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Introduktion 

Den här studien handlar om myndighetsutövning. Om upplevelserna av att utföra 

myndighetsutövning som påverkar andra människors livssituation. Myndighetsutövning som 

fenomen ur tjänstemannens perspektiv.  

”Folk mår så dåligt liksom och det kan vara överväldigande i början när man 
börjar jobba här. Men det lär man sig också att hantera och se att ta på sig 
liksom myndighetsrollen lite eller myndighetsrocken och tänka att ’nu är jag här 
för att jobba och se hur jag kan hjälpa den här personen med de verktyg vi 
har’” (Citat från en handläggare i studien) 

 
Denna studie inleddes utifrån en tanke om fenomenet som potentiellt intressant och 

spännande att utforska ur ett psykologiskt perspektiv. Detta utifrån flera av fenomenets 

aspekter och nivåer. En aspekt potentiellt intressant ur ett psykologiskt perspektiv ansågs vara 

relationen mellan den sökande och tjänstemannen. En tanke fanns om att det borde finnas en 

nerv i den relationen. En nerv i form av en komplexitet utifrån att tjänstemannen möter den 

sökande och dennes smärta samtidigt som tjänstemannen tar ett beslut som avsevärt påverkar 

den sökandes liv. En andra aspekt härstammade ur upplevelsen av myndighetsutövning som 

något ofta kontroversiellt samt emotionellt och politiskt laddat bland samhällets befolkning. 

Ett utforskande av fenomenet myndighetsutövning ansågs på så vis även kunna innebära ett 

utforskande av att vara människa i relation till staten och i relation till samhället. 

Sammanfattningsvis fanns en tanke om att studien genom tjänstemannens perspektiv skulle 

kunna utforska två relationer: människan i relation till en annan människa och människan i 

relation till staten. Vad händer när dessa två relationer möts? 

 

Bakgrund 

En vanligt förekommande definition av myndighetsutövning återfinns i den första 

förvaltningslagen från 1971, 3 § (ÄFL 1971:290), och lyder: 

"Utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, 
skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande" 
 

En myndighet är en institution som är en del av den offentliga förvaltningen eller 

rättskipningen. I Sverige finns det tre typer av myndigheter: 1) Regeringen, 2) Domstolarna 

och 3) Förvaltningsmyndigheterna. Myndigheten i sig är alltså inte en beslutande politisk 

församling. En myndighets funktion är ofta att verkställa en eller flera uppgifter som är under 

statens eller kommunens ansvar. Verkställandet av de statliga eller kommunala uppgifterna tar 

sig ofta uttryck i myndighetsutövning. Myndighetsutövning är en följd av statens makt i 

förhållandet till den enskilde personen och inbegriper beslut och åtgärder som kan verka både 
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gynnande eller betungande för den person som är mottagare för dem. Dessa beslut och 

åtgärder har sin grund i en bestämmelse i en författning eller i ett konkret beslut från regering 

eller riksdag. Myndighetsutövning är bestämmande för den enskilde vilket innebär att det är 

bindande och något som karaktäriserar myndighetsutövning är att den enskilde personen 

befinner sig i en beroendeställning gentemot myndigheten. Den enskilde personen måste rätta 

sig efter myndighetens beslut (Hellners & Malmqvist, 2010). Denna studie har sin 

utgångspunkt i tjänstemän från två olika statliga förvaltningsmyndigheter – personliga 

handläggare på Försäkringskassan och asylhandläggare på Migrationsverket. Studiens 

tjänstemän kommer härmed att benämnas som ”handläggare” och deras klienter kommer 

benämnas som ”sökande”.  

Myndighetsutövning som fenomen kan anses vara intressant ur ett psykologiskt 

perspektiv av flera anledningar. En aspekt är den mellanmänskliga: hur upplever 

handläggaren relationen till den sökande? Hur hanterar handläggaren att arbeta med 

människor som ofta mår dåligt eller är utsatta? Vad gör kombinationen av den sökandes 

utsatthet och handläggarens utredande och beslutsfattande roll med handläggarens upplevelse 

av relationen? Ett av psykologins stora områden är relationer och relationers inverkan på en 

människa utifrån kognitioner, emotioner och beteenden. Handläggarens arbete blir vidare ur 

ett psykologiskt perspektiv även intressant utifrån utvecklandet av olika hanteringsstrategier 

för att klara arbetsuppgifterna mentalt och emotionellt (Carver, Scheiner, & Weintraub, 

1989). Vilka strategier behöver en människa utveckla i en position där de behöver ta beslut 

kring en annan människas, ofta utsatta, livssituation? 

En andra aspekt är människan i relation till staten och samhället: vilka är 

upplevelserna av att vara en del av ett samhälles och en stats strukturer och regler? Alla 

människor lever med sitt samhälle som en påverkande kontext men handläggaren måste i sitt 

uppdrag förhålla sig till det aktivt och medvetet i en mycket konkret form. Därför kan deras 

upplevelser av myndighetsutövning även spegla något större: hur människan inrättar sig efter 

sociala strukturer och regler. Ur ett psykologiskt perspektiv blir myndighetsutövning i nästa 

steg även intressant utifrån handläggarens utövande av statens makt gentemot den enskilde 

personen. Utövandet av statens makt från handläggaren kan ses som en indirekt form av 

handlande utifrån order, en form av lydnad. En enskild människas aktiva lydnad i form av 

handlingar utifrån regler som kommer ovanifrån och de psykologiska processer det skapar är 

inom socialpsykologin ett återkommande studerat område (Milgram, 1963; Reicher, Haslam, 

& Miller, 2014; Zimbardo, 1971).   
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En tredje aspekt som gör myndighetsutövning till ett intressant och även ett aktuellt 

fenomen är dess bevakade och vidare ibland kontroversiella position i samhället. Både 

Migrationsverket och Försäkringskassan, som är de två myndigheter som denna studie har 

utgått ifrån, figurerar ofta i media under negativa omständigheter till följd av fall av 

myndighetsutövning som utifrån har förefallit inhumana (Haglund, 2014; Tagesson, 2015; 

Henriksson, 2014).  

 

Tidigare forskning 

Studier som specifikt behandlar myndighetsutövning ur ett psykologiskt perspektiv är 

relativt få och särskilt så i en svensk kontext. Däremot finns det en uppsjö studier som 

behandlar fenomenet myndighetsutövning ur andra teoretiska perspektiv. Lipsky (1980) 

formulerade ur ett organisationssociologiskt perspektiv begreppet ”Street-Level 

Bureaucracy” vilket på svenska har översatts till gräsrotsbyråkrati eller närbyråkrati 

(begreppet ”närbyråkrati” kommer härmed att vara det begrepp som används). En närbyråkrat 

är en tjänsteman som arbetar inom en byråkratisk organisation som finns till för folket. 

Närbyråkratens arbete karaktäriseras av deras direkta kontakt och interaktion med de sökande 

och vidare bildar de den instans där staten hamnar i en konkret individuell relation med 

människor ur folket. Närbyråkraten är den tjänsteman inom organisationen som kan ses stå 

längst bort från politikerna men närmast de sökande. Denna yrkesposition anses vara komplex 

på grund av att kraven som kommer uppifrån från organisationens ledning på olika vis kan stå 

i konflikt med kraven som kommer nedifrån från den sökande. Lipsky (1980) menar att 

närbyråkratens arbete kan vara mycket ansträngande utifrån kombinationen av att sträva efter 

att hjälpa den sökande samtidigt som en uppfyllelse av organisationens krav och mål skall 

ske. Utöver detta behöver närbyråkraten hantera den misstänksamhet och fördom som både 

den sökande och samhället riktar mot dem utifrån organisationen de representerar. Detta i 

kombination med att närbyråkratens yrkesroll ofta är förknippad med låg status och 

ofördelaktiga arbetsvillkor. Johansson (1992) har undersökt de ramar och regler utifrån vilka 

närbyråkraten bedriver sin verksamhet. Närbyråkratens arbete är strikt styrt av högre instanser 

i samhället samtidigt som de själva utövar viss makt i form av myndighetsutövning över den 

sökande. Johansson (1992) menar att närbyråkraten utifrån sin position i organisationen för att 

kunna sköta sitt uppdrag är tvungen att behandla den sökande som ett ärende snarare än som 

en individ.  

Inga relevanta svenska studier kring den studies myndigheter utifrån ett psykologiskt 

perspektiv har hittats. Däremot finns det studier både kring Försäkringskassan och 
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Migrationsverket utifrån exempelvis statsvetenskapliga och etnologiska perspektiv. Melander 

(2013) undersökte utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv hur omorganiseringar av systemet 

har påverkat försäkringskassans organisationskultur. Melander (2013) menar att från att på 

60- och 70-talet präglas av en folkrörelsemodell har Försäkringskassan gått över till att 

domineras av en byråkratisk modell där fokus ligger på effektivitet och produktivitet. Detta 

har bidragit till att den tendens som fanns hos de anställda innan att sträva efter att i sitt arbete 

vara en engagerad medmänniska med tiden har ersatts av en strävan efter att vara en 

professionell medarbetare. Norström (2004) har studerat Migrationsverkets ärendegångar och 

strukturerna kring dem ur ett etnologiskt perspektiv och menar att arbetsmiljön och kulturen 

på Migrationsverket på ett avgörande vis påverkar hur lagen tillämpas i de enskilda ärendena. 

Norström (2004) menar att gränsdragningsproblematik ständigt uppstår i den praktiska 

tillämpningen av lagen inom myndigheten och att detta sätter ett upprätthållande av en human 

flyktingpolitik och vidare ett mänskligt bemötande under allvarligt hot. Paulsen (2015) har 

genom en fältstudie undersökt myndigheten Arbetsförmedlingen ur ett sociologiskt 

perspektiv. Arbetsförmedlingen är likt denna studies myndigheter en statlig 

förvaltningsmyndighet. Paulsens studie beskriver en övergång som skett inom 

Arbetsförmedlingen; från att vara en förmedlare av arbeten till att istället vara främst en 

kontrollinstans. En kontrollinstans vilken i första hand fyller funktionen att hindra de 

arbetslösa från att bli för bekväma i sin situation istället för att bidra med verktyg för att 

uppnå en faktisk lösning för situationen. Paulsen undersöker vidare hur myndighetens 

handläggare upplever att arbeta med åtgärder så som fas 3. Åtgärder som ständigt ifrågasätts 

utifrån med motiveringen att de är hopplösa, alienerande och förnedrande för de personer de 

berör. Paulsens (2015) bok har titeln ”Vi bara lyder” vilken belyser upplevelsen hos flera av 

studiens handläggare av att utföra åtgärder de egentligen inte tror på eller ens vill utföra. 

Ur ett psykologiskt perspektiv finns det flera studier som undersöker hur människor 

hanterar att utföra ett arbete som involverar kontakt med människor som mår dåligt eller är i 

en utsatt position. Menzies Lyth (1959) utformade teorin Social systems as a defence against 

anxiety efter att ha observerat sjuksköterskors arbete på ett engelskt sjukhus. Menzies Lyth 

observerade att sjuksköterskorna bar på märkbart höga nivåer av emotionella spänningar, 

stress och ångest och menade att det ofrånkomligt skapar ångest att i sitt yrke arbeta med 

personer som mår dåligt och på olika sätt befinner sig i utsatta situationer. Studien menade på 

att när det sedan inom organisationen inte finns någon möjlighet till konstruktivt frigörande 

av arbetsrelaterad emotion och ångest så skapas det på arbetsplatsen normativa regler och 

arbetsprocedurer, sociala system, som fungerar som försvar mot den ångest som skapats av 
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arbetsuppgifterna. Dessa sociala system etableras gemensamt men omedvetet av de anställda 

för att bringa skydd gentemot arbetsrelaterad ångest. En viktig aspekt av denna teori är alltså 

att den inte menar på att de sociala systemen skapas av organisationen utan istället menar den 

att de skapas av de anställda. Dock kan den aktuella organisationens struktur i sig givetvis 

agera vidmakthållande och främjande av de sociala systemen. Även om handläggarna på 

denna studies myndigheter inte arbetade med vård finns det en stor likhet mellan deras och 

sjuksköterskornas klientel och vidare går det att hypotisera att de emotionella processerna 

som interaktionen med den sökande skapar hos handläggaren har gemensamma drag med de 

emotionella processerna som interaktionen med patienten skapar hos sjuksköterskan. Teorin 

om sociala system som försvar mot ångest på arbetsplatsen har i modern tid applicerats på 

andra yrkesgrupper än sjuksköterskor så som lärare (Ramvi, 2007) och poliser (Shiner, 2010). 

Inom socialpsykologin har lydnad och de psykologiska och sociala processerna bakom 

det varit ett återkommande område för studier. Ett exempel på det är Milgram (1963) som i 

linje med Hanna Arendts (1963) teori om den banala ondskan genom psykologiska 

experiment kring lydnad bland annat utvecklade teorin Agentic state theory. Teorin centreras 

kring agentic mode som ett kognitivt tillstånd under vilket en person utför handlingar de 

tillskriver en överordnad ansvar för. Vidare avskriver de således sig själva ansvaret för 

beslutets följder. Ett underliggande och centralt tema i denna teori är idén om att alla 

människor socialiseras in i att respektera statens auktoritet.  

 

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka och beskriva handläggares upplevelser av att 

utföra myndighetsutövning som påverkar den sökandes livssituation.  

 

Frågeställningar 

Hur beskriver handläggare på myndigheter sin upplevelse av att utföra myndighetsutövning 

som påverkar den sökandes livssituation? Vilka övergripande teman går att formulera för att 

på bästa sätt beskriva den upplevelsen? Vilken kärnkategori kan sedan användas som teori för 

att förstå fenomenet utförande av myndighetsutövning som påverkar den sökandes 

livssituation? 

Metod 

Denna studie har utförts på två olika statliga förvaltningsmyndigheter: Försäkringskassan och 

Migrationsverket. Myndigheterna i sig, deras specifika verksamheter, organisationskulturer 

och funktioner, undersöks inte i direkt form i den här studien. Detta då studiens fokus 
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uteslutande ligger på handläggarens upplevelse av att utföra myndighetsutövning som 

påverkar de sökandes livssituation. I studien görs det därför ingen skillnad på resultaten från 

Migrationsverket respektive Försäkringskassan – det är i det som är gemensamt mellan 

samtliga handläggares upplevelser som den kärnfulla informationen om fenomenet 

myndighetsutövning återfinns. Även om information som kan anses vara intressant och viktig 

återfinns i det som skiljer dem åt ansågs ett upprätthållande av en uteslutande fokus på det 

som är dem gemensamt vara det mest ändamålsenliga angreppsättet för denna studies syfte.  

 

Val av metod 

Utifrån att studiens syfte var att utforska människors subjektiva upplevelser av ett visst 

fenomen bedömdes en kvalitativ metod vara mest ändamålsenlig. Kvalitativa metoder är 

lämpliga i studier kring subjektiva upplevelser då upplevelser präglas av egenskaper som 

komplexitet, kontextberoende, föränderlighet och subjektivitet (Langemar, 2008).  Denna 

studies forskningsområde är av en komplex karaktär och bedöms inte vara betjänt av att ha 

som mål att tydligt särskilja variabler för att sedan skapa kausala samband. Studien avser 

istället att utforska en helhet med som mål att bibehålla dess komplexitet och tillhörande 

nyanser.  

