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ABSTRAKT 

Författare: Brankica Adzaip 

Titel: Handläggare inom Migrationsverket, Försäkringskassan, resesjukvården och socialtjänsten – En 

kvalitativ studie av sex handläggare och deras strategier för att hitta motivation  

Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp 

Handledare: Anders Järnegren 

Sociologiska institutionen, Höstterminen 2011 

 

Uppsatsen behandlar hur handläggare inom fyra olika myndigheter klarar av sin jobbiga 

arbetssituation. Avsikten med studien är att försöka ta reda på vilka sociala strategier 

handläggarna måste utveckla för att klara av sin arbetsdag samt var de hittar motivation för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter.  

 

En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer används, då jag vill komma åt 

handläggarnas egna perspektiv genom mer djupgående svar. Huvudteorin jag har använt är 

Talcott Parsons, om professioner och roller. Vidare använder jag mig av Erving Goffmans 

teorier om roller samt idealtillstånd. Detta innebär att man inte kan vara sig själv när man är 

med andra. Sista teorin jag har använt är Brown och Ryans Self Determination Theory, SDT. 

De skriver om motivation och hur man ska få det för att klara av arbetsdagen.  

Mitt empiriska material visar att de sociala strategier som handläggarna måste använda sig av 

är att gå in i en ny roll på arbetsplasten, men givetvis fortfarande vara samma person. Det är 

viktigt med rolldistans, det vill säga att skilja mellan sin personliga roll och den 

professionella. Det mest viktiga vid sökandet efter motivation är att man kan prata med sina 

arbetskollegor, familj och vänner. Annars kan olika åtgärder inom myndigheterna hjälpa, 

såsom teammöten eller möten med chefen.  

 

Nyckelord: handläggare, profession, roll, motivation, arbetskamrater  
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1. INLEDNING 

I denna inledande del presenteras först en översikt av ämnet sedan kommer syftet med 

uppsatsen och frågeställningarna. Därefter kommer en bakgrundsdel där myndigheterna 

beskrivs mer allmänt och vad det är för sorts handläggare som jag fått med. Till sist 

kommer en presentation av tidigare forskning. 

Att arbeta som handläggare inom myndigheter där man har svårt och jobbigt 

myndighetsansvar kan innebära många saker. Det kan vara väldigt påfrestande i många 

situationer, men även väldigt roligt. Problemen som dessa handläggare, på Migrationsverket, 

Försäkringskassan, inom socialtjänsten och resesjukvården, stöter på gäller inte allmänt för 

alla handläggare på alla myndigheter utan just inom dessa ovannämna områden. Att det 

skiftar så här beror på att man har med människor i utsatta situationer och dess känslor att 

göra och inte med robotar eller maskiner.  

Idén om att skriva en uppsats om handläggare fick jag efter ett studiebesök med en kvinna på 

Migrationsverket i Norrköping, som hade hand om asylfrågor. Mötet med henne innebar 

många intensiva frågor, men det räckte för att jag skulle fatta intresse för ämnet. Jag har även 

pratat med en kvinna som har jobbat som handläggare inom socialtjänsten. Bland det första 

hon sa var, det finns en anledning till varför jag inte jobbar som handläggare längre.  

Kvinnan från Migrationsverket berättade att, om en asylsökande person fick lov att stanna i 

Sverige fick hon inte säga något som tydde på att hon var glad för personens skull. Inte heller 

fick hon säga synd, om den asylsökande personen fick avslag. Hon fick inte alls visa känslor 

eller säga något personligt. Jag har även fått diverse intryck från internet. Dels har jag läst 

olika publicerade inlägg och dels olika tidningsartiklar, som handlar om ”hur en handläggare 

på olika myndigheter jobbar”, därför vet jag att de befinner sig i svåra situationer när det 

gäller att ta vissa beslut.   

