släppa ut, hur mycket de får mellanlagra eller vad de nu håller på              

med. Och här finns det ju villkor som är satta till det här tillståndet och               

det styr våran tillsyn och mina bedömningar görs utifrån de här villkoren            

och de är ganska styrande, alltså har ett företag brutit mot sina villkor så              

har de det. (Miljö. 1) 

 

Den andra delen av kontrollmekanismer, kontroll av frontbyråkraternas arbete, beskrivs på           

liknande sätt av alla de intervjuade. Kontrollen består dels i extern kontroll som görs av               

Länsstyrelsen på uppdrag av den nationella myndigheten. Den här kontrollen sker inte varje år              

utan med ett par års mellanrum och bedrivs i form av revision. Intern kontroll av det faktiska                 

tillsynsarbetet uppger alla grupper är bristfällig. Den interna kontrollen består i att olika mål ska               

nås, t ex hur många inspektioner som ska genomföras. En kontroll som flera lyfter är den som                 

medborgaren kan utöva, dvs att överklaga beslut till domstol. 

Resultatet visar att kontrollmekanismerna består av vägledningar, mallar, checklistor och          

de tillstånd som är beviljade för tillståndspliktig verksamhet. I många fall är checklistor och              

mallar upprättade av inspektörerna själva och vissa är mer detaljerade än andra. Den kontroll              

som sker av det faktiska tillsynsarbetet uppges vara bristfälligt och består mer av uppsatta mål               

för hur många inspektioner som ska genomföras. Konsekvenserna av dessa kontrollmekanismer           

med avseende på handlingsutrymme kommer att diskuteras i del 5.  

4.3 Det legala ramverket  

Innan jag redogör för intervjusvaren avseende det legala ramverket vill jag förtydliga att den här               

uppsatsen inte har som ambition att ge en heltäckande bild av innebörden i alla de lagar och                 

förordningar som inspektörerna omfattas av. Syftet är istället att redogöra för om och i så fall hur                 

det legala ramverket påverkar frontbyråkraternas handlingsutrymme. 

När det gäller det legala ramverket vill jag återknyta till Hupe och den distinktion han gör                

mellan å ena sidan "discretion-as-granted" och å andra sidan "discretion-as-used" (Hupe           

2013:435). Här är jag intresserad av på vilket sätt reglerna är utformade för att avgöra om de ger                  
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tjänstemännen möjlighet till individuella bedömningar eller inte, dvs. på vilket sätt reglerna är             

givna tjänstemännen. De inspektörer som ingår i den här studien, oavsett vilken typ av inspektör               

de är, är alla kommunala tjänstemän. Innebörden är att vissa regler gäller för dem alla, som t ex                  

Förvaltningslagen, Kommunallagen och Offentlighets- och sekretesslag (Erlingsson et al         

2015:54). Eftersom dessa lagar gäller för dem alla ser jag dem som konstanta och de ingår därför                 

inte i analysen av om de påverkar handlingsutrymmet eller ej. De här lagarna har också en mer                 

administrativ karaktär.  

För miljöinspektörer är det miljöbalken och dess tillhörande förordningar som utgör det            

legala ramverket (Miljö. 4). Livsmedelsinspektörerna lyder under livsmedelslagen och dess          

tillhörande förordningar (Livs. 1) och alkoholinspektörerna lyder under alkohollagen och          

tobakslagen (Alko. 1). Den kvalitativa textanalysen visar att miljöbalken, livsmedelslagen och           

alkohollagen är icke detaljerade (dvs. de ger handlingsutrymme) medan tobakslagen är detaljerad            

(dvs. den ger inget handlingsutrymme). En sammanställning finns i figur 2.  

 

Figur 2. Resultat av kvalitativ textanalys av det legala ramverket 

 

Regelverk Detaljerad/icke detaljerad Skäl/Kommentar 

 
Miljöbalken 
 
 
 
Livsmedelslagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkohollagen 

 
Icke detaljerad. 
 