Tematisk analys bedömdes vara den för studien bäst lämpade kvalitativa 

analysmetoden. Tematisk analys som analysmetod innebär en strukturering av all insamlad 

data till olika teman (Langemar, 2008). Denna strukturering utfördes utifrån en induktiv 

ansats vilket innebär att den inte utfördes utifrån förutbestämda teman. En induktiv metod 

handlar om att skapa en teori i motsats till en deduktiv metod som handlar om att utgå från en 

existerande teori. Istället skapades teman under själva processen av strukturering. Den 

induktiva ansatsen valdes utifrån en strävan att minimera teoretisk förförståelses påverkan på 

analysen. Ett annat steg i ledet att försöka minimera förförståelsens och förväntningarnas 

inverkan på studien var att författaren i inledandet av studien i skrift formulerade sin 

förförståelse och sina förväntningar inför fenomenet för att på så vis medvetandegöra och 

vidare dämpa dess inflytande. Denna formulering redovisas i bilaga 1. Strävan att minimera 

förförståelsens inverkan har även resulterat i att författaren i samband med studien inte har 

studerat etablerade psykologiska teorier som hypotiserats vara relevanta för studien förrän 

efter det att insamlat material hade strukturerats, analyserats och bildat en teori. Den 

kvalitativa metoden och vidare den induktiva tematiska analysen som har tillämpats har 

teoretiskt en fenomenologisk utgångspunkt i att den enda verklighet som går att undersöka är 

subjektiv (Langemar, 2008). De samband som eftersöks är inte objektiva orsakssamband utan 
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istället är de samband som eftersöks de som anses vara meningsbärande mellan olika 

företeelser. Studiens avsikt har varit att via informanternas subjektiva upplevelser av sin 

verklighet finna en gemensam essens i det undersökta fenomenet. Studien har vidare haft sin 

utgångspunkt i den strukturella fenomenologin. Genom strukturering av de enskilda 

upplevelserna har målet varit att utveckla en form av generell helhet. Detta har eftersträvats 

genom en reducering av studiens material där de individuella konkreta uttrycken har 

reducerats bort till förmån för att hitta den gemensamma essensen i hur fenomenet upplevs 

(Langemar, 2008). Begränsningar som denna ansats bringar behandlas under delen 

Diskussion.  

 

Urval  

I valet av vilka myndigheter och vidare vilka arbetspositioner som var ändamålsenliga att 

utforska utifrån studiens forskningsfråga bedömdes tre kriterier vara viktiga: 1) I 

arbetsuppgifterna ingår det att fatta eller att föreslå beslut som påverkar människors 

livssituation på en relativt markant nivå. 2) I arbetet förekommer det både att fatta beslut som 

påverkar sökandes livssituation på ett sätt som de upplever vara negativt och att fatta beslut 

som påverkar sökandes livssituation på ett sätt som de upplever vara positivt. 3) I arbetet 

ingår det att fysiskt träffa de sökande vars livssituation det fattas eller föreslås beslut kring. 

Både asylhandläggare på Migrationsverket och personliga handläggare på Försäkringskassan 

uppfyller dessa tre kriterier och valdes därför att vara de yrkesuppdrag som studiens fenomen 

undersöks genom.  

Studien omfattade intervjuer med elva informanter varav den första av dem var en 

pilotintervju vars data inte inkluderades i resultatet. Av studiens tio informanter arbetade fem 

som asylhandläggare på Migrationsverket och fem som personliga handläggare på 

Försäkringskassan. En asylhandläggares arbete förklarat i förenklade termer är att utreda 

asylsökandes rätt till asyl. I utredningen ingår det att vid minst ett tillfälle träffa den sökande 

för ett utredningsmöte där den sökande skall redogöra för sina skäl att få asyl i Sverige. 

Utifrån insamlad information som sedan bedöms utifrån rekvisit skriver asylhandläggaren ett 

förslag till beslut som sedan en beslutsfattare fattar officiellt. Ett för den sökande upplevt 

positivt beslut kan innebära asyl och ett för den sökande upplevt negativt beslut kan innebära 

utvisning från Sverige. En personlig handläggare på Försäkringskassan bedömer rätten till 

fortsatt sjukpenning för personer som är sjukskrivna. Dessa bedömningar sker med den 

försäkrades läkarintyg som grund men processen innefattar också en dialog med den 

försäkrade. Utifrån insamlad information fattar den personliga handläggaren sedan beslut. En 
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personlig handläggare har utöver den utredande och beslutsfattande rollen även ett 

samordnaransvar vilket innebär att man samordnar situationen kring den försäkrade 

tillsammans med andra instanser så som vården, arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen. Ett 

för den försäkrade upplevt positivt beslut kan innebära fortsatt sjukpenning ett för den 

försäkrade upplevt negativt beslut kan innebära indragning av sjukpenning även benämnt som 

utförsäkring.  

Samtliga informanterna rekryterades genom tillgänglighetsurval. Nio av elva 

informanter rekryterades genom att enhetschefer på olika kontor för Försäkringskassan och 

Migrationsverket fick förfrågan om att bidra med informanter till studien.  De enhetschefer 

som tackade ja till ett deltagande från kontoret i studien bidrog i snitt med två informanter 

vardera till studien. Enhetscheferna ombads att, i så god mån det gick, välja representanter ur 

kontorets personal som skiljde sig åt sinsemellan utifrån: 1) antal år på arbetsplatsen 2) ålder 

3) kön. Detta efterfrågades i syfte att öka studiens kvalitativa representativitet som i kvalitativ 

metod är att föredra framför randomiserat urval (Langemar, 2008). Två av de tio 

informanterna, varav en av dem endast deltog i pilotintervjun, rekryterades genom en bekant 

till författaren men var tidigare okända för författaren själv. Studien eftersträvade en 

geografisk spridning och därför representerar studiens informanter sex olika kontor från sex 

olika svenska städer. Den geografiska spridningen var ett mål dels utifrån kvalitativ 

representativitet men också utifrån etiska överväganden kring att eftersträva anonymitet för 

informanterna. En av de elva intervjuerna var, som nämnts tidigare, en pilotintervju. 

Pilotintervjuns funktion var att undersöka intervjuguidens funktionalitet. Data som samlades 

in från pilotintervjun användes inte till studiens resultat och är därför inte en del av 

redovisningen av urvalets karaktäristika. 

Informanterna bestod av sex kvinnor och fyra män. Informanternas åldersspann var 

27– 59 år med en median på 38,5 år, ett medelvärde på 41,4 år och en standardavvikelse på 

12,4.  Informanternas tidsspann för arbetade år på arbetsplatsen var 7 månader – 41 år med en 

median på 9 år, ett medelvärde på 14,2 år och en standardavvikelse på 16,2. Informanternas 

tidsspann för antal utförda år eftergymnasial utbildning var 0 – 6. De eftergymnasiala 

utbildningar som representerades var inom följande ämnesområden: folkhälsovetenskap, 

juridik, nationalekonomi, psykologi, sociologi och statsvetenskap.  

 
Datainsamling 

Datainsamlingen skedde utifrån semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden bestod av en 

inledande standardiserad fråga som ställdes till samtliga informanter. Övriga delar av 
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intervjuguiden bestod av tre teman som utifrån den aktuella intervjuns samtal formulerades 

till frågor (bilaga 2). Dessa teman var formulerade utifrån studiens syfte och forskningsfråga. 

Samtalen var mycket fria i sitt flöde och intervjuguiden användes endast som ett stöd i att 

säkerställa att en konstruktiv fokus hölls och att alla för studien relevanta områden 

undersöktes under intervjun. Följdfrågor formulerades därför mycket fritt av intervjuaren 

under intervjuns gång. Denna fria form av intervju var ett medvetet val från författaren som 

en del i en prioritering att skapa ett öppet och fritt samtal under intervjun. Potentiellt 

problematiska aspekter med intervjuguidens utformning redovisas under delen Diskussion. 

Nio av tio intervjuer utfördes i fysiskt möte med informanterna i avskilda rum på deras 

arbetsplats. En av de tio intervjuerna utfördes över telefon. Medianen för längden på 

intervjuerna var 71 minuter.  

 
Analysens tillvägagångssätt 

Analysen av insamlad data sker i sju stadier utifrån Hayes beskrivning av tematisk analys 

(2000) (Fritt från Langemar, 2008): 

1. Transkribering av materialet till text samt genomläsning av all text. Åtta av tio 

intervjuer transkriberades i det första skedet till textform. Samtliga tio intervjuer hade dock 

genomförts under samma tidsperiod. Transkriberingen var konsekvent ordagrann. Ljud så 

som skratt och suckar redovisades och likaså pauser.  Den färdiga texten lästes sedan igenom 

ett flertal gånger för att en överblick skulle bildas.  

2. Genomgång av all text och markering av text som är relevant för frågeställningen. 

Intervjuerna överfördes i sin helhet till kodningsprogrammet OpenCode (Open Code 4.01, 

2014). Programmet underlättade det manuella arbetet att sortera den transkriberade texten. 

Samtliga meningsenheter betydelsefulla för studiens frågeställning markerades och tillskrevs 

en sammanfattande kod. Ett uttalande så som ”Att från början berätta om förutsättningarna 

för att få, alltså regelverket helt enkelt. Och sen försöker man sträva efter att de skall känna 

till det ganska väl” fick till exempel koden ”Sökande skall vara välinformerad”. Sammanlagt 

utvecklades 535 koder.  

3. Sortering av citaten utifrån olika preliminära teman – gruppering utifrån begrepp. 

Samtliga koder sorterades så att de i grupper bildade olika kategorier. Dessa kategorier 

sorterades i nästa steg så att de i grupper bildade tio subteman vilka i sin tur bildade tre 

huvudteman. Till exempel sorterades koden ”Lagen skyddar människor” in i kategorin 

”Tilltro till lagsystemet”.  
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4. Bearbetning av ett tema i taget genom att gå igenom hela texten och plocka ut allt 

som tillhör just det temat. Samtlig text lästes igenom en gång för varje tema. Vissa teman 

modifierades här i hur de formulerades men ändrades inte markant i sin innebörd.  

5. Slutgiltig bedömning och definition av respektive tema. Varje tema utvärderades och 

fick en slutgiltig definition. Efter att den slutgiltiga definitionen skett transkriberades de två 

kvarvarande intervjuerna som inte behandlats tidigare. Dessa två intervjuer genomgick 

samma bearbetning som de tidigare åtta. Den nya information de gav bedömdes inte leda till 

att något tema stod i behov av att korrigeras eller att något nytt behövde tilläggas. 

6. Sammanfattning av varje temas material med egna ord. Varje tema sammanfattades 

och beskrevs med författarens ord. För att göra beskrivningarna tydliga och mer levande 

kopplades varje beskrivet tema till ett passande citat från någon av de tio intervjuerna.  

7. Utveckling av en teori genom att relatera de olika temana till varandra så att de 

skapar en sammanhängande helhet. De tre huvudtemana bildade en kärnkategori. Denna 

kärnkategori bedömdes bilda en teori lämplig för att förstå fenomenet myndighetsutövning 

som påverkar andra människors livssituation.  

 
Member check 

En member check genomfördes med åtta av tio informanter som ett steg i att arbeta för 

studiens validitet. Att två informanter inte deltog berodde på att en av dem tillsammans med 

författaren hade svårighet att planera in en tid samt att en inte svarade på tagen kontakt. En 

member check innebär att studiens informanter ges rum att ge synpunkter på samt reflektera 

kring studiens resultat. Informanterna fick Figur 2 skickade till sig via e-post. Över 

individuella telefonsamtal redovisade författaren sedan modellen samtidigt som informanterna 

hade den framför sig som visuellt stöd. Informanterna gavs utrymme att reflektera kring och 

ge synpunkter på modellen. Samtliga av informanterna som deltog i denna member check 

uppgav att de på det stora hela kände igen sig i modellen. Samtliga informanter som deltog i 

member check godtog modellen som helhet. Utifrån insamlad feedback genomfördes två 

korrigeringar. Subtema 3.4s ursprungliga titel ”Myndigheten ger inte rum för reflektion” 

omformulerades till ”Brist på tid till reflektion” och subtema 3.5s ursprungliga titel ”Misstro 

inför samhällets system” omformulerades till ”Betänkligheter inför samhällets system”. 

Korrigeringen innefattade endast titlarna på dessa två subteman som ett antal av 

informanterna reagerade på som för starkt formulerade. Dessa två subtemans faktiska 

meningsbärande innehåll stod dock oförändrat då informanterna uppgav sig övervägande 

kunna känna igen sina upplevelser i dem.  
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Etiska överväganden 

Det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområdets fyra huvudkrav inom 

samhällsvetenskaplig forskning är 1) Informationskrav 2) Samtyckeskrav 3) Nyttjandekrav 4) 

Konfidentialitetskrav (Samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990).  

Informationskrav. Samtliga informanter informerades muntligen innan intervjun 

påbörjades om studiens syfte, sammanhang och användningsområde. De informerades om att 

studiens resultat kommer att redovisas på gruppnivå och vidare att enbart författaren kommer 

att ha kunskap om deras enskilda svar. Studien har applicerat member check vilket har 

inneburit att en majoritet av studiens informanter har kontaktats och informerats om studiens 

resultat och vidare getts möjlighet till att yttra sig om hur väl de känner igen sig i resultatet. 

Viss modifiering av modellen utifrån informanternas feedback utfördes.  

Samtyckeskrav. De nio informanter som genom sina enhetschefer rekryterades att delta 

i studien uttryckte själva ett frivilligt intresse för att delta. Etisk problematik kring att 

rekrytering skedde genom informanternas enhetschefer har behandlats under delen 

Diskussion. Samtliga informanter informerades muntligen innan intervjun inleddes om att de 

när de vill kan dra tillbaka sitt deltagande i studien. Innan intervjun inleddes gavs de även 

möjlighet att ställa frågor. Efter avslutad intervju tillfrågades informanterna muntligen om de 

ville tillägga eller fråga något. Samtliga informanter informerades om att de kan kontakta 

författaren vid frågor kring studien och kring sitt deltagande i studien.  

Nyttjandekrav. Samtligt material från intervjuerna har endast använts till arbetet kring 

studien och dess resultat och har raderats efter avslutat arbete.  

Konfidentialitetskrav. Samtligt material från intervjuerna har endast behandlats av 

författaren. Inspelningarna har raderats efter färdigställd transkribering. Materialet från 

intervjuerna har enbart redovisats på gruppnivå och citat använda i analysen har 

avidentifierats. Som en del i strävan efter anonymitet för informanterna har rekrytering skett 

från flera olika kontor från flera olika svenska städer.  

 
Sammanfattning av metod 

Studien har tillämpat en kvalitativ metod. Materialet från utförda intervjuer har analyserats 

genom induktiv tematisk analys. Informanterna har rekryterats genom tillgänglighetsurval. 