En av handläggarna som jag har intervjuat jobbar på Migrationsverket i Malmö och hennes 

uppgift är att fatta svåra beslut i situationer som rör människor och deras framtid. Hon får 

bland annat avvisa människor. En annan handläggare jobbar på Försäkringskassan och har 

hand om ärenden som rör olika sorters bistånd. En tredje handläggare jobbar inom sjukresor 

på ett landsting där logistiken brast en gång. Hon berättade att det värsta hon varit med om var 

när logistiken inte gick som det var tänkt på grund av det dåliga vädret och resan i sin tur 

försenades. Patienten stod inte ut med kylan och avled till följd av detta. Utöver dessa nämnda 
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handläggare har jag intervjuat tre till inom socialtjänsten, inom tre olika kommuner. Den ena 

handläggaren berättade att hon inom kort skulle sluta jobba som handläggare och menade att 

det fanns en stor anledning till det. Hon tycker arbetsuppgifterna är för krävande, jobbiga och 

svåra. De övriga två arbetar med människor som befinner sig i svåra situationer, oftast sjuka 

eller personer som har alkoholproblem.   

Av ovanstående förklaring är det tydligt bevisat att handläggarna som är med i min uppsats 

arbetar med jobbiga och svåra uppgifter. Att arbeta med sådan myndighetsutövning innebär 

alltså att man tar privata beslut som rör andra människors liv. Man ”lägger sig i” andra 

personers liv och fattar därefter beslut enligt regelverk där besluten inte kan påverkas.  

Handläggare kan man vara inom många yrken och myndigheter, men just de myndigheterna 

jag har valt har med utsatta personer att göra. Jag har med meningen sökt upp handläggare 

som har varit med om/är med om arbeten som rör myndighetsutövning av det svårare slaget. 

De ställs inför svåra beslut som ofta går emot de egna värderingarna. Besluten som tas är 

alltså både till ens egen fördel men även nackdel. I värsta fall kan konsekvenserna av ett 

beslut också bli värre, då man i efterhand kan utsättas för hot eller våld (kanske också av 

klientens anhöriga/vänner).  

Översikt 

Mitt förhållande till ämnet är att jag har en förförståelse om att handläggare tar på sig en roll 

som just ”handläggare” och att de egentligen är helt andra personer utanför arbetet. Jag tror 

även att de utsätts för hotfulla situationer och att detta i sin tur påvekar dem negativt. Att 

arbeta med människor är inte alltid helt enkelt utan man får stå ut med påtryckningar från 

olika håll. Jag tror att handläggarna som jag intervjuat arbetar i en tuff arbetsmiljö som ställer 

stora psykiska krav på dem. För att klara av detta måste de helt enkelt gå in i en roll, som 

kanske inte är lik den rollen som de har privat, men som är nödvändig för att klara av de svåra 

arbetsuppgifterna.  

Metoden som används är kvalitativ i form av semistrukturerade intervjuer, då jag försöker 

skapa en förståelse och söka mer djupgående svar av handläggarnas tolkningar och hur de 

uppfattar sin egen situation. Jag utgår ifrån sociologen Talcott Parsons teori om professioner, 

där han skriver om rolltagande. Jag anser att denna teori är den som lämpar sig bäst i 

uppsatsen, då Parsons ger en bra beskrivning på vad det innebär att gå in i olika roller. 

Parsons voluntaristiska handlingsteori innebär att vi som människor har rätt att välja bland 
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olika handlingsalternativ när det behövs. Handläggare som går från en privat roll till en 

offentlig är ett exempel. Man uppträder alltså enligt professionen och det är här värdet i rollen 

kommer in. Andra teorier som kommer att tas upp är sociologen Erving Goffman, där även 

han diskuterar roller. Han menar att man hela tiden går in i nya roller som man spelar 

beroende på vilken situation man befinner sig i. Socialpsykologen Kirk Brown och 

psykologen Richard Ryan har en teori som handlar om motivation. De skriver om den inre 

motivationen samt miljön, som ska ge uppmuntran för att få motivation för arbetet.  