 
 
Icke detaljerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Icke detaljerad. 

 
De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
Framförallt regleringen i 2 kap. 7 § 
Rimlighetsavvägning.  
  
Livsmedelslagstiftningen är omfattande 
(se 
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/
lagstiftning1/lagar-om-livsmedel). De 
nya hygien- och kontrollförordningarna 
är t ex inriktade på de mål som ska nås, 
och de ger därför företagen möjlighet att 
välja olika vägar för att uppnå målen. I 
vissa fall är de nya reglerna flexibla och 
kan anpassas efter lokala förutsättningar, 
t ex fortsatt användning av traditionella 
metoder. Detta gör att tillsynen handlar 
om en bedömning ifall målen i 
förordningen är uppfyllda. 
  
Reglerna om serveringstillstånd i 8 kap. 
12 § och reglerna om tillsyn i 9 kap.  
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Tobakslagen 
 
 
 

 
 
Detaljerad. 

  
Detaljerad vad gäller tillsyn/kontroll. 
Lagen har karaktär av “antingen eller”. 
Antingen är rökning tillåten på en viss 
plats eller inte, antingen är tobaksvaror 
sålda till en person under 18 år eller inte, 
antingen finns varningstext på 
tobaksvaror eller inte, för att ta några 
exempel. 

 
 

Resultatet av den kvalitativa textanalysen bekräftas också av vad tjänstemännen uppger i            

intervjuerna, att de regelverk de lyder under ger dem utrymme för bedömningar.  

 

Miljöbalken lämnar mycket utrymme för bedömningar. (Miljö 1). 

 

Lagstiftningen har en stor flexibel del. (Livs 1). 

 

Alkohollagen är inte detaljstyrd, så är det, finns många paragrafer som           

inte är detaljstyrda. (Alko 2). 

 

En del i det legala ramverket är den kommunala delegationsordningen. Det är t ex miljönämnden               

i en kommun som är ansvarig för tillsynen, men delegerar själva utförandet till tjänstemännen.              

Denna delegation kan inskränkas på olika sätt, t ex genom vem som får fatta ett beslut, hur stort                  

vite en enskild tjänsteman får utkräva utan att beslut tas i nämnden för att ta två exempel. Men de                   

intervjuade menar att det inte påverkar deras handlingsutrymme nämnvärt. 

 

...vi har en delegationsordning från som är beslutad av våran nämnd som            

själva makten utgår ifrån och där den kan inskränka på vissa delar av det              

jag gör tex vem som har rätt att fatta ett beslut, och det kan ju synas på                 

pappret att det är min chef eller nämnden som har fattat beslutet men det              

är ju oftast så att det är jag som handläggare som har förberett beslutet, så               

det är egentligen jag som redan har gjort alla de här bedömningarna som             

behövs i det här ärendet… (Miljö. 2). 
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Resultatet visar att det legala ramverket består dels av gemensamma regler och dels             

specifika regler för varje grupp av inspektörer. Alla grupper uppger att det legala ramverket är               

öppet till sin natur vilket tvingar dem till bedömningar. Skillnaderna i det legala ramverket med               

avseende på handlingsutrymme kommer att diskuteras närmare i del 5.  

5. Diskussion 

I det här avsnittet kommer resultatet att diskuteras i relation till det teoretiska och analytiska               

ramverket och uppsatsens frågeställningar att besvaras. Syftet med den här uppsatsen är att             

undersöka vilket handlingsutrymme frontbyråkraterna har i olika arbetsuppgifter och vilka          

faktorer som påverkar detta. Tre faktorer härleddes ur den teoretiska diskussionen,           

arbetsuppgiftens komplexitet, kontrollmekanismer och det legala ramverket. Dessa faktorer utgör          

det analytiska ramverket och framgår schematiskt i figur 1. Fyra forskningsfrågor ställdes för att              

uppfylla syftet (1) Hur påverkar arbetsuppgiftens komplexitet graden av handlingsutrymme hos           

de studerade forntbyråkraterna?, (2) Hur påverkar kontrollmekanismer graden av         

handlingsutrymme hos de studerade forntbyråkraterna?, (3) Hur påverkar det legala ramverket           

graden av handlingsutrymme hos de studerade frontbyråkraterna?, och (4) Hur ser interaktionen            

ut mellan faktorerna?  