Intervjuerna med informanterna har varit semistrukturerade. Etiska överväganden har skett 

utifrån det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområdets fyra huvudkrav. 
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2	transkriberade	
intervjuer	

   

Figur 1: Sammanfattning av den Tematiska analysens process 

 

Resultat 

Efter utförd induktiv tematisk analys av det transkriberade intervjumaterialet bedömdes 

handläggarnas svar kunna sammanfattas i en kärnkategori: Begränsning av fokus till sitt eget 

specifika uppdrag inom ett större samhälleligt system. Kärnkategorin består av tre 

huvudteman. Dessa tre huvudteman består i sin tur av tio subteman. En modell för dessa tre 

nivåer redovisas i Figur 1. De ursprungliga 44 kategorier som tillsammans bildade tio 

subteman redovisas i bilaga 3. Varje tema kommer nedan att beskrivas var för sig. 

Huvudtemana beskrivs en åt gången åtföljda av sina respektive subteman vilka bildat dem. 

Slutligen beskrivs modellens kärnkategori vilken är lika med den teori som studien har skapat.   
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Figur 2: En modell över hur 10 subteman sammanfattas till 3 huvudteman som sedan bildar 

en kärnkategori 
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1. Huvudtema: Göra processen så bra som möjligt för den sökande 

Huvudtemat Göra processen så bra som möjligt för den sökande avser att sammanfatta de tre 

subtemana Emotionellt berörd, Förståelse och respekt i mötet med den sökande och Önskan 

att hjälpa den sökande. Dessa tre subteman kan tillsammans sammanfatta den drivkraft som 

finns hos handläggarna att, inom myndighetens ram av regler, göra en så god insats som 

möjligt för den sökande under ärendets gång utifrån de verktyg som myndigheten innehar. Att 

förstå den sökandes svåra situation, att eventuellt vara emotionellt berörd av den och vidare 

att bära på en önskan att hjälpa beskrivs bilda ett motiv för att utföra sitt arbete väl samt ge 

den sökande en så bra upplevelse av myndigheten som möjligt. Detta beskrivs uppnås genom 

en professionell och samtidigt en, inför den sökandes situation, inkännande hållning. Att göra 

processen så bra som möjligt för den sökande uttrycks främst genom en strävan efter att den 

sökande skall få ett så bra och respektfullt bemötande som möjligt samt att den sökande skall 

ges goda och rättvisa möjligheter. Den sökande skall vara välinformerad om sina rättigheter 

och om ärendets gång samt känna sig sedd och hörd. Handläggarna förmedlar på olika vis att 

de innehar höga krav på sig själva när det kommer till att bemöta den sökande väl och att 

skapa goda möjligheter för dem under processen. De reflekterar kring hur den sökande kan ha 

upplevt deras bemötande och analyserar även sig själva utifrån vad de hade kunnat göra bättre 

för dem under processen. Handläggarna förmedlar en strävan efter att alltid göra vad de kan 

för att processen skall bli så bra som möjligt för den sökande och att det är viktigt att aldrig ta 

avstånd från den sökande och dennes situation.  

 Ett viktigt förtydligande kring detta huvudtema är att det inte i första hand rör sig om 

en vilja från handläggaren att hjälpa den sökande i ett större perspektiv utan istället i första 

hand rör sig om en vilja att göra den process som skapas utifrån deras arbete så bra som 

möjligt för den sökande. Att göra ett så bra jobb som möjligt för den sökande handlar således 

inte om att fatta det beslut som den sökande önskar. 

En handläggare berättar om hur hen analyserar sin egen insats utifrån en strävan att 

processen skall bli så positiv och konstruktiv som möjligt för den sökande:  

”Är det några åtgärder jag skall ta eller är jag nöjd nu? Har jag varit 
tillräckligt? Har personen, fick personen, kunde jag göra något som är bättre? 
Eller fick personen berätta allt? Hur var personen när han lämnade rummet? Var 
han glad, lättad över att ha kunnat berätta allt? Alltså att göra ett bra jobb för 
dem det är ett mål. Att analysera sen; hur har det varit, hur har det gått - det är 
det som är ett bra jobb” 
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En handläggare berättar om att göra ett så bra arbete som möjligt för den sökande 

trots avslagsbeslut: 

”Men då försöker man tänka, det är därför jag tycker att själva bemötandet under 
utredningssituationen är extremt viktigt även om det handlar om ett klockrent 
avslag så det är ändå väldigt viktigt att man behandlar de sökande eller på ett, 
jamen, på ett bra respektfullt sätt. Och att de ändå känner sig att man försöker i 
alla fall få dem att känna att men vi har lyssnat på vad du har att säga, och så. 
Och sen så kan jag förstå att om man får ett avslagsbeslut så kanske man inte, ja, 
tror att vi har lyssnat på vad de har att säga eller så ändå men, ja, man gör så 
gott man kan med det” 
 
 

1.1. Subtema: Emotionellt berörd 

Subtemat sammanfattar handläggarnas upplevelser av att ibland bli emotionellt berörda 

både av sökandes historia och situation men också av själva mötet med och relationen 

till den sökande. Hur emotionellt berörd handläggaren blir är varierande utifrån det 

aktuella ärendets karaktär och process och även utifrån den sökandes person. Att vara 

emotionellt berörd skapas genom inlevelseförmåga inför den sökandes situation och tar 

sig uttryck genom känslor av medlidande. Handläggarna uttrycker att de kan känna 

känslor av glädje när det går bra för den sökande samt känslor av sorg när det på olika 

vis går dåligt för den sökande. Sökandes berättelser om sin svåra situation kan skapa 

känslor av frustration men också obehag och sorg hos handläggaren. Handläggarna 

understryker att det är viktigt att dessa känslor inte visas upp för den sökande eller 

påverkar relationen. En handläggare berättar om hur hen ibland kan känna medlidande 

inför den sökandes situation: ”Man kan ju verkligen känna sig ledsen för någon annan 

persons skull. Man tycker synd om någon och också att man kan känna att man blir arg 

över hur personen har blivit behandlad” 

En handläggare beskriver hur hen i slutändan bara är en människa och att det därför är 

oundvikligt att det ibland skapas känslor i mötet med den sökande: 

”Man är en människa i grunden ju. Så man har ju känslor också även som 
handläggare. Och man har ju känslor man är också människa ju. Och den dagen 
som man inte har känslor tycker jag inte att man skall fortsätta att jobba här. Det 
är inget ackordarbete om man säger så, man skall vara, man skall lyssna på 
personen ju… Man kan inte stänga av liksom. Man fungerar inte som en 
datamaskin; trycka på delete liksom och allt är borta. Nej, det här är ju, alltså 
man blir berörd som människa. För att man är en människa. Så därför.”  
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1.2. Subtema: Förståelse och respekt i mötet med den sökande 

Subtemat sammanfattar handläggarens bemötande av den sökande under ärendets gång. 

Handläggarna uttrycker hur att inneha en utgångspunkt i att den sökandes skäl och motiv är 

ärliga är ett viktigt förhållningssätt i arbetet och vidare att man inte skall vara hård eller 

ifrågasätta sökande i onödan. Handläggarna uttrycker att det är viktigt att de sökande känner 

sig sedda, hörda och respekterade i mötet med dem. Sökande skall även vara välinformerade 

om processens gång samt beslutens grund och vidare få känna en relativ kontroll. Det finns en 

strävan att, i den mån det går, anpassa mötesform och kommunikation utefter den aktuella 

sökandes förutsättningar och situation. En vetskap om att man arbetar med personer i utsatta 

situationer upplevs förstärka vikten av att vara inkännande och flexibel i sitt bemötande.  

En handläggare berättar om hur hen i bemötandet av den sökande måste vara inkännande och 

vidare anpassa sig efter dennes svåra situation:  

”…för det handlar ju också om att man kan inte bara dundra på med, kanske i 
den situationen om, om ens barn håller på att liksom dö då kan man, då tänker 
jag att allt annat är irrelevant och då kan man liksom vänta lite med viss 
information då kan man säga att alltså att man kan ta det senare. För det är 
ingenting som är så avgörande att det måste ske liksom på dagen ju. Det tycker 
jag också handlar lite om att visa respekt för så skulle man, om det hade varit en 
vän som hade varit i den situationen så hade man ju inte sagt ”ja förresten du är 
skyldig mig en femtiolapp kom ihåg…”. Alltså förstår du vad jag menar? Man 
försöker ju ändå känna in” 

 

En handläggare berättar om hur man anpassar mötet efter den sökandes emotionella 

tillstånd: 

”…då började personen gråta och ville ha en paus från utredningen. Och det är 
inga problem då tar vi paus. ”Hur lång paus behöver du? Tio minuter, en 
kvart?”. Och då får man vänta också, man tar inte den sökande direkt ut från 
utredningsrummet för de skäms och speciellt män de skäms om de har gråtit. De 
vill lugna ned sig först innan de går ut. Och då tar man, man måste ta hänsyn till 
detta också då i detalj.” 
 
En handläggare beskriver hur det är viktigt att möta den sökande där hen är: 
 
”Man ser individen, dens speciella behov och hur man ser att, ingenting är det 
andra likt. Är det här en person som är rädd? Är det här en person som är arg? 
Glad? Så att man försöker möta dem på en nivå där de känner sig trygga. Så det 
är det som är viktigt. Att den här personen som jag ska utreda känner sig trygg, 
för det är ju en konstig situation att få komma och ska berätta en massa saker. Då 
vill man ju gärna känna sig trygg” 
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1.3. Subtema: Önskan att hjälpa den sökande 

Subtemat sammanfattar en från handläggarna uttryckt känsla av ansvar för den sökande samt 

en önskan om att hjälpa dem. Det kan uttrycka sig i handling genom att man går utanför 

myndighetens ramdirektiv för att kunna underlätta för den sökande men det uttrycker sig 

främst genom en personlig önskan om att kunna göra mer som man inte agerar på. Flera 

handläggare uttrycker att de känner att de arbetar för den sökande, att även om de har en 

utredande roll och representerar myndigheten så anstränger de sig för att se till att den 

sökande ges goda möjligheter samt vet sina rättigheter. Handläggare beskriver vad som kan 

liknas vid en känsla av lojalitet gentemot den sökande vilken uttrycker sig i en vilja att 

säkerställa att de ges så goda möjligheter som möjligt för att föra fram sin sak. Önskan att 

hjälpa den sökande uttrycker sig främst under utformningen av den faktiska processen och 

inte i det senare beslutet.  

En handläggare berättar om hur hen strävar efter att den sökande skall ges så goda 

möjligheter som möjligt under processen: 

”Jag sitter och läser asylskälen till sökande för att se om det stämmer vad han 
har berättat och då satt hans advokat och läste Aftonbladets sport-sida. Då sa jag 
till honom ”du är här för sökandes intressen” och han svarade ”jaja, inga 
problem, jag hör samtidigt som jag läser, jag hör”. Men jag sa ”du hjälper inte 
din klient på det sättet ju” och jag pratade med sökande framför honom och 
sökande sa ”nej, han skiter i det och läser sportsidor jag vill inte ha honom 
längre”. Då fick jag avbryta och ordna annat biträde.” 
 
En handläggare beskriver hur hen kan ta sig tid att lyssna till den sökande även 

när det inte är vad yrkesrollen kräver: 

”Vi har ju ingen stöttande funktion alls. Det är väldigt, jag tror det är väldigt få 
här som lägger tid på, en del är väldigt bryska och, vi är olika som personer. Så 
att det, men jag tycker att man kan, jag vet inte.	Det tar inte så jättemycket tid att, 
att hjälpa dem och att lyssna. Så att vi hade en person som ringer och så ringer 
han igen och han har sina problem och att jag lyssnar på honom och känner igen 
hans röst när han ringer. Det betyder jättemycket för honom. Vad kostar det för 
mig? Alltså det är ju, det finns ju ingen anledning att jag inte skulle göra det. Men 
det är ju jag också. Det beror ju lite på hur man är som person. Jag tror inte att 
det ingår strikt i mina arbetsuppgifter, men det bryr jag mig inte så mycket om” 

 

2. Huvudtema: Upplevelse av viktigt uppdrag 

Huvudtemat Upplevelse av viktigt uppdrag avser att sammanfatta de två subtemana 

Krävande arbete och Stort ansvar. Dessa två subteman kan tillsammans bilda den av 

handläggarna förmedlade upplevelsen av att deras arbete är ett viktigt uppdrag. Att 

arbetet inte är enkelt, det kan inte utföras av vem som helst, och att det vidare kommer 
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med ett stort ansvar skapar en känsla av att de i och med sitt uppdrag utför något viktigt 

och för samhället nödvändigt. De är i en vidare mening en upprätthållare av ett system 

som är en bärande beståndsdel av samhället och dess befolkning.  Handläggarna 

upplever att om man då inte skulle utföra sitt arbete, myndighetens specifika del i det 

större systemet, korrekt skulle det ha en negativ påverkan på samhället i stort. Att 

myndigheten bevakas av andra instanser, omgivningen och av media förstärker 

upplevelsen av att utföra ett svårt och viktigt uppdrag då inkorrekta beslut inte går 

obemärkta förbi.  

En handläggare beskriver hur hen i sitt arbete är en del av något större och utför 

något viktigt: ”Jag känner att jag gör skillnad. Jag känner att det jag gör är viktigt. 

Och jag tycker att det är viktigt att vi har en allmän försäkring, det är inte alla länder 

som har det” 

En handläggare beskriver att hen i sitt arbete är en viktig del av att få ett större system 

att fungera: 

”Jag är väldigt intresserad av mänskliga rättigheter och jag trivs i att ja men 
försöka se till att de jag träffar får ett så bra bemötande som möjligt att det är en 
stor del av det. Sen så tycker jag att det är, man tycker ändå att man gör ett viktigt 
arbete, att man på något sätt är en del av att få själva asylsystemet att fungera” 

 

2.1. Subtema: Krävande arbete 

Subtemat sammanfattar handläggarnas upplevelse av sitt arbete som krävande. Med krävande 

syftas på arbetsbelastning men också på aspekter så som att ibland behöva fatta tuffa beslut, 

höga krav på kunnighet samt att ställas inför svåra situationer med den sökande samtidigt som 

man hela tiden måste arbeta effektivt. Att på ett bra sätt kunna balansera gott bemötande med 

sin utredande och beslutsfattande yrkesroll anses vara en ibland svår position som kräver 

yrkesskicklighet och trygghet i sin yrkesroll. En annan del i arbetet som upplevs vara 

krävande är när man upplever sig illa behandlad av den sökande eller när man upplever att 

den sökande är manipulativ eller oärlig. Detta kan skapa känslor av ilska och rädsla hos 

handläggaren. Handläggarna beskriver också en känsla av att myndigheten på ett negativt vis 

är missförstådd av omgivningen och i nästa steg att även de i sin yrkesroll är det. För att klara 

dessa aspekter av arbetet upplevs det krävas att man är trygg i sin yrkesroll. Att vara trygg i 

sin yrkesroll beskrivs innebära att vara balanserad i sitt bemötande, att vara säker på sina 

beslut, att inte påverkas av sina känslor och att vara lugn. Flera handläggare uttrycker att 

arbetet är underbetalt i relation till de höga krav som arbetsgivaren ställer på dem både utifrån 
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effektivitet och kompetens men också utifrån vad de behöver härbärgera emotionellt och 

mentalt.  