Genom denna uppsats hoppas jag kunna ge läsaren en bättre förståelse för hur det är att arbeta 

med svåra äranden och hur jobbigt det kan vara att bolla mellan två roller. Som den student, 

som jag är idag har jag alltid intresserat mig för hur det kan se ut när man har ett jobb och vad 

som kan vänta en, då man kanske inte alltid förväntas uppleva det bästa.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Jag har för avsikt att undersöka var handläggare med svårt och jobbigt myndighetsansvar 

hittar motivation för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och uppfylla sin yrkesroll, då de kan 

utsättas för diverse svåra och jobbiga situationer emellanåt. Detta eftersom de kan hamna i 

konflikt med sina klienter på grund av att deras arbetsuppgifter är påfrestande. Fokus i 

uppsatsen ligger på handläggarnas roll som just den sorts ”handläggare” som de är. 

De frågor som jag har för avsikt att besvara är följande:  

- Vad är det för sociala strategier som gör det möjligt för handläggarna att hantera 

denna svåra och jobbiga handläggarroll? 

 

- Var hittar dessa handläggare, som har denna jobbiga och svåra roll, motivation för 

att klara av sin vardag?  

 

 

1.2 Myndigheterna   

1.2.1 Migrationsverket 

Migrationsverket är en statlig myndighet som prövar ansökningar från individer som vill 

flytta hit. De arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Det är en generaldirektör 
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som har ansvar för verksamheten inför regeringen och leder Migrationsverket. Fler uppdrag 

Migrationsverket har är att bland annat erbjuda asylsökande sysselsättning och boende, betala 

ut statlig ersättning till kommuner, ge ekonomiskt stöd till de som bestämt sig att flytta 

tillbaks och stödja asylsökande som fått avslag, det vill säga ansvar för utlännings- 

invandrings- och medborgarskapsfrågor. Migrationsverket finns på kontor tillgängliga över 

nästan hela landet.
1
  

1.2.2 Försäkringskassan 

Försäkringskassan är en enrådighetsmyndighet (det vill säga att myndigheten leds av en 

generaldirektör), med insynsråd, men som även består av myndighetsinledningen, sju 

avdelningar och sju staber. Ärenden av olika slag handläggs på 53 lokala och 12 nationella 

försäkringscentren. Det finns även fem telefonkundstjänstcentren och ett hundratal 

myndighetsgemensamma servicekontor för personliga kundmöten. Dessa servicekontor 

samarbetar med Skatteverket och Pensionsmyndighetens verksamhet.
2
 Det är regeringen som 

styr myndigheten, genom lagar och mål, och det är även de som bestämmer hur lagar ska 

tillämpas.
3
 Försäkringskassan har som uppgift att ge beslut och betala ut bidrag. 

1.2.3 Socialtjänsten 

De handläggare som jag har intervjuat inom socialtjänsten arbetar inom vård- och 

omsorgsförvaltningen. För att hitta information om denna myndighet har jag tittat på 

regeringens hemsida
4
 och sedan på socialstyrelsens hemsida

5
. Just socialstyrelsen har en bred 

verksamhet som bland annat rör hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det är riksdag och 

regering som bestämmer målsättningen med det arbete man har inom socialstyrelsen. 

Socialtjänsten är en kommunal myndighet och deras främsta uppgifter är att erbjuda sociala 

tjänster och förbättra situationer för utsatta grupper i samhället, genom bland annat socialjour 

och rådgivningsbyråer. 

1.2.4 Resesjukvården 

Resesjukvården eller hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar tillsammans med landstingen. De 

ansvarar för att utveckla hälso- och sjukvården (bland annat primärvården och 

specialistvården) och för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård. Det 

ser lite olika ut beroende på landsting men oftast ligger ansvaret hos kollektivtrafiken. Jag har 

                                                             
1
 http://www.migrationsverket.se/info/200.html & http://www.migrationsverket.se/info/203.html 

2
 http://www.forsakringskassan.se/omfk/organisation 

3
 http://www.forsakringskassan.se/omfk/organisation/ledning 

4
 http://www.regeringen.se/sb/d/1946 

5
 http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen 

http://www.migrationsverket.se/info/200.html
http://www.migrationsverket.se/info/203.html
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här valt att bara koncentrera mig på ett landsting där sjukresorna ligger hos just 

kollektivtrafiken.  