5.1 Hur påverkar arbetsuppgiftens komplexitet graden av handlingsutrymme hos de studerade           

forntbyråkraterna? 

Teorin säger att komplexa arbetsuppgifter ger handlingsutrymme jämfört med enkla          

arbetsuppgifter. Resultatet visar att arbetsuppgifterna hos alla tre grupper av inspektörer kan            

delas in i administrativa och tillsyn. Resultatet visar vidare att framförallt tillsyn ses som en               

komplex arbetsuppgift där inspektörerna upplever att de har handlingsutrymme. Men resultatet           

visar också att vissa administrativa uppgifter har karaktär av utredning och ska ses som en               

komplex arbetsuppgift som har handlingsutrymme. Svaret på den första frågan är därför att             

graden av handlingsutrymme ökar med arbetsuppgiftens komplexitet, vilket stämmer överens          

med teorin. 

 
 

30 



5.2 Hur påverkar kontrollmekanismer graden av handlingsutrymme hos de studerade          

forntbyråkraterna? 

Teorin säger här att avsaknad av kontrollmekanismer ger mer handlingsutrymme. Viktigt att            

komma ihåg är att flera olika kontrollmekanismer samtidigt påverkar inspektörerna. En           

vidareutveckling av det analytiska ramverket är därför att tydligare specificera olika           

kontrollmekanismer och i vilka situationer de påverkar frontbyråkraten. Vägledningar, mallar,          

tillstånd och checklistor har alla karaktären att styra inspektören i dennes arbete, dvs att på ett                

eller annat sätt begränsa handlingsutrymmet. En intressant iakttagelse är att frontbyråkraterna vill            

ha mer tydlig vägledning. Det här gäller framförallt alkoholinspektörerna som efterlyser           

tydligare vägledningar från Folkhälsomyndigheten. Det här resultatet är intressant ur aspekten att            

det ger politiker en förståelse för hur de kan öka möjligheten att policy implementeras i enlighet                

med deras önskningar: att policyn görs tydlig. Det här kan göras genom att formulera mer precisa                

råd och vägledningar till frontbyråkraterna. Det här är i linje med de resultat Sevä (2015:41)               

presenterar. Även miljö- och livsmedelsinspektörerna vill se en ökad kontroll av det arbete de              

gör. Anledningarna som de lyfter är två, för det första att de vill förvissa sig om att de gör lika                    

och, för det andra, att de gör rätt. Svaret på den andra frågeställningen är att detaljerade                

kontrollmekanismer minskar handlingsutrymmet hos frontbyråkraten. Det här är helt i          

överensstämmelse med teorin.  

5.3 Hur påverkar det legala ramverket graden av handlingsutrymme hos de studerade            

frontbyråkraterna?  

När jag besvarar den här frågan vill jag gå tillbaka till den distinktion Hupe (2013:435) gör                

mellan "handlingsutrymme-som-givet" och "handlingsutrymme-som-används". Hupe (2013) gör       

distinktionen utifrån det resonemang Lipsky för om anledningarna till varför det är svårt att              

inskränka handlingsutrymmet, för det första att frontbyråkraternas arbete ofta innebär komplexa           

uppgifter baserade på lagar och regler och, för det andra att deras arbete ofta kräver svar på                 

mänskliga interaktioner (Lipsky 2010:15). Två aspekter av handlingsutrymme framträder här,          

vilka Hupe (2013) tagit fasta på. Dels att handlingsutrymme hänvisar till sättet det används på,               
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dvs fokus är frontbyråkratens beteende i en viss situation, och dels sättet det ger frontbyråkraten               

möjlighet att göra bedömningar, dvs hur lagar och regler är utformade. Det legala ramverket              

påverkar alltså det Hupe (2013) kallar "handlingsutrymme-som-givet" (se även Hupe et al.            