En handläggare beskriver hur arbetet är krävande: 

”Man har ett väldigt tungt jobb och inte så mycket lön. Det är väl lite så; är det 
värt det? Man lägger ner så pass mycket, det tar ju på en. Det är ju liksom, man 
ska ju inte bry sig så mycket men det finns ju någonstans alltid med en. Även om 
man inte tar med sig saker hem aktivt så är det ändå så pass mycket. Vill jag ge 
så pass mycket? Det handlar ju inte bara om pengar det gör det ju inte. Det 
handlar om att man ger rätt mycket av sig själv” 
 
En handläggare beskriver att ibland bli illa behandlad som en svår del av yrket: 

”En jobbig del kan också vara att man, man blir illa bemött, det har man ju 
också varit med om. Fått kommentarer bara för att man är kvinna och att någon 
person som bara fnyser åt en och det är ju väldigt frustrerande. Det kan också 
vara frustrerande om det, om man försöker, man ställer frågor därför att 
försöka få fram vad det är som har hänt här egentligen men att sökande inte 
svarar på frågorna” 

 

2.2. Subtema: Stort ansvar 

Subtemat sammanfattar handläggarnas upplevelse av att med deras yrke kommer ett stort 

ansvar. Detta ansvar beskrivs bestå av främst tre delar. En del som innebär ett ansvar inför att 

den sökande skall bli bemött på ett bra sätt samt ges goda möjligheter. En andra del som 

innebär att man utifrån att man representerar staten bär ett stort ansvar inför att processerna 

skall vara och besluten skall bli korrekta – att ett beslut blir korrekt kopplas av handläggarna 

till rättsäkerhet och likabehandling, att bedömningen har skett riktigt utifrån lagen.  Under den 

tredje delen kopplas även det stora ansvaret av flera handläggare till en mer abstrakt 

upplevelse av ansvar utifrån en känsla av att vara en del av något större och att man arbetar 

utifrån en tro på något. Denna tro på något kopplas av flera handläggare till en tro på 

mänskliga rättigheter eller till det faktum att myndigheten är till för folket. Att besluten berör 

människor som ofta befinner sig i en utsatt situation förstärker känslan av ansvar. 

En handläggare beskriver hur hen i sitt yrke upplever sig bära på ett stort ansvar: 

”Jag känner att det är ett jättestort ansvar för de jag möter varje dag och det. 
Jamen dels själva bemötandet, utredningens kvalité, beslutens kvalité. Alltså 
både, ja särskilt för de sökande och man vill liksom att beslutet skall vara så 
tydligt som möjligt så att, ja, och sen så sökande kan förstå varför vi har beslutat 
som vi har beslutat men också att man inte vill, man vill absolut inte göra fel 
heller. För det, påverkar ju, kan ju påverka människor, ja, det kan vara en 
rättssäkerhetsfråga och så också” 
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3. Huvudtema: Distansering från sina beslut och från den sökande 

Huvudtemat Distansering från sina beslut och från den sökande avser att sammanfatta de fem 

subtemana Tjänstemannarollen som en uniform, Rättssäkerhet: känslor får inte påverka, 

Intellektuell stimulans och spänning, Brist på tid till reflektion och Betänkligheter inför 

samhällets system. Dessa fem subteman kan ses på olika sätt distansera handläggaren från 

både sina beslut och från den sökande. Begreppet distansering inbegriper i denna text inte en 

värdering, det innehar således varken en negativ eller positiv innebörd.  

Handläggarna upplever sin tjänstemannaroll som en uniform; en roll de tar på sig i sitt 

arbete för att sedan ta av sig när de går hem. Tjänstemannarollen ses som en central del i att 

utföra ett professionellt arbete. På så vis blir att tydligt gå in i en roll något som anses gynna 

även den sökande. Handläggarna bär på en upplevelse av att de inte helt representerar eller är 

sig själva i sitt arbete. I nästa steg innebär det att det faktiskt inte helt och hållet är de som 

personer som sitter i mötet med den sökande eller som får höra om den sökandes smärta och 

utsatta situation. Vidare blir det inte heller helt och hållet de som personer som fattar besluten. 

Tjänstemannarollen som en uniform blir till en professionell avidentifiering av sitt jag vilket 

blir till en viss distansering från den sökande och även till en viss distansering från ansvar för 

sina beslut och de följder besluten skapar. Handläggarna understryker dock samtidigt vikten 

av att kunna stå för sina beslut. 

Handläggarna förmedlade att känslor inte får påverka på grund av upprätthållande av 

rättssäkerhet. En inställning om att låta sig beröras av och påverkas av den sökande som något 

förbjudet och oprofessionellt leder till en distansering från den sökandes person och situation. 

Att distansera sig blir på så vis rättfärdigat samt logiskt och rationellt. Att man i sitt arbete 

representerar staten och dess lagar och i ett större perspektiv även demokratin skapar en 

distansering från sina beslut. Det skapar en syn på besluten som på ett vis förutbestämda och 

som något som ytterst står utanför handläggarnas faktiska kontroll eller påverkan. 

Uppfattningen att lagsystemet ytterst är gott och vidare tar hand om personer skapar en 

lugnande och distanserande effekt både från den sökande och från besluten kring dennes 

situation. Att lagen är behovsstyrd vilket betyder att om den sökande verkligen behöver hjälp 

så förser lagen det. Denna tilltro till lagen beskrivs hindra från att i efterhand älta beslut och 

underlättar också för att kunna gå vidare till nästa ärende.  

Handläggarna uppgav i olika former ökad kunskap genom arbetet som något av det mest 

givande och motiverande med yrket. Kunskapen skapas i mötet med de sökande och 

innefattar kunskap om länder och kulturer, kunskap om hur människor fungerar, kunskap om 

vad som händer i världen och i samhället samt vidgade perspektiv. Sammanfattningsvis att 
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handläggaren på olika vis lär sig av den sökandes upplevelser och situation och vidare att det 

gör yrket spännande. Man kan se det som att detta bidrar till en distansering från sökande. En 

distansering genom att den sökande ses som en representant för ett land, en kultur, ett 

förtryck, ett samhällsskick eller som en givare av perspektiv snarare än som en individ. Den 

sökande blir till en representant för en grupp eller ett fenomen och istället för ett 

mellanmänskligt möte blir den sökandes utsatthet och smärta en väg till intellektuell 

utveckling för handläggaren. Detta subtemas nyanser gör det till viss del svårplacerat för det 

går också att se ur ett annat perspektiv än som en del i en distansering från den sökande. 

Handläggarna beskriver hur kunskapen om de sökandes utsatthet och upplevelser blir till en 

drivkraft i att göra ett bra jobb – subtemat skulle alltså delvis även kunna sorteras in under 

huvudtema 1 Göra processen så bra som möjligt för den sökande samt under huvudtema 2 

Upplevelse av viktigt uppdrag. 

Handläggarnas uttryckta betänkligheter och ibland även misstro inför samhällets men 

även inför sin myndighets system förmedlas ibland som en distansering från sina beslut då 

dessa tankar och känslor agerar hindrande i utvecklandet av en personlig identifiering med sitt 

yrke och sitt handlande inom det. Subtemat Betänkligheter inför samhällets system står delvis 

i kontrast gentemot subtemat Rättssäkerhet: känslor får inte påverka. Då handläggarna under 

det förstnämnda subtemat uttrycker viss skepticism inför vad myndigheten står för och är en 

del av och under det sistnämnda subtemat uttrycker tilltro till lagsystemet som något gott som 

skyddar människan. Denna kontrast kan anses spegla den ambivalens som handläggarna 

ibland förmedlar att myndighetsutövning skapar i dem. Handläggarna förklarar även indirekt 

denna kontrast genom att göra skillnad på lagen och på myndighetens regler genom att 

förklara att lagen är rimlig och rättvis men att det är i omvandlingen av lagen till regler och 

rutiner som det kan bli fel.  

Handläggarna upplever på olika vis att myndighetens fokus på effektivitet och höga 

arbetsbelastning begränsar möjligheten till reflektion. Detta skapar distansering från både 

tagna beslut och från den sökande då handläggaren helt enkelt inte har möjlighet att stanna 

upp. Det ständigt stora inflödet av nya ärenden gör att tiden till att reflektera kring fattade 

beslut och kring sökandes berättelser och situation är begränsad eftersom det hela tiden 

inkommer något nytt. Myndighetens rutiner skapade av tidsbrist blir till en faktor i 

utvecklandet av distansering mellan handläggaren och den sökande och mellan handläggaren 

och besluten.  

 

 



UPPLEVELSEN AV ATT UTFÖRA MYNDIGHETSUTÖVNING	 	 																		26
    

	

En handläggare ger exempel på förhållningssätt och strategi för att arbeta effektivt:  

”Inte stanna för länge vid ärendena, inte snurra in sig i känslomässigt, det tror 
jag att många kan göra. Särskilt våra nyanställda alltså det tycker jag att jag ser 
ganska tydligt, man kanske blir liksom känslomässigt berörd för mycket, tar med 
jobbet hem känner att man vill vara väldigt duktig liksom, stannar för länge vid 
ärendet, överarbetar saker liksom. Det kan man inte göra, man måste jobba 
snabbt. Annars hinner man lägga för mycket känsla i jobbet, för mycket känslor. 
Om man gör det tror jag det blir lättare att börja tänka ’jaha, skulle man gjort på 
något annat sätt eller?’”  

 

3.1. Subtema; Tjänstemannarollen som en uniform 

Subtemat sammanfattar en upplevelse av diskrepans mellan den egna personen och 

tjänstemannarollen. Den diskrepansen beskrivs i olika former. En form innefattar att de ibland 

när de tar beslut som är korrekta utifrån regler ändå kan kännas svårt utifrån egna emotioner. 

En annan form innefattar hur tjänstemannarollen blir väldigt tydlig i mötet med de sökande 

och vidare att det mellanmänskliga beteendet blir tydligt begränsat. Exempel på hur det 

begränsas är att inte trösta när någon är ledsen eller att ifrågasätta en person som befinner sig i 

en utsatt position. Handläggarna förmedlar att denna form av gränssättning och rolltagande är 

nödvändig för att kunna utföra ett professionellt och korrekt arbete. Ett så bra och korrekt 

arbete som möjligt både som representant för myndigheten och för den sökande.  

En handläggare beskriver yrkesrollen som en uniform: ”Jag har ju behandlat det som 

en uniform kan man säga. Man tar på sig den när man går in i jobbmode liksom och så 

hänger man av sig den när man är privat då” 

En handläggare beskriver hur tjänstemannarollen blir tydlig i mötet med den sökande: 

”Framför allt är det en tydlig roll i mötet med den sökande. Alltså man är inte sig 
själv utan man representerar en myndighet. Ja, det blir jättestor skillnad. Till 
exempel om du börjar gråta, sökande. Då kan inte jag komma runt här och hålla 
om dig och ge dig en kram liksom och säga några. Eller förstår du? Man måste 
ha en viss distans, professionell distans. Och det kan vara lite tufft ibland och det 
kanske är en av de. Ja, det beror väl på hur man är men ja det är stor skillnad 
från hur jag är i min, ja socialt så att säga” 

 

En handläggare beskriver hur hen ibland behöver vara hårdare än vad som känns 

naturligt: 

”ibland måste man ju vara mycket hårdare än vad den sökande kanske mår bra 
av, men det måste man ju kanske göra. För det är också min plikt som 
myndighetstjänsteman liksom. Som myndighetsperson. Och då måste man vara 
hårdare. Ibland är det väldigt besvärligt för att man känner sig, man kan bli 
besvärad av det så klart, det är ju liksom inte, inte riktigt, det är inte riktigt min 
personlighet heller. Men då får man sätta det åt sidan, man får sätta sig själv åt 
sidan för när jag är en utredarperson är det ju inte bara jag som är där, utan det 
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är jag i egenskap av tjänsteman. Så då får man ju sätta sina egna känslor och 
tankar och alltså värderingar ibland kanske åt sidan. När det kommer till att gå 
på hårdare” 

 

3.2. Subtema: Rättssäkerhet: känslor får inte påverka 

Subtemat sammanfattar handläggarnas upplevda orsaker till att känslor inte får påverka deras 

arbete. Handläggarna upplever att en emotionell distansering från den sökande är nödvändig 

för att kunna utföra ett gott arbete. Handläggarna uppger rättssäkerhet som den främsta 

orsaken till detta. En distansering från den sökande är nödvändig för att säkerställa 

likabehandling av sökande och vidare är likabehandling en fråga om rättssäkerhet. Om 

emotioner skulle få påverka skulle inte alla sökande behandlas lika. Handläggarna menar att 

man alltid representerar staten och i nästa steg även demokratin. Om känslor skulle påverka 

ens arbete skulle man riskera rättssäkerheten och i nästa steg riskeras det att reglerna för 

myndigheten inte följs vilket i nästa steg skulle innebära att demokratin skulle undermineras. 

Detta då riksdagen som ytterst bestämmer lagarna vilka myndighetens regler lyder under är 

vald av folket. En slutsats dras om att om man då skulle låta sig påverkas av sina känslor i 

arbetet skulle man ställa sig över demokratins principer vilket inte skulle vara acceptabelt. En 

tilltro till lagsystemet uttrycks också genom uppfattningen att systemet är gott och är till för 

att skydda människor vilket innebär att det inte finns någon rationell problematik i att följa 

reglerna hur man än känner emotionellt. En tanke förmedlas om att om för många sökande 

skulle få det de ville ha skulle slutligen de som verkligen behöver hjälp inte kunna få det. 

Handläggarna menar att myndighetens regler är behovsstyrda samt rättvisa vilket innebär att 

alla sökande i slutändan får det som de behöver eller har rätt till om bara reglerna följs.  

En handläggare beskriver varför känslor inte får påverka arbetet: 

”Och vi skall inte tycka synd om dem. Det kan man ju göra om liksom. Men vi 
kan inte ta hänsyn till om vi tycker synd om eller våra egna känslor när vi 
bedömer. Vi måste bortse från det och bara titta på reglerna. Börjar man blanda 
in känslor då fattar man ju fel beslut” 
 
En handläggare beskriver hur att följa myndighetens regler handlar om 

demokrati: 

”Jag tänker det är ju utifrån demokratiska beslut som vi har det regelverket vi 
har.  För det är ju jag menar vår regering som har utarbetat vad vi skall ha för 
regelverk det är ju liksom det är inte myndigheten som styr myndigheten utan det 
är ju riksdagen som styr myndigheterna ja hela statsförvaltningen. Om man nu 
då har beslutat att det skall se ut på ett visst sätt så måste man ju som 
statstjänsteman följa de reglerna för annars så blir det ju inte rättssäkert” 
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En handläggare beskriver hur distans är nödvändigt för professionalitet inom 

myndigheten: 

”Man representerar inte sig själv. Eller man representerar någonting annat. Och 
jag kan förstå, det är ju rimligt också, jamen tänk dig själv en, alltså en myndighet 
man tänker ju inte en myndighet som av kött och blod alltså det. Jag tror att det är 
dels så har man nog en viss förväntning av hur en myndighet skall vara, alltså att 
det skall finnas en viss distans och professionalitet och professionalitet rimmar 
inte riktigt alltid med jamen den här sortens gemytlighet som är människor 
emellan som ju är lite godtycklig” 

 

3.3. Subtema: Intellektuell stimulans och spänning 

Subtemat sammanfattar handläggarnas uppfattning om förvärvad kunskap som ett motiv för 

att arbeta på myndighet. Handläggarna upplever att arbetet skapar mycket kunskap och att det 

är en av yrkets mest givande aspekter. Den kunskap som benämns som givande är; kunskap 

om länder och kulturer, kunskap om hur människan fungerar samt att arbetet ger vidgade 

perspektiv. Med vidgade perspektiv syftas på att man genom arbetet får se delar av samhället 

samt livsöden som man inte skulle fått se annars. Kunskapen upplevs uppstå i mötet med de 

sökande. 