 

1.2.5 Varför handläggare med svår och jobbig myndighetsutövning? 

Jag kommer i fortsättningen att benämna handläggarna som är med i uppsatsen med endast 

begreppet handläggare, trots att det ryms mycket mer i detta begrepp. Det är viktigt att notera 

att det handlar om just dessa handläggare som är med här och deras arbetsuppgifter. 

Handläggare som har svårt och jobbigt myndighetsansvar och som stöter på problem som inte 

gäller alla handläggare eller handläggare som arbetar på någon annan myndighet.  

 

Uppgiften på Migrationsverket, som den ena handläggaren har, innebär att man träffar 

klienter som befinner sig i utsatta och komplicerade situationer som skapar känsloyttringar på 

olika sätt. Detta är något som man kan bli påverkad av men som man inte kan göra någonting 

åt eftersom man har ett regelverk man måste följa och får alltså inte se till individens 

personlighet. Ett svårt myndighetsansvar handläggaren inom Migrationsverket har, är att till 

exempel avvisa flyktingar. Handläggaren inom Försäkringskassan arbetar med klienter där till 

exempel sjukförsäkringen kan dras in. De handläggare som jag intervjuade inom 

resesjukvården och socialtjänsten arbetar också med människor, där svåra beslut ska tas, 

vilket innebär att i mötet med vissa klienter blir ärendena jobbiga och svåra att släppa.  

 

Det är inte myndigheterna i sig som är viktiga här utan handläggarna. Jag är inte heller 

intresserad av att jämföra dem på något sätt. Det som myndigheterna har gemensamt är att det 

finns handläggare som arbetar med svår myndighetsutövning. Jag har sökt handläggare som 

just arbetar med sådant här och det är dem fokus kommer att ligga på. 

 

 

1.3 Tidigare forskning 

Detta avsnitt har jag med eftersom jag har genom sökningar på internet och via Lunds 

universitet hittat tidigare publicerade uppsatser, undersökningar, artiklar och vetenskapliga 

publikationer som jag har tagit del av. Exakt likadana studier som min egen uppsats har jag 

inte hittat. Dock har det varit svårt och hitta studier på det här temat vad gäller den 

internationella diskussionen. Än en gång är det viktigt att notera att jag vill ta reda på hur 
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handläggarna i min uppsats klarar av sin svåra vardag och var de hittar motivation. Detta är 

alltså väldigt individuellt.  

 

Via söktjänsten UppSök (Lunds universitet) hittade jag fyra uppsatser som jag har tagit del av. 

Ingen av uppsatserna var identisk med min eller hade samma syfte men jag väljer ändå att ha 

med dem eftersom de har en betydelse för min uppsats på ett eller annat sätt. Alla fyra är 

skrivna utifrån en kvalitativ metod med intervjuer som tillvägagångssätt.  

 

Den första uppsatsen som jag väljer att presentera heter ”En studie om arbetsmotivation hos 

handläggare på Försäkringskassan” och är skriven av två tjejer vid Kristianstad högskola 

(2011). Uppsatsen behandlar handläggare mer allmänt och bara utifrån en myndighet, 

Försäkringskassan. Det som var relevant för min studie är teorierna som handlar om 

motivation. Det syfte som författarna bakom den angivna uppsatsen hade var att undersöka 

arbetssituationen för handläggarna på Försäkringskassan och vilken påverkan diverse faktorer 

kan ha på handläggarnas arbetsmotivation. Jag har också, precis som författarna bakom 

uppsatsen, valt att använda mig av Brown & Ryans teori om motivation eftersom motivation 

också är en del av min uppsats. Resultatet som författarna till uppsatsen kom fram till var att 

handläggarna känner sig motiverade trots hot från klienter, regelverk och olika kontroller. De 

upplever alltså inte att ovanstående faktorer påverkar dem. Motivation får de genom att träffa 

och hjälpa människor.   

 

Den andra uppsatsen heter ”Försäkringskassan – en kvalitativ studie om utsattheten som 

handläggare” och är skriven av en student vid Halmstad högskola (2009). Även denna 

uppsats handlar om handläggare på Försäkringskassan och hur de ser på den utsatthet som de 

blir utsatta för. Handläggarna här är överrens om att myndighetsutövning kan vara tufft i 

situationer där negativa beslut måste fattas och att man måste ha en distans till arbetet. 