2014:551). Resultatet av textanalysen och intervjuerna visar att det legala ramverket är grunden i              

det som ger inspektörerna möjlighet att göra bedömningar. Svaret på den tredje frågeställningen             

är att det legala ramverket påverkar den grundläggande möjligheten till handlingsutrymme.  

5.4 Hur ser interaktionen ut mellan faktorerna? 

Den här frågeställningen kan inte ges ett tydligt svar. Anledningen är att uppsatsen inte kan               

påvisa någon kausalitet eller styrka mellan faktorerna. Genom det resonemang och de svar             

resultatet visar kan dock ett tydligare samband mellan faktorerna visas. Resultatet visar att det är               

kontrollmekanismer och det legala ramverket som påverkar hur komplexa arbetsuppgifterna är,           

vilket i sin tur leder till det faktiska handlingsutrymmet hos frontbyråkraten. Det analytiska             

ramverket i figur 1 behöver därför justeras i enlighet med figur 3 för att ge en mer korrekt bild. 

 

Figur 3. Justerad analysram för "handlingsutrymme" 

 
 

Interaktionen mellan "kontrollmekanismer" och "det legala ramverket" är intressant och behöver           

studeras mer. Att det "legala ramverket" påverkar "kontrollmekanismer" i vissa situationer är            

klart då t ex vägledningar eller domstolsavgöranden bygger på det legala ramverket. Vid ett              

domstolsavgörande argumenterar domstolen för hur den har, utifrån lagstiftning och eventuella           

tidigare avgöranden, kommit fram till sitt avgörande. Men hur ser t ex framtagandet av en               

vägledning ut? Vilka överväganden görs vid framtagandet? En vägledning som tas fram av t ex               

Naturvårdsverket görs av Naturvårdsverkets tjänstemän, tjänstemän som kan ha, utifrån vad jag            
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argumenterar för i den här uppsatsen, handlingsutrymme i den arbetsuppgiften och därmed            

möjlighet att, genom vägledningen, påverka policy.  

I avsnitt 1.2 formulerades två övergripande teoretiska frågor. Dessa frågor kan nu            

besvaras. Vi har sett att det finns faktorer som påverkar ifall en arbetsuppgift är förenad med                

handlingsutrymme och uppsatsen har pekat på tre sådana faktorer.  

6. Slutsatser 

Den här studien har fokuserat på att studera handlingsutrymmet hos kommunala inspektörer. Tre             

grupper av inspektörer har utgjort analysenheter, miljö- och livsmedelsinspektörer och          

alkoholhandläggare. Uppsatsens övergripande mål är att bidra till den allmänna kunskapen om            

frontbyråkraters handlingsutrymme och att (högst ödmjukt) bidra till den teoretiska utvecklingen.           

Med utgångspunkt i föreställningen att handlingsutrymme ska ses utifrån specifika          

arbetsuppgifter härleddes tre faktorer ur den teoretiska diskussionen som sades påverka           

handlingsutrymmet. Dessa faktorer bildade uppsatsens analytiska ramverk. Det här analytiska          

ramverket behöver utvecklas genom nya studier. T ex genom att genomföra stora-N            

undersökningar för att kunna mäta den förklarande styrkan hos de olika faktorerna. Interaktionen             

mellan faktorerna behöver studeras mer för att kunna påvisa kausalitet.  