En handläggare beskriver hur det är spännande att lyssna till de sökandes erfarenheter: 

”Att få höra vad människor har varit med om. Inte bara vad man har varit med 
om utan man lär sig ganska mycket om andra samhällen. Men alltså, tänkt dig 
själv, tänk om du läser en spännande bok, ja fiktion, något som är spännande, det 
är ju, här är det ju så många som har alltså nästan varje person kan erbjuda det 
som man träffar även om det kanske är lite motvilligt de delar med sig av den till 
att börja med. Men det är ju människor som övervägande delen har tagit sig ja ut 
från ett land som är i krig och vidare oftast illegalt genom ja oftast via XXX över 
vattnet till XXX med en färd som man läser om varje vecka folk som dör alltså det 
är ju en galen färd i små flottar. Alltså spännande historier som man inte kan 
tänka sig man börjar mer tro på det eller sådant som man kanske trodde var 
otroligt innan, alltså osannolikt, har blivit mer, ja förefaller möjligt ändå.” 

 

En handläggare beskriver hur de sökandes situationer och erfarenheter ger hen 

perspektiv som hen inte hade fått ta del av utan sitt yrke:  

”Jo, men jag tycker att jag får en så väldigt god inblick i vad det kan innebära att 
vara människa. När de berättar om sin situation och sitt liv, det är jättegivande. 
Annars skulle jag inte få de bilderna som de berättar. För att i vårt samhälle så 
har ju inte sjukdom och svaghet hög status. Det är inte det som någon skulle 
lägga upp på något Instagramkonto eller Facebook. Det är inte de bilderna man 
förmedlar. Och när någon känner sig fullständigt ensam och svag det är inte 
heller fint att berätta om och många gånger är det sådana, den typen av 
berättelser, som jag får; någon känner sig väldigt ensam” 
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3.4. Subtema: Brist på tid till reflektion  

Subtemat sammanfattar handläggarnas upplevelse av att myndigheten har höga krav på att de 

skall arbeta mycket effektivt samt att myndigheten inte alltid har en kultur som stimulerar 

reflektion och förbättringsarbete. Handläggarna uppger att arbetsbelastningen är mycket hög. 

Det kommer hela tiden in nya ärenden och man har aldrig en känsla av att vara klar och vidare 

finns det aldrig tillräcklig möjlighet till återhämtning. Handläggare upplever att detta leder till 

en brist på möjlighet att reflektera över sitt eget arbete och att låta saker sjunka in. Det finns 

en uppfattning om att myndigheten prioriterar kvantitet när det kommer till handläggning av 

ärenden och att tid till förbättringsarbete på myndigheten är mycket begränsad. Det finns en 

uppfattning om att myndigheten inte tar till vara på de idéer de har, till följd av kunskap och 

erfarenhet, inför myndighetens arbete och utformning.  

En handläggare beskriver hur tidsbristen på myndigheten leder till brist på reflektion: 

”Det är ju väldigt resultatinriktat vårt arbete. Så det kan ju tyvärr bli så att det 
blir väldigt mycket fokus på det och att man känner att man får liksom stressa sig 
igenom och prioritera bort saker som man hade velat prioritera. Och samma sak 
som, ja, jag vet inte, men att man hade önskat att man haft lite mer tid till 
reflektion; reflektera över det man gör och så. Och också, ja men det kan vara lite 
mer om alltså ja men de berättelser man hör eller mer reflektion kring ja hur man 
skulle kunna göra bättre utredningar, bättre bemötande. Och ja svårt att, ja men, 
låta saker sjunka in på ett annat sätt för att nu blir det väldigt mycket såhär jamen 
”nästa” man liksom bara man öser på liksom” 

 

3.5. Subtema: Betänkligheter inför samhällets system 

Subtemat sammanfattar de betänkligheter och ibland den skepticism som handläggarna 

uttrycker delvis inför den egna myndigheten men också inför samhällets system i stort. Det 

finns en upplevelse av att systemets regler och rutiner inte alltid är anpassade efter faktiska 

människor. Handläggarna upplever en ambivalens utifrån uppfattningen att regeln eller lagen i 

sig är rimlig men att hur den sedan omsätts i praktiken i form av rutiner ibland brister utifrån 

ett mänskligt perspektiv. Handläggarna uttrycker i olika former betänkligheter inför 

samhällets helhet när det kommer till hur människor tas om hand. Dessa betänkligheter inför 

helheten kan riktas mot andra myndigheter än den egna som den sökande står i kontakt med, 

mot den sökandes hemland, mot vården eller mot samhällets mentalitet i stort. Flera 

handläggare beskriver hur dessa betänkligheter skapar känslor som kan liknas vid frustration 

och maktlöshet.  

En handläggare beskriver hur det känns att lämna över den sökande till en myndighet 

hen anser inte fungerar som den skall: 
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”Ibland kan jag känna att även om vi hänvisar dem till Arbetsförmedlingen och 
så, så kan jag känna att vi lämnar dem i tomma intet liksom. Och just ofta med 
Arbetsförmedlingen som vi hänvisar till de vet vi är jätteöverbelastade och att de 
inte har tid. Så det är ju inte så heller att man känner att man lämnar över dem 
till någon som håller dem i handen sen. Det är liksom ett lotteri, vissa får hjälp 
andra inte” 
 
En handläggare beskriver hur myndighetens rutiner ökar smärtan hos den 

sökande: 

”Vi har ju väldigt långa handläggningstider. Det tar ju väldigt lång tid för en 
person från att personen söker asyl till att personen får komma till oss på 
utredning och många mår ju väldigt väldigt psykiskt dåligt över det. Det är ju en 
ovisshet som ja alltså det är nog svårt att föreställa sig det men det måste vara 
fruktansvärt att liksom inte veta” 
 
En handläggare beskriver misstron som uppstår när en sökande blir dåligt 

behandlad av en annan myndighet: 

”Man är en del av svenska liksom systemet i hur man skall ta hand om personer 
som behöver stöd och. Och det är klart att när det här hände blev det ju 
uppenbart att delar av systemet inte fungerar. Och eftersom man är en del av det 
så, så känns det ju som att man jobbar i onödan då” 
 

Kärnkategori: Begränsning av fokus till sitt eget specifika uppdrag inom ett större 

samhälleligt system 

Kärnkategorin avser att sammanfatta samtliga subteman och huvudteman till en helhet. 

Kärnkategorin Begränsning av fokus till sitt eget specifika uppdrag inom ett större 

samhälleligt system skall också vara den teori som lämpligast beskriver studiens undersökta 

fenomen; upplevelsen av att utföra myndighetsutövning som påverkar människors 

livssituation.  

Handläggarna förmedlar i olika former upplevelser av att man i utförandet av 

myndighetsutövning endast kan och bör fokusera på sin egen specifika del i ett större 

sammanhang. Kärnkategorin kommer här att beskrivas utifrån hur modellens tre huvudteman 

kan förklaras bilda den.  

 Huvudtemat 1 Göra processen så bra som möjligt för den sökande sammanfattar hur 

förståelse, empati och att vara känslomässigt berörd påverkar handläggarens arbete kring den 

sökande. Det som gör att temat passar in i kärnkategorin är att handläggarens empati för den 

sökande främst tar sig uttryck i hur hen behandlar den sökande i den direkta interaktionen 

men inte i hur hen sedan fattar beslutet som påverkar den sökandes liv. Att visa respekt och 

att visa förståelse, att vara lugn och inte ifrågasätta i onödan, att göra processen förståelig för 

den sökande och att ge den sökande goda möjligheter under den är alla aspekter som endast 
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påverkar den faktiska interaktionen med den sökande. Att göra så gott man kan för den 

sökande kopplas inte till det faktiska beslutsfattandet. Handläggaren beskriver hur de endast 

kan få utlopp för sin eventuella välvilja i det direkta mötet med den sökande. Handläggaren 

menar att resten inte är upp till hen själv utan att det istället är upp till ett större system. Dragit 

till sin spets kan en formulering av detta vara: handläggaren känner ett stort ansvar för att visa 

respekt och förståelse för den sökande i mötet och i processen men upplever sig samtidigt inte 

kunna ta ansvar för hur hens beslut sedan påverkar den sökandes livssituation. Handläggaren 

måste därför begränsa sin perception av den sökande till att endast innefatta tiden under sitt 

arbetsuppdrag.   

Huvudtema 2 Upplevelse av viktigt uppdrag sammanfattar handläggarens upplevelse av 

att i sitt arbete utföra ett viktigt uppdrag. Att arbetet inte är enkelt, det kan inte utföras av vem 

som helst, och att det vidare kommer med ett stort ansvar skapar en känsla av att man i och 

med sitt uppdrag utför något viktigt och för samhället nödvändigt. Handläggarna förmedlar att 

de i sitt uppdrag är en del av ett större system, ett system vars yttersta funktion är att få 

samhället att fungera och att ta hand om dess folk. Detta samhälleliga system är behovsstyrt 

och utformat för att alla skall få den hjälp de är i behov av och har rätt till enligt lagen. 

Handläggarens viktiga uppdrag ligger i att försvara detta system i stort. För att kunna göra det 

måste svåra beslut fattas. Handläggarens viktiga uppdrag innefattar endast arbete inom sin 

myndighet. Kombinationen av att ha ett krävande samt svårt arbete och att vara en del av att 

skydda ett större välrotat samhällsskyddande system kan ses göra att handläggaren dels måste 

fokusera på att utföra sitt specifika arbete väl samt dels att det för handläggaren upplevs 

oacceptabelt att gå emot ett system som i grunden bygger på demokrati och att ta hand om 

människor. Även om handläggarna uttryckte viss misstro inför olika delar av systemet fanns 

det en tilltro till systemet i stort och att de beslut som fattades, även om de kändes tuffa, i ett 

större perspektiv var en del av en given sanning. Att vara en del av något större etablerat blir 

på så vis ett skäl att begränsa sitt fokus till det egna mindre. Om man skulle försöka hjälpa 

alla skulle de som verkligen behövde hjälp drabbas. Det upplevs inte stå inom deras kontroll 

eller rätt att gå utanför det systemet.  

Huvudtema 3 Distansering från sina beslut och från sökande sammanfattar olika 

aspekter i arbetet som distanserar handläggaren från sina beslut och från de sökande. 

Handläggarna uppgav att det i beslutsfattandet inte gick att påverkas av sin förståelse och 

empati för den sökandes utsatta situation – handläggarens uppdrag är att följa reglerna och 

vidare att upprätthålla en rättssäkerhet. Handläggarna förmedlade att när emotioner inför den 

sökandes situation tog form var det viktigt att begränsa och rikta sitt fokus till det konkreta 
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regelsystemet för att undvika att fatta fel beslut. Att vända sig från det komplicerade och 

emotionella till det konkreta och rationella. Handläggarna upplevde att de i sitt arbete påtog 

sig en roll som tydligt skiljde sig från deras egen person. Detta blev tydligt både i 

beslutsfattande och i mötet med den sökande. Tjänstemannarollen innebar en tydlig 

distansering från den sökande men också en tydlig begränsning av sitt eget personliga 

inflytande och ansvar över de handlingar som utförs i arbetet. Myndighetens kultur i form av 

krav på effektivitet och dess höga arbetsbelastning ses som en bidragande faktor till 

handläggarnas begränsning av fokus till sitt eget konkreta uppdrag. Handläggarna uttryckte att 

det inte fanns tid till att reflektera kring sitt eget arbete. Handläggarna uttryckte också att det 

var i den sökandes intresse att processen gick så fort som möjligt och att det var den främsta 

anledningen till att inte stanna för länge vid något ärende. Distanseringen från handläggarens 

sida gentemot de sökande, gentemot sina egna beslut och gentemot sig själv kan ses som en 

del i upprätthållandet av begränsning av fokus. Att begränsa sitt fokus till sitt eget specifika 

uppdrag och dess reella handlingsutrymme beskrivs indirekt som en hanteringsstrategi för att 

bättre behärska att arbeta med beslut kring ofta utsatta människors livssituation. 

En handläggare beskriver sina tankar kring ett beslut hen tagit vars följder hen tror 

kommer att vara negativa för den sökande:  

”Man får ju verkligen se, eller höra rättare sagt, hur illa det är. Man blir ju 
upplyst på något sätt av att höra de här berättelserna. Och det är ju klart att det 
är inte trevligt att höra… Men samtidigt så.  Mm. Ja, så det är, de brukar ju få 
avslag. Alltså man kan ju inte spekulera i vad som kommer hända heller. Så det. 
För jag tycker ändå, jag känner mig ändå, jag tycker ändå att det är något, att det 
är ett logiskt system. Så därför så, jag köper det liksom. Men, det är ju tragiskt så, 
hur de har det. Men i övrigt så brukar jag inte spekulera i om det liksom, faktiskt”  
 
En handläggare beskriver att ta beslut som känns hårda: 

”Då får vederbörande gå till Arbetsförmedlingen och förmodligen finns det inget 
jobb. Så står man där istället. Det är alltid någon som kommer i kläm. Reglerna 
är ju tuffa, det kan man ju inte sticka under stolen med. Men som sagt, gör man 
det med respekt… De ska tycka att jag har bemött dem på ett bra sätt. Det tycker 
jag är viktigt” 

 

Diskussion 

Genom att beskriva handläggarnas upplevelser av att utföra myndighetsutövning som 

påverkar människors livssituation har målet med studien varit att söka en förståelse för det 

som fenomen och vidare också dess kärna. I sökandet efter denna förståelse har olika 

handläggares olika upplevelser först sorterats utifrån innebörd för att sedan pusslas ihop till en 

gemensam helhet. En helhet som har som avsikt att ge en rikare bild av studiens fenomen. 
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Denna helhet har ytterst bildat en kärnkategori: Begränsning av fokus till sitt eget specifika 

uppdrag inom ett större samhälleligt system. Kärnkategorin avser sammanfatta den av 

handläggarna i olika former återkommande formuleringen av ett förhållningssätt som innebär 

att på olika sätt återkommande begränsa sin fokus till sitt eget specifika uppdrag som 

tjänsteman. Denna aktiva begränsning av fokus formuleras vara behövlig för att kunna 

genomföra sitt arbete på ett professionellt och korrekt sätt. Kärnkategorin kan utöver att ses 

som en sammanfattning av handläggarnas upplevelse av fenomenet myndighetsutövning som 

drabbar andra människor även ses som en hanteringsstrategi som handläggaren använder sig 

av för att klara det komplexa uppdrag som myndighetsutövningen innebär.  

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat utvecklades genom en induktiv tematisk analys vilket innebär att den inte 

har en avsiktlig utgångspunkt i redan existerande teori. För att ge studiens resultat ett 

sammanhang och en större förståelsegrund har resultatet i efterhand relaterats till ett urval av 

etablerade teorier, begrepp och modeller. Dessa teorier kommer att redovisas utifrån 

resultatets tre huvudteman. Det finns en viss svårighet i att göra detta då de tre huvudtemana 

på många sätt går in i och interagerar med varandra. Författaren bedömde dock att denna 

struktur ändå skulle vara det mest ändamålsenliga tillvägagångssättet för att på ett tydligt sätt 

koppla studiens resultat till etablerad teori. Slutligen kommer den kärnkategori som de tre 

huvudtemana bildar att redovisas. Kärnkategorin är den teori som slutligen och ytterst har 

bildats genom studien.  

1. Huvudtema: Göra processen så bra som möjligt för den sökande. Studiens 

resultat strävar efter att visa den komplexitet som genom handläggarnas förmedlade 

upplevelser har visat sig rymmas i fenomenet myndighetsutövning. Handläggarna förmedlar 

hur det för dem är av stor och central vikt att ge den sökande ett respektfullt och förstående 

bemötande samt skapa en så bra process som möjligt för den sökande under ärendets gång. 

Handläggarna beskriver hur arbetet samtidigt karaktäriseras av en ibland svår balansgång 

mellan att representera myndighetens regler och rutiner och att samtidigt möta den sökande 

och dess verklighet inkännande och respektfullt. Detta är en komplexitet i uppdraget som har 

beskrivits av både Lipsky (1980) och Johansson (1992) med hjälp av begreppet närbyråkrat 

(även återkommande formulerat som ”gräsrotsbyråkrat”). Närbyråkraterna, vars definition 

stämmer överens med denna studies handläggare, är de representanter av myndigheten som 

står i direkt kontakt med de sökande samtidigt som de har en beslutsfattande position över 

deras ärenden. Johansson (1992) menar att det komplexa i relationen mellan handläggaren 
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och den sökande förstärks av det faktum att den sökande förväntar sig en individuell service 

medan myndigheten i stort menar att individerna snarare skall skötas som ärenden för att 

handläggaren skall kunna utföra sitt arbete korrekt. Det finns en konflikt mellan den sökandes 

förväntningar och myndighetens ramar vilket förstärker handläggarens balanserande position 

mellan den sökande och staten. Handläggarna förmedlar välvilja och en önskan om att hjälpa 

den sökande. En välvilja inför en annan människa och ett värdesättande av deras välmående 

interagerar med graden av upplevd empati (Bates et al., 2007). Handläggarna förmedlar en 

empati inför den sökande och dennes situation och understryker också vikten av att aldrig 

vara direkt avståndstagande gentemot den sökande. Håkansson Eklund (2006) menar att 

empati innehåller fyra komponenter: 1) förståelse för den andra personens situation och 

känslor 2) den andra personen upplever en eller flera känslor 3) igenkännande inför den andra 

personens situation och känslor 4) omsorg inför den andra personens välmående. 

Handläggarna förmedlar en förekomst av uppfyllande av dessa fyra kriterier i relationen till 

den sökande. När denna empati uppstår ses sökande av handläggaren som ett subjekt snarare 

än som ett objekt (Håkansson Eklund, 2006).  I denna empati och önskan att hjälpa måste det 

dock hos handläggaren hela tiden finna en balans mellan medkänsla och myndighetsutövning 

(Lipsky, 1980). Denna balansgång mellan regler och mellanmänsklighet resulterar i att 

handläggarens önskan att hjälpa främst kan uttryckas genom att göra processen så bra som 

möjligt för den sökande i form av anpassat bemötande och en strävan att ge den sökande 

rättvisa möjligheter. Önskan att hjälpa påverkar utformningen av processen som leder fram 

till beslut men påverkar inte själva beslutet i sig. I linje med tidigare studier kring empati i 

yrkesutövande går det därför att hypotisera att empatin för den sökande får ta plats under 

processen men inte i beslutet (Håkansson Eklund 2006). Vidare är den sökande ett subjekt 

under processen men ett objekt vid beslutsfattandet. På det viset kan handläggaren få utlopp 

för sin empati och känna att hen hjälper den sökande samtidigt som en professionalitet och 

lojalitet gentemot myndighetens regler upprätthålls. I en studie om läkares hållning gentemot 

patienter fann Holm (1993) att en låg grad av empati var korrelerat med en bristande 

professionell hållning. Detta är förenligt med handläggarnas komplexa kombination av empati 

och distans i interaktion med en strävan efter professionalitet.  

2. Huvudtema: Upplevelse av viktigt uppdrag. Handläggarna uttrycker en tilltro till 

det lag- och samhällssystem som styr myndighetens regler vilka de arbetar utifrån. Tilltron tar 

sig uttryck i en tro på att lagen är till för folket och att den vidare skyddar folket. Detta speglar 

en tro på världen som rättvis och är en del i handläggarens upplevelse av att i sitt yrke utföra 

ett viktigt uppdrag. Lerner och Simmons (1966) utvecklade teorin Just-World theory vilken 



UPPLEVELSEN AV ATT UTFÖRA MYNDIGHETSUTÖVNING	 	 																		35
    

	

sedan dess har legat till grund för flera studier kring människans relation till begreppet rättvisa 

(Bègue & Hafer, 2003). Teorin menar att människor bär på ett, ofta implicit, behov av tro på 

att världen är rättvis och att människor således får det de förtjänar. Detta behov av att tro på 

en rättvis värld uttrycker sig genom sättet människor reagerar på rättvisa och orättvisa i 

världen (Lerner, 1980). Samtidigt som handläggarna uttrycker en tilltro uttrycker de också i 

olika former betänkligheter inför systemet genom uppfattningen av att det inte alltid tar hand 

om människor i praktiken och att en del människor faktiskt ibland inte får den hjälp de 

behöver som en följd av det större system som myndigheten är en del av. När föreställningen 

om världen som rättvis på detta sätt hotas av motbevis kan människor i olika former utöva ett 

beteende som hjälper dem att hålla fast vid en upplevelse av rättvisa. Dessa beteenden kan 

innefatta att försöka kompensera offret eller att på olika vis tillskriva offret skulden (Lerner, 

1980). Beteenden hos handläggarna som, utifrån teorin, kan tolkas fungera som 

vidmakthållande av en tro på systemet och vidare världen som rättvis trots motbevis kan 

hypotiseras vara att; kompensera den sökande genom att i mötet med dem fokusera på att 

bemöta dem på ett så respektfullt och förstående vis som möjligt (vilket kan kopplas till 

Huvudtema 1), inneha uppfattningen om att ifall den sökande får ett negativt beslut så är det 

för att deras behov av hjälp inte var tillräckligt stort (vilket kan kopplas till Huvudtema 3) 

samt den hos handläggare förekommande uppfattningen att vissa sökanden faktiskt försöker 

manipulera och utnyttja systemet (vilket kan kopplas till Subtema 2.1). Så länge handläggaren 

innehar en tro på det större systemet som rättvist blir besluten handläggaren fattar utifrån sitt 

specifika uppdrag lättare att härbärgera. Således kan det, i linje med denna studies 

Kärnkategori, hypotiseras vara så att så länge handläggaren har en tro på det större systemet 

som rättvist blir det i mötet med den sökande enklare att begränsa sin uppmärksamhet till sitt 

eget specifika uppdrag.  

Utöver ett ansvar inför de sökande beskriver handläggarna också hur de känner ett stort 

ansvar i och med en upplevelse av att de representerar något större – staten, demokratin och 

samhället – och vidare ett system som ytterst tar hand om människor. Handläggarna är en 

viktig del i att få detta system att fungera. Milgram (1963) utvecklade genom psykologiska 

experiment kring lydnad teorin Agentic state theory. Ett underliggande och centralt tema i 

denna teori är idén om att alla människor socialiseras in i att respektera statens auktoritet. 

Teorin centreras kring agentic mode som ett kognitivt tillstånd under vilket en person utför 

handlingar de tillskriver en överordnad ansvar för. Vidare avskriver de till viss del sig själva 

ansvaret för beslutets följder. Handläggarnas uppdrag som tjänstemän är att följa statens lagar 

vilka bildat myndighetens regler. Handläggarna kan ta och utföra beslut som går emot den 
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sökandes önskemål och ändå känna att det är korrekt utifrån att det är regelriktigt och 

rättssäkert och vidare att de upprätthåller ett system som i det större perspektivet är gott. Det 

går att hypotisera att handläggaren genom att förlita sig på och tro på staten och dess lagar 

kognitivt kan begränsa sig till sitt eget specifika uppdrag som består av att utföra dess makt 

och där av befinner sig i ett agentic mode där besluten hen fattar ytterst upplevs vara statens 

och inte hens eget ansvar. Milgrams (1963) teori har haft stor inverkan på senare forskning 

kring lydnad och dess psykologiska aspekter (Reicher, Haslam & Miller, 2014). 

3. Huvudtema: Distansering från sina beslut och från den sökande. Handläggarna 

beskriver på olika vis och i olika grad hur mötet med den sökande med sin smärta och 

utsatthet kan påverka dem emotionellt. Handläggarna beskriver också hur de måste sätta dessa 

emotioner åt sidan för att på ett professionellt vis kunna utföra sitt arbete och fatta korrekta 

beslut.  Att sätta sina emotioner åt sidan beskriver handläggaren både vara för sin egen skull, 

för att kunna hantera och orka med sitt arbete, men också för de sökandes skull, för att kunna 

ge dem professionella bemötanden och rättvisa processer. Hur klarar handläggaren att sätta 

sina emotioner åt sidan? Enligt Freudiansk psykologi använder sig människan undermedvetet 

av inre försvarsmekanismer för att undvika emotionella konflikter som skapar ångest 

(Laughlin 1970). Det går att hypotisera att handläggarna har inre försvarsmekanismer som 

hindrar de emotionellt komplexa situationerna med de sökande att skapa ångest i dem. Anna 

Freud (1936) definierade intellektualisering som en försvarsmekanism – en intellektuell 

process där intensiv idéutformning, generalisering och abstraktion används för att distansera 

sig från svåra känslor kopplade till en situation. Att använda sig av logik och fakta för att 

undvika obekväma känslor. Handläggarna berättar om komplicerade situationer i arbetet så 

som att fatta svåra beslut som påverkar den sökandes liv, att höra sökandes traumatiska 

berättelser och att ibland ana att den sökande inte kommer att få adekvat hjälp. Handläggarna 

förklarar varför de inte kan gå in i egna emotioner inför detta genom att hänvisa till vikten av 

rättssäkerhet; att om de gav sig hän åt emotioner skapade i mötet med den sökande så skulle 

det innebära ett hot mot rättssäkerheten. Handläggarna hänvisar även till att detta i nästa steg 

handlar om ett upprätthållande av landets demokrati. I ett steg har handläggaren således 

generaliserat det egna mellanmänskliga mötet med den sökande till upprätthållandet av 

samhällets demokratiska system. I detta steg har handläggaren gått från känsla till rationell 

logik och kan på så vis ses ha distanserat sig från sina känslor i utbyte mot en idé om vad som 

krävs för ett rättssäkert samhälle. Holm (1985) menar att när en person upprättar försvar för 

att hantera krävande och psykiskt pressande situationer vilka kan väcka ångest skyddar de sig 

mot att uppleva överväldigande känslor. Detta leder dock till att perspektiven på omvärlden 
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blir snävare i och med en frånvaro av emotionella faktorer och vidare även begränsar 

upplevelser av empati (Holm, 1985). Detta är något som går i linje med Kärnkategorin och 

dess tanke om handläggarens begränsning av sin egen fokus.  

Försvarsmekanismer mot ångest som skapats av arbetsuppgifter kan även etableras och 

vidmakthållas undermedvetet på en gruppnivå i en organisation i formen av sociala system 

(Menzies Lyth 1959; Ramvi 2007; Shiner 2010). Att arbeta med människor som mår dåligt 

och på olika sätt befinner sig i utsatta situationer skapar ångest hos den anställde. Om det på 

arbetsplatsen sedan inte finns tid eller möjlighet till konstruktivt frigörande av arbetsrelaterad 

emotion och ångest så skapas det på arbetsplatsen normativa regler och arbetsprocedurer, 

sociala system, som fungerar som försvar mot den ångest som skapats av arbetsuppgifterna 

(Menzies Lyth 1959). Menzies Lyth nämner depersonalisering av den sökande som en del i 

det sociala systemet som försvar mot ångest. Handläggarnas upplevelse av att alla sökande 

strikt måste behandlas likadant kan gå in under den kategorin. Flera av handläggarna 

förmedlade att myndigheten bara skall se till den sökande utifrån regler. Att i kontakten med 

den sökande uppleva medkänsla och emotioner betraktades inom myndigheten som ett 

potentiellt hot mot rättssäkerheten. Detta gör att det i myndighetens kultur delvis inte råder ett 

tillåtande klimat för att uttrycka en existens av emotioner inför den sökande. Även om 

handläggarna upplever att det är viktigt att visa respekt och förståelse för den sökande skall de 

i slutändan behandlas utifrån att de är just sökande och inte utifrån vem de är som individ. 

Denna inom myndigheten prioriterade distansering från den sökandes situation och mående 

kan anses vara ett socialt system som försvar mot ångest. Handläggarnas fokus på effektivt 

arbete och kvantitet kan också fungera som ett försvar mot ångest. Flera handläggare 

uttrycker att de inte har tid till att känna eller reflektera och att det bästa de kan göra för den 

sökande faktiskt är att utföra sitt formella uppdrag så fort som möjligt. Sammanfattningsvis 

har det inom myndighetens kultur skapats flera olika distanserande förhållningssätt utifrån 

tanken att emotioner inför den sökande är farliga och riskerar handläggarens professionalitet 

och förmåga att utföra sitt uppdrag korrekt. 

Människans bär på ett behov av och en strävan efter en inre kognitiv enhetlighet 

berörande attityder, åsikter och handlingar. När det inom människan råder en 

motsägelsefullhet och en dissonans emellan olika kognitioner skapas en känsla av obehag 

vilket skapar en önskan att minska dissonansen och istället öka enhetligheten. För att kunna 

dämpa denna kognitiva dissonans måste en av de motstridiga kognitionerna modifieras till att 

överensstämma med den andra (Festinger 1957; Harmon-Jones & Harmon-Jones, 2007). 

Handläggarna bär på en förståelse för den sökandes situation och också på en önskan om att 
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hjälpa dem. Ibland hamnar dock handläggaren i en position där de fattar ett beslut som den 

sökande inte önskar och ibland med en följd som handläggaren vet är, i varierande grad, 

negativ för den sökande. Det kan hypotiseras att det då uppstår en kognitiv dissonans hos 

handläggaren mellan dessa två motstridiga aspekter – välviljan inför den sökande och det 

faktiska beslutet. För att skapa en kognitiv enhetlighet måste handläggaren då modifiera 

någon av dessa två aspekter. Handläggaren kan tolkas göra detta genom att tänka att deras 

specifika uppdrag måste utföras på detta sätt för att upprätthålla ett större system som i det 

stora perspektivet tar hand om folket som helhet. På så vis kan en anpassning av 

kognitionerna ses som en distansering från det egna beslutet.  