Resultatet av studien visar på att de studerade faktorerna har en påverkan på             

handlingsutrymmet och att handlingsutrymmet är uppgiftsberoende. I själva verket varierar          

handlingsutrymmet från en uppgift till en annan varför det effektiva manöverutrymmet för            

bedömning beror på uppgiften som är för handen. Att därför säga att en frontbyråkrat har eller                

inte har handlingsutrymme leder fel, det är bättre att tala om vilket handlingsutrymme en              

frontbyråkrat har i en viss arbetsuppgift. Ur ett metodologiskt perspektiv betyder den slutsatsen             

att framtida forskning om handlingsutrymme behöver använda tillvägagångssätt som         

karakteriseras av en hög grad av kontextualisering eftersom sättet olika arbetsuppgifter           

genomförs i praktiken är starkt kopplade till deras institutionella och organisatoriska miljö (se t              

ex Buffat 2016). Den här slutsatsen är också viktig för legitimiteten för både policy och för                

förtroendet för hela det demokratiska systemet (Matti 2009:47-61).  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 
 
Intervjufrågor 

 
- Vilka arbetsuppgifter har du? (Komplexa resp. enkla)  

- Hur ser den ungefärliga fördelningen (i %) ut mellan dem? 

- Vilket är det legala ramverk som styr ditt arbete? 

- I vilka arbetsuppgifter upplever du att du har handlingsutrymme?  

- Hur kommer det sig? 

- Vilken typ av hjälpmedel och stöd har du till ditt förfogande?  

- Om guide/mall, hur detaljerad är den? 

- Hur skulle du beskriva kontrollen av ditt arbete? 

- Ser kontrollen olika ut beroende på arbetsuppgift? 

- Om ja, hur du? 

- Skulle du säga att vetskapen om kontrollen påverkar hur du utför ditt arbete? 

- Om ja, hur då? 
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Bilaga 2. Analysschema 

 
 
 

Teori/Analysram 
 

1. Typ av arbetsuppgift  
 
Teori:  
Komplexa arbetsuppgifter ger 
mer handlingsutrymme 
 
 
 
 
 
 
2. Kontrollmekanismer 
 
Teori: 
Avsaknad av kontroll ger mer 
handlingsutrymme 
 
 
 
 
 
 
 
3. Det legala ramverket 
 
Teori: 
Detaljerade lagar, regler och 
förordningar ger mindre 
handlingsutrymme. 

Intervjufråga 
 
Vilka arbetsuppgifter har du? 
 

I vilka arbetsuppgifter 
upplever du att du har 
handlingsutrymme?  
 
Hur kommer det sig? 

 
 
 
Vilken typ av hjälpmedel och 
stöd har du till ditt 
förfogande?  
 
Om guide/mall, hur detaljerad 
är den? 
 
Hur skulle du beskriva 
kontrollen av ditt arbete? 
 
 
 
Vilket är det legala ramverk 
som styr ditt arbete? 

Förväntade svar 
 
Komplexa/enkla. 
 
 
Komplexa 
 
 
Bygger på egna bedömningar 
utifrån lagar, förordningar 
mm. 
 
 
Vägledningar, kollegor, 
guide/mall. 
 
 
Detaljerad/icke detaljerad. 
 
 
Omfattande/icke omfattande. 
 
 
 
 
Miljöbalken, alkohollagen, 
tobakslagen, livsmedelslagen 
med respektive tillhörande 
förordningar och föreskrifter. 
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Bilaga 3. Intervjuer 

 
 

Datum Inspektör Kommun 

180425 

180425 

180427 

180430 

180502 

180502 

180502 

180514 

Miljöinspektör, Miljö 1. 

Miljöinspektör, Miljö 2. 

Livsmedelsinspektör, Livs 1. 

Miljöinspektör, Miljö 3. 

Livsmedelsinspektör, Livs 2. 

Miljöinspektör, Miljö 4. 

Alkoholinspektör, Alko 1. 

Alkoholinspektör, Alko 2. 

A 

B 

B 

B 

A 

A 

A 

A 

 

 
 

 
 

42 