Kärnkategori: Begränsning av fokus till sitt eget specifika uppdrag inom ett större 

samhälleligt system. Kärnkategorin är vad som har utvunnits när de tre huvudtemana har 

förenats och bildat en helhet. Begränsning av fokus till sitt eget specifika uppdrag inom ett 

större samhälleligt system är således den teori som slutligen utvecklats ur studien. 

Kärnkategorin och teorin den alstrar är studiens mest framträdande slutsats. Således studiens 

undersökta fenomens, upplevelsen av att utföra myndighetsutövning som påverkar andra 

människors livssituation, mest framträdande essens. Nedan kommer en avslutande 

sammanfattning av den teori som utvunnits ur studiens resultat att redovisas. 

Utförandet av myndighetsutövning som påverkar andra människors livssituation har 

under denna studie visat sig på många vis vara ett komplext fenomen. Ett fenomen präglat av 

relationen mellan människan och dess samhälle och relationen mellan människan och dess 

smärta. Studiens handläggare kan ses stå i mitten av dessa två relationer med ett uppdrag om 

att upprätthålla en ordning. Ett svårt uppdrag präglat av en balansgång.  

Studiens kärnkategori, Begränsning av fokus till sitt eget specifika uppdrag inom ett 

större samhälleligt system, strävar efter att beskriva den hos handläggaren pågående aktiva 

fokuseringen från det abstrakta, emotionella och personliga till det konkreta, logiska och 

rationella. En process som i olika former förmedlas under utforskandet av handläggarnas 

upplevelse av att utföra myndighetsutövning. Handläggarna förmedlar återkommande i olika 

former hur de i sin yrkesroll och vidare i sitt utförande av arbetsuppgifter på olika vis 

begränsar sina kognitioner och sina emotioner i den egna upplevelsen av arbetet. Att de i 

upplevelsen och i utförandet av sitt arbete i slutändan endast kan och bör begränsa sin 

uppmärksamhet till sitt eget specifika konkreta uppdrag här och nu och till de regler och 

förväntningar de agerar utifrån i sin yrkesroll. Detta, som skulle kunna liknas vid en kognitivt 

och emotionellt pendlande rörelse, uttrycks i relationen till den sökande och i synen på sitt 

arbete. En pendling på så vis att återkommande närma sig något för att sedan röra sig tillbaka. 
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Handläggarna kan beskriva hur de under den direkta interaktionen med den sökande kan bli 

emotionellt berörda, känna empati och inlevelseförmåga. Det finns en tydlig välvilja från 

handläggarna gentemot de sökande. En välvilja som kanaliseras i att göra det direkta 

bemötandet av den sökande under processen så bra som möjligt. Handläggarna beskriver 

sedan något som kan beskrivas som en rörelse eller ett begränsande tillbaka till det konkreta 

och rationella – att efter det direkta mellanmänskliga bemötandet sedan i beslutet begränsa sig 

i synen på den sökande och endast se till konkreta regler och sitt uppdrag. Välviljan och den 

mänskligt och emotionellt grundade förståelsen måste nu begränsas och pendlas bort ifrån för 

att ett rättssäkert beslut skall kunna ske. Den sökande pendlar således från att för 

handläggaren vara ett subjekt till att bli ett objekt.  En begränsning av perceptionen av den 

sökande sker till att endast innefatta tiden och funktionen under arbetsuppdraget – de ses i 

ljuset av handläggarens specifika myndighetsuppdrag och de regler och verktyg som kommer 

med det.  

Samma pendlande rörelse eller begränsning som sker i handläggarens relation till den 

sökande kan också tolkas ske i handläggarens relation till det samhälleliga system vars regler 

de arbetar utifrån. Handläggarna beskriver i olika former betänkligheter inför det samhälleliga 

system som myndigheten är en del av. Betänkligheter främst utifrån hur systemet behandlar 

de människor som det innefattar. Från en mer abstrakt, personlig och emotionellt färgad syn 

på samhällets system begränsar handläggaren sedan sin upplevelse och perception tillbaka till 

sitt eget specifika uppdrag. Att fokusera på att göra det bästa av sitt konkreta uppdrag och de 

verktyg som kommer med det. Att begränsa kopplingen mellan sitt eget uppdrag och det 

större sammanhanget. Denna begränsning underlättas genom en syn på sitt uppdrag som 

viktigt. Så till vida att de i och med sitt yrkesuppdrag är en del av ett större system, ett system 

vars yttersta funktion är att få samhället att fungera och att ta hand om dess folk. Även om 

handläggarna uttrycker vissa betänkligheter inför olika delar av systemet finns det en tilltro 

till systemet i stort och att de beslut som fattas, även om de kan kännas tuffa, i ett större 

perspektiv är en del av en given demokratisk sanning. Att vara en del av något större etablerat 

blir på så vis ett skäl att begränsa sitt fokus till det egna mindre.  

Handläggarna har en speciell position gentemot de sökande då de möter dem i deras 

smärta och svåra situation samtidigt som de möter dem utifrån en konkret maktposition som 

representanter av staten. Den av handläggarna i olika former förmedlade distansering från 

sina beslut och från de sökande kan tolkas fungera som en hanteringsstrategi. Distansering 

som tar sig uttryck, som beskrivits tidigare, till exempel genom att se sin egen person och sin 

tjänstemannaroll som mycket åtskilda. I pendlingen mellan det abstrakta, emotionella och 
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personliga till det konkreta, logiska och rationella kan distanseringen ses som hjälpmedel för 

handläggaren att pendla tillbaka till det konkreta, rationella och logiska. Distansering som ett 

hjälpmedel att utföra sitt arbete på det sätt det förväntas. Distansering som en 

hanteringsstrategi.  

För att hantera det komplexa uppdrag som är myndighetsutövning med den beskrivna 

pendlingen från det abstrakta, emotionella och personliga till det utifrån uppdraget konkreta, 

rationella och logiska går det att tolka att handläggaren för att utföra ett korrekt arbete med 

hjälp av en tjänstemannaroll som skiljer sig från den egna personen och med en tilltro till det 

samhälleliga systemet distanserar sig från det egna jaget och vidare även från sina beslut och 

från de sökande. Enligt denna studie präglas således att utföra myndighetsutövning som 

påverkar andra människors livssituation av en hos tjänstemannen tydligt återkommande 

begränsning av sin uppmärksamhet till att endast fokusera på sitt konkreta uppdrag både i 

relation till den sökande och i relation till samhällets system.  

 

Begränsningar för studien 

Denna studie har haft sin teoretiska utgångspunkt i att när det kommer till studier av 

människors medvetande är den enda verklighet som går att undersöka människors egna 

subjektiva upplevelser av sin verklighet. Studiens resultat har vidare uppnåtts genom att via 

informanternas subjektiva upplevelser försöka att dem emellan hitta en gemensam 

helhetsbild, en meningsbärande generell essens i studiens fenomen. För att i en studie kunna 

använda sig av informanternas subjektiva upplevelser av verkligheten krävs det att författaren 

sätter sina egna subjektiva upplevelser av verkligheten och dess tillhörande förförståelse åt 

sidan. En ofrånkomlig begränsning med denna studie och dess metod är hur detta på många 

vis kan anses vara ett för författaren omöjligt uppdrag. Målet kan således inte vara en 

fullkomlig frånvaro av sin egen subjektivitet utan målet blir istället att i så god grad det går 

sätta den inom parantes. Ett nästa problem blir då: hur vet författaren i vilken utsträckning 

hon har lyckats göra detta? Den ständiga rannsakningen av sig själv och av sin egen 

subjektivitet är en snårig och krävande process och det är svårt att avgöra i vilken mån man 

har lyckats. Subjektiviteten blir således ett hinder för att avgöra subjektiviteten. Studiens 

fenomen, myndighetsutövning som påverkar en annan människas livssituation, är ett ämne 

som ofta väcker känslor och åsikter hos människor. Även författaren bar på dessa när hon 

inledde studien. Detta till viss del emotionella engagemanget kan hypotiseras göra processen 

att sätta det subjektiva inom parantes ännu viktigare men kanske också ännu svårare. Utöver 

att arbeta utifrån en induktiv metod försökte författaren genom att i inledandet av studien 
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formulera sin förförståelse för fenomenet (bilaga 1) medvetandegöra och på så vis dämpa 

inflytandet av sin förförståelse. Denna förförståelse visade sig sedan till viss del stämma 

överens med studiens resultat. Detta går att tolka på två vis: antingen att resultatet är skevt 

och påverkat av författarens subjektivitet men det går också att tolka det som att författarens 

förförståelse var rimlig. Den ena tolkningen behöver inte utesluta den andra och det kan 

således röra sig om en kombination. Studien använde sig av member check: genom att 

redovisa studiens resultat för informanterna säkerställa att de kände igen sig i det författaren 

kommit fram till. Denna genomförda member check hade goda resultat utifrån att samtliga 

informanter som deltog i den uppgav att de på det stora hela kände igen sig i resultatet. 

Författaren bär på upplevelsen att studiens resultat bringade nya områden och vidgade 

perspektiv till hennes egen kunskap om fenomenet och vidare även modifiering av hennes 

förförståelse av det.  

Denna studie har funnit sitt resultat genom det som kan förmedlas med ord. Utifrån 

komplexiteten och nyansrikedomen i studiens fenomen går det att hypotiseras att vissa 

aspekter faktiskt inte går att sätta ord på. Det finns information i det som inte sägs men att 

använda sig av det ordlösa och av det som informanten uppfattas undvika anades riskera bli 

starkt färgat av författarens subjektiva tolkning och har därför undvikits. Det finns även 

begränsningar i det som det sätts ord på: människans språk är bundet till subjektivitet vilket 

gör att språket ofrånkomligen blir till en barriär i förståelsen mellan författaren och 

informanten. Studien är dock utelämnad till språket som det enda medlet för att förstå och 

beskriva fenomenet.  

Det finns en begränsning i hur studien har lyckats fånga upp fenomenets föränderlighet. 

Författaren uppfattade olika nyanser hos informanternas upplevelse av myndighetsutövning 

utifrån hur länge de arbetat som handläggare. Dessa nyanser kan tyckas säga någonting om 

fenomenet i sig. På grund av målet att genom informanternas enskilda subjektiva upplevelser 

skapa en helhetsbild av det som var gemensamt gick denna information förlorad. Den stora 

spretigheten hos informanterna i antalet år arbetade som handläggare kan även hypotiseras ha 

påverkat studiens resultat. Valet att intervjua handläggare från två olika myndigheter sågs 

som en del i att säkerställa att det verkligen var just fenomenet myndighetsutövning och inte 

en specifik myndighet i sig som studerades. Att fler än en myndighet representerades i studien 

ses därför främst som en styrka. I jakten på det gemensamma skalades dock skillnaderna 

mellan handläggarnas upplevelser utifrån myndighet bort. Det fanns till exempel stora 

skillnader i hur interaktionen såg ut mellan de sökande och handläggaren utifrån vilken 

myndighet de arbetade på och likaså fanns det även utifrån myndighet skillnader i graden av 
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allvar i hur ett negativt beslut från handläggaren påverkade den sökandes liv. Författaren 

tyckte sig se hur dessa skillnader påverkade informanternas upplevelse av 

myndighetsutövning. Denna information kunde inte heller vara en del av resultatet och gick 

på så vis förlorad. Sammanfattningsvis har den information om myndighetsutövning som 

återfinns i hur den specifika organisationens omständigheter och form påverkar handläggarens 

upplevelse av det inte kunnat tas tillvara på till följd av studiens metod och ansats att fokusera 

på det gemensamma för att finna essensen.  

Tillgänglighetsurval är alltid problematiskt och särskilt så i denna studie där det i nio 

fall av tio var myndighetskontorens enhetschefer som valde ut informanter. Detta är 

problematiskt ur främst två aspekter. Den ena aspekten är att det går att ifrågasätta 

informanternas faktiska frivillighet att delta i studien. Även om de uttryckte ett intresse och en 

vilja att delta går det att hypotisera att det faktum att de blev tillfrågade av sin chef kan ha haft 

en negativ inverkan på den egentliga graden av frivillighet.  En andra aspekt är att det går att 

hypotisera att det faktum att cheferna valde ut informanter kan ha haft ett inflytande över 

gruppen av informanters karaktäristiska utifrån attityder och förhållningssätt gentemot sitt 

arbete. Det skulle kunna existera ett intresse hos myndigheten, som ofta står under kritik och 

ifrågasättande utifrån, att genom val av informanter skapa en representation av en önskvärd 

bild av myndigheten.  

Ett led i att dämpa en författares förförståelses inverkan på en studie kan vara att 

använda sig av en noggrant strukturerad intervjuguide. Denna studie använde sig av en 

semistrukturerad intervjuguide där endast den inledande frågan var ordagrant likadan för alla 

informanter. Övriga delar av intervjuguiden var främst formulerade som teman som skulle 

behandlas under intervjun. Författaren som även var den som utförde intervjuerna lät 

intervjuerna till stor del utvecklas organiskt. Samtalen var mycket fria och intervjuguiden 

användes endast som ett stöd i att säkerställa att ett konstruktivt fokus hölls och att alla för 

studien relevanta områden undersöktes under intervjun. Följdfrågor formulerades därför 

mycket fritt av intervjuaren under samtalets gång. Det var ett medvetet val från författaren att 

på detta vis prioritera att skapa ett öppet och fritt samtal under intervjun. Det går dock att 

hypotisera att det kan ha haft vissa negativa effekter. Hölls en fokus i den mån det borde ha 

gjort? Ställdes alla frågor på ett öppet och icke ledande vis? Intervjuades samtliga informanter 

under likformade ramar i tillräckligt hög utsträckning? Allt detta eftersträvades men det är 

svårt att kontrollera att det upprätthölls utan en mer strukturerad intervjuguide.  

Även om författaren upplevde att materialet från de tio informanterna räckte för att 

kunna skapa ett relevant och ett talande resultat hade studien kunnat vara förtjänt av att 
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involvera ett ytterligare antal informanter. Studien hade även varit förtjänt av att ha fler än två 

myndigheter representerade då det hade förstärkt kärnfullheten i det undersökta fenomenet, 

utförandet av myndighetsutövning som påverkar andra människors livssituation, samt 

förstärkt trovärdigheten för resultatets generaliserbarhet. På grund begränsad tillgång till tid 

och resurser fanns inte möjligheten att involvera ett större antal informanter i studien. 

 

Studiens användbarhet och framtida forskning 

Författaren lyckades inte hitta några svenska studier som undersöker myndighetsutövning ur 

främst ett psykologiskt perspektiv. Då myndighetsutövning är ett fenomen som undersökts 

relativt flitigt ur andra perspektiv, så som statsvetenskapliga, sociologiska och juridiska, kan 

man se denna studie som en del av ett steg mot att fylla ett existerande teoretiskt tomrum. 

Fenomenet myndighetsutövnings komplexa drag, som har redovisats i denna uppsats, är av en 

natur som egentligen borde anses intressant ur ett psykologiskt perspektiv.  

Genom att studera handläggarens upplevelse av myndighetsutövning går det att studera 

människans förhållande till samhällets system. Detta då handläggaren i en mycket ren och 

konkret form genom att ta beslut agerar utifrån en tilltro till samhällets system som det sanna 

och rättvisa. Fortsatta och utvecklade studier kring fenomenet myndighetsutövning skulle 

kunna undersöka människans fostran in i att acceptera och rätta sig efter statens makt. De 

situationer som en del av handläggarna beskriver där de har tagit beslut kring en sökande som 

känts rätt regelmässigt och logiskt men problematiskt emotionellt och medmänskligt kan ses 

som en väg in i att vidare utforska detta förhållande mellan människa och samhällets 

strukturer. Att studera utförandet av myndighetsutövning kan ses som ett utforskande av 

lydnad på en mycket komplex nivå där ett accepterande av en viss världsbild och en viss form 

av rättvisa som sann verkar vara en avgörande faktor.  

De olika hanteringsstrategier som handläggarna använder sig av för att kunna distansera 

sig från den sökandes smärta i strävan efter att kunna utföra sitt uppdrag korrekt skulle ur ett 

psykologiskt perspektiv vara intressanta att studera närmare. Dessa hanteringsstrategier skulle 

kunna utforskas vidare utifrån exempelvis ett Freudianskt perspektivs försvarsmekanismer 

eller utifrån ett socialpsykologiskt perspektivs kognitiva dissonans. Myndighetsutövning kan 

anses vara ett givande fenomen att studera utifrån dessa perspektiv då behovet av att 

distansera sig vid utförandet av myndighetsutövning är i en så stark grad att det ställs på sin 

spets. Det finns en stor mängd forskning ur dessa perspektiv gällande yrkesroller som innebär 

kontakt med personer som lider samt är utsatta. Dessa studier gäller dock främst vårdyrken 

och utbildningsyrken vilkas uppdrag inte innehar aspekten av att ibland fatta beslut som kan 
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betraktas påverka den sökandes livssituation negativt. Studiens författare anser att denna 

aspekt borde ha markant särskiljande följder utifrån nämnda psykologiska perspektiv. 

 

Denna studie har uteslutande haft sin fokus på myndighetsutövning som fenomen. Dock 

har det i studien framkommit information kring stress kopplade till arbetsuppgifter och 

arbetsmiljö som visar på att vidare forskning inom området utifrån ett arbets- och 

organisationspsykologiskt perspektiv skulle kunna bringa givande kunskap kring 

handläggarens komplexa och krävande arbete kopplat till psykisk hälsa och psykosocial 

arbetsmiljö. Kraven på handläggaren från myndigheten i kombination med handläggarens 

relation till den sökande gör yrkesrollen och dess uppdrag komplext och krävande (Johansson 

1992). Myndigheterna har även en stor arbetsbelastning på få resurser och en relativt hög 

omsättning på personal (Norström, 2013; Stefansson, 2013). Handläggarna upplever ett stort 

ansvar inför att upprätthålla en rättssäkerhet i sitt arbete. Frågan blir dock hur rättssäkert ett 

överbelastat system och en överbelastad personal kan vara i längden? Att vidare utforska 

arbetsmiljön på myndigheter ur ett psykologiskt perspektiv skulle på så vis vara viktigt både 

på ett individuellt plan (den anställdes mående) och i ett större sammanhang (myndighetens 

tillförlitlighet). 

 

Slutsatser 

Studiens resultat menar att fenomenet myndighetsutövning bäst kan förstås genom 

kärnkategorin Begränsning av fokus till sitt eget specifika uppdrag inom ett större 

samhälleligt system. De mest relevanta och meningsbärande temana för att beskriva 

fenomenet har ansetts vara resultatets tre huvudteman: Göra processen så bra som möjligt för 

den sökande, Upplevelse av viktigt uppdrag och Distansering från sina beslut och från den 

sökande.  

Studiens resultat har haft som avsikt att beskriva den stora komplexitet som fenomenet 

myndighetsutövning innehar. I sammanfattandet av studiens resultat har avsikten varit att 

beskriva fyndets komplexitet som speglar handläggarens relation till den sökande och 

handläggarens relation till samhället samt myndigheten och vidare hur dessa två olika 

relationer interagerar med varandra inom fenomenet utförande av myndighetsutövning som 

påverkar en annan människas livssituation.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Förförståelse, 1 februari 2015 
 
Detta är en redovisning av den förförståelse och de förväntningar författaren bär på i 
inledandet av studien. 
 
1. Ansträngd arbetssituation. Författaren bär på en kunskap, förvärvad från media, existerande 
studier och bekanta som är anställda av myndigheterna, om att handläggarna på den 
kommande studiens myndigheter har en ansträngd arbetssituation. Denna ansträngda 
arbetssituation uppfattas innehålla hög arbetsbelastning, svår psykosocial miljö, psykiskt 
betungade arbetsuppgifter och att arbeta utifrån ifrågasättningsbara arbetsrutiner utifrån ett 
humant perspektiv. Författaren har en uppfattning om att detta bland annat tar sig uttryck i 
hög omsättning av personal, stress och tuff arbetsmiljö på myndigheterna.  
 
2. Politisk och ideologisk hållning. Författaren bär på ett aktivt kritiskt och ideologiskt 
förhållningssätt gentemot det lagsystem som styr myndigheterna. Denna skepticism grundar 
sig främst i hur författaren upplever att lagen och i nästa steg myndigheterna kan behandla 
människor som är i kontakt med dem på ett till viss del inhumant vis. Denna bild hos 
författaren är förstärkt av mediernas rapportering av myndigheternas arbete.  
 
3. Försvar hos handläggarna. Författaren bär på en förväntan om att handläggarna, ur ett 
psykodynamiskt perspektiv, bär på försvarsmekanismer genererade av den relation som 
skapas till de människor som de möter i sitt arbete på grund av karaktären av deras 
arbetsuppgifter. 
 
4. Välvilja hos handläggarna. Författaren bär på en förväntan i form av tanken kring att även 
om systemet kan anses vara ifrågasättningsbart ur ett humanitärt perspektiv så bär de enskilda 
handläggarna i sitt yrke på en välvilja gentemot personerna de möter i arbetet. Denna tanke 
kommer ur en tro på att ondska inte existerar och en grundläggande tilltro till människans 
empatiska förmåga. Denna bild är förstärkt av viss kännedom kring myndigheternas 
anställdas karaktäristika.  
 
5. Psykologisk referensram. Utifrån att författaren är psykologstudent finns en förförståelse 
kring psykologiska teorier och begrepp. Detta gör att författaren har en predisposition i att se 
processer, relationer och fenomen ur ett psykologiskt perspektiv.  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 
Studiens Forskningsfråga: Vilka är upplevelserna av att arbeta med myndighetsutövning 
som påverkar andra människors livssituation?  
 
Intervjuguidens tre områden 

1. Den egna upplevelsen av systemets process och beslutsgång 
2. Det personliga rättfärdigandet av de egna besluten och dess konsekvenser 
3. Emotioner relaterade till arbetsprocesserna och besluten  

 
Inledande information som ges till informanten 

‐ Ellen Eklund, psykologprogrammet i Örebro, D-uppsats 
‐ Syftet med studien är att undersöka upplevelserna av att arbeta med att ta och utföra 

beslut som påverkar andra människors livssituation 
‐ Detta är en kvalitativ studie som kommer att redovisas på gruppnivå. Studien kommer 

att behandla de gemensamma teman som återfinns bland intervjupersonernas svar. 
Enskilda svar kommer inte redovisas och din medverkan kommer att vara anonym och 
hanteras med sekretess. Endast jag kommer ha tillgång till den här intervjun.  

‐ Du får när du vill dra tillbaka ditt medverkande i studien. 
‐ Återkoppling på studiens resultat kommer att ske under under maj månad 
‐ Har du några frågor innan vi sätter igång? 

 
 
Hur länge har du arbetat på Försäkringskassan/Migrationsverket? 
Hur gammal är du? 
Vilken är din utbildning? 
 
Intervjun:  
 
Standardiserad öppningsfråga; i min studie vill jag undersöka handläggares egna 
upplevelser av att arbeta med beslut som påverkar andra människors livssituation. 
Fokusen ligger inte på myndighetens organisation, processer och regler utan på den 
anställdes egna psykologiska processer och upplevelser. Jag är alltså intresserad av att 
höra om dina egna tankar och känslor inför ditt arbete och de beslut du tar. Kan du 
utifrån det beskriva en handläggning av ett ärende där du beslutade om avslag?  
 
 
1. Den egna upplevelsen av systemets process och beslutsgång 
 
Processen 
Vad fungerade väl/inte bra? 
Varför fungerade det väl/inte bra? 

‐ Processen 
‐ Relationen till den försäkrade 
‐ Beslutet 

 
Vad hade behövt vara annorlunda för att det skulle fungerat väl? 
‐ Finns det något som hade kunnat göras annorlunda? 
‐ Finns det något i systemet som hade behövt vara annorlunda? 
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Vad är viktigt i en handläggningsprocess? 
Vad är viktigt i bemötandet? 
 
Vara uppmärksam på/följa upp 
Var personen lägger sin fokus; på mötet med den sökande, på processen, på beslutet eller på 
yttre ramar så som lagsystem och myndighetens uppbyggnad? 
Vem/vad tillskriver personen kontrollen över hur väl det fungerar – sig själv, den sökande 
eller systemet? (inre eller yttre locus of control) 
Uttrycker personen emotioner kopplade till handläggningen? Vilka? 
Går personen in i rättfärdigande och försvar? 
 
 
2. Det personliga rättfärdigandet av de egna besluten och dess konsekvenser 
 
När det tas beslut som inte blir som den sökande/försäkrade önskat 
‐ Tankar kring att inte kunna ge de försäkrade/sökande besluten de önskar? 
‐ Önskan om att kunna ge ett annat beslut än det som gavs? 

‐ Känslor och tankar 
 

Är det viktigt att följa regler och rutiner? 
Är det viktigt att vara en medmänniska? 
Finns det tillfällen när man måste välja mellan att vara medmänniska och att följa regler och 
rutiner? 
 
Vara uppmärksam på/följa upp 
Hur resonerar personen kring sitt arbete och dess verkningar? 
Om personen uttrycker att det händer att hon inte kan ge de beslut hon hade velat; verkar det 
vara en central faktor i hennes tankar kring sitt arbete? Är det något hon funderar mycket 
på? Är det problematiskt för henne? 
Benämner personen de sökandes lidande? Verkar det vara något som präglar hennes arbete? 
Hur påverkar det hur hon arbetar? Hur påverkar det hur hon mår? 
Återigen; vem/vad tillskriver personen kontrollen? 
Fånga upp och undersök vidare inre konflikter kopplade till arbetet. Uppkommer det i 
intervjun ett försvar från personen: utforska det – hitta beståndsdelar i det. Verkar det vara 
ett internaliserat försvar som hon använder även inför sig själv? 
 
 
3. Emotioner relaterade till arbetsprocesserna och besluten 
 
Finns det handläggningar som gör starkare avtryck än andra 
‐ Vad karaktäriserar dem 

‐ Agerandet 
‐ Handläggningens form 
‐ Beskriv ett sådant fall 

 
Bära med sig jobbet hem 

‐ Vad? 
‐ Skillnad mellan vad och hur mycket vid jämförelse av när började arbeta på 

myndigheten och nu 
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Stressad på jobbet? 
‐ Vanliga anledningar till det? 

‐ Tankar och känslor 
‐ Hanteringsstrategier 

‐ Vad? 
‐ Hur brukar det fungera? 

 
Vad är givande i arbete? 
‐ Trivsel på arbete? 

‐ Önskan om att något var annorlunda? 
‐ Kommer stanna länge på arbetsplatsen? 

 
Vara uppmärksam på/följa upp 
Vilka är de huvudsakliga emotionerna som personen uttrycker? Hur tar de sig uttryck för 
henne? 
Om personen utrycker att arbetet påverkar hennes mående – på vilket sätt och hur mycket? 
Hur förklarar personen att känslorna uppkommer?   
Copingstrategier? 
Om personen uttrycker att hon inte bär med sig jobbet hem och att hon inte känner sig 
stressad särskilt ofta – utforska varför hon tror att hon inte gör det? 
Följ upp om hon uttrycker tecken på inre konflikter kopplade till arbetet 
Hur verkar personen trivas med arbetet? Hur starkt verkar emotionerna inför hur hennes 
arbete drabbar andra människor vara kopplade till dessa emotioner? 
Vad verkar personen ha för motiv med att arbeta på myndigheten. 
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Bilaga 3: Kategorierna som bildade de tio subtemana  
 
1.1 Emotionellt berörd 
‐ Förståelse för den sökandes situation 
‐ Emotionellt berörd av den sökande 
‐ Inte vara avståndstagande gentemot den sökande 
‐ Mentalisering kring den sökandes upplevelse av processen 
‐ Empati 

 
1.2 Förståelse och respekt i mötet med den sökande 
‐ Sökande skall känna sig sedd och hörd 
‐ Vid negativt beslut viktigt att sökande förstår varför 
‐ Kunna stå för sitt arbete 
‐ Respekt för den sökande 
‐ Utgångspunkt = sökande har ärliga skäl och motiv 
‐ Inte vara hård i bemötandet av den sökande 
‐ Inkännande och flexibel i mötet med den sökande 
 
1.3 Önskan att hjälpa den sökande 
‐ Känner ansvar för den sökande 
‐ Vill hjälpa den sökande 
‐ Gå utanför ramdirektiven för att hjälpa 
 
2.1 Krävande arbete 
‐ Balansera gott bemötande och utredningsskyldighet 
‐ Vara kunnig 
‐ Negativa tankar inför den sökande 
‐ Oro inför att bli lurad av den sökande 
‐ Vara trygg i yrkesrollen 
‐ Svåra ärenden och beslut 
‐ Myndigheten är till viss del missförstådd 
 
2.2 Stort ansvar 
‐ Arbetet går ut på att hjälpa människor 
‐ Ett viktigt arbete 
‐ Representerar alltid staten och demokratin 
 
3.1 Tjänstemannarollen som en uniform 
‐ Stor diskrepans mellan egen person och tjänstemannaroll 
‐ Tjänstemannarollen begränsar det mellanmänskliga i relationen till den sökande 
‐ Arbetet blir lättare emotionellt med tiden 
 
3.2 Rättssäkerhet: känslor får inte påverka 
‐ Rättssäkerhet och likabehandling 
‐ Representerar alltid staten och demokratin 
‐ Viktigt att följa regler 
‐ ”Det är för deras skull” 
‐ Tilltro till lagsystemet 
3.3 Intellektuell stimulans och spänning 
‐ Arbetet ger kunskap om kulturer 
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‐ Arbetet ger vidgade perspektiv 
‐ Arbetet ger kunskap om hur människan fungerar 
‐ Arbetet skapar spännande möten med människor 
 
3.4 Brist på tid till reflektion 
‐ Stress och hög arbetsbelastning 
‐ Viktigt att arbeta effektivt 
‐ Upplevt behov av eftertanke 
 
3.5 Betänkligheter kring samhällets system 
‐ Det finns brister i samhällets system i stort 
‐ Känslor av maktlöshet och frustration 
‐ Ibland misstro inför myndigheten 
‐ Myndighetens regler och rutiner är inte anpassade efter faktiska människor 