Handläggarna i denna uppsats har även kommit i sådana situationer att de har blivit hotade. 

Resultatet visade dock att handläggarna, som är väl medvetna om de svåra och påfrestande 

aspekterna av sitt arbete, inte påverkades särskilt mycket av det. Denna uppsatts är relevant på 

så sätt att den tar upp handläggare och Försäkringskassan, men även det här med våld och hot, 

som jag tror är vanligare än vad man är medveten om. Dessutom är det viktigt att det lyfts 

fram.  
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Den tredje uppsatsen heter ”Jag menar inte att det är acceptabelt att vi ska fara illa i det, men 

det ingår att klara av det – En kvalitativ studie om handläggares berättelser om hot och våld 

från klienter” och är skriven av två studenter vid högskolan i Kristianstad (2010). Här framgår 

det inte tydligt vilken myndighet det rör sig om, dock nämns socialförvaltningen någon gång, 

annars handlar uppsatsen allmänt om handläggare. Syftet var att undersöka hur handläggare 

upplever hot och våld från klienter. Resultatet visade att handläggarna upplever både verbala 

och skriftliga hot. Denna uppsats tar också upp temat våld och hot. Anledningen till varför jag 

valde att ha med denna uppsats var för att visa på att våld och hot även kan förekomma på 

andra myndigheter. 

 

Den fjärde uppsatsen heter ”Myndighetsutövande handläggares upplevelse av hot – En 

kvalitativ studie av hotbilden på Försäkringskassan och Socialtjänsten”, skriven av två 

studenter vid Mälardalens Högskola (2007). Syftet med denna uppsats var att se hur 

myndighetsutövande handläggare upplever den hotbild som finns riktad mot dem och hur 

detta påverkar deras arbete. Resultatet visade att handläggarna har upplevt mest verbala hot, 

tillexempel via telefon. Vid negativa beslut eller avslag märktes detta som mest. Även denna 

sista uppsats tar upp samma tema, våld och hot, som föregående två uppsatser. Denna uppsats 

var intressant på så sätt att författarna tog upp två myndigheter som jag också har valt att ta 

med i min uppsats.   

 

Via LibHub hittade jag även en artikel som heter ”Workplace Violence towards Social 

Workers: The Australian Experience”, skriven av tre författare år 2008. Anledningen till 

varför jag väljer att ha med denna artikel är för att få en bredare bild av det här med våld och 

hot. Det förekommer alltså våld och hot på arbetsplatsen och det finns forskning om det, både 

inom svenska förhållanden men även utanför Sverige. Författarna till artikeln skriver att våld 

är vanligt förekommande inom hälorelaterade yrken, där man har mycket kontakt med 

människor eller klienter. Men att det även förekommer inom sociala arbeten. Från en studie 

där tusen slumpmässigt utvalda socialt arbetande människor, var med och deltog visade det 

sig att majoriteten (67 procent) hade upplevt minst en form av våld under det senaste året. 

Alternativen var, verbal misshandel, skada/stöld, hot, misshandel, sexuella trakasserier och 

sexuella övergrepp. Den vanligaste formen av våld var verbal misshandel och hotelser. Den 

minst vanliga formen av våld var sexuella övergrepp. Den slutsats som författarna ger är alltså 

att våld på arbetsplasten är vanligt inom sociala arbeten och särskilt då verbala kränkningar 
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och hot. Deltagarna fick även räkna in, inte bara våld ifrån klienter, utan även från klienters 

vänner och/eller familjemedlemmar samt arbetskamrater.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning  

Tidigare i min uppsats kunde man läsa om en handläggare som skulle sluta arbeta som 

handläggare. Detta innebär att man är oroad och kan lämna arbetet. Mot bakgrund av tidigare 

forskning och det jag har stött på med handläggarna som är med i min uppsats anser jag att 

detta tema är intressant och det är viktigt att det lyfts fram. Den första uppsatsen berör 

motivation och att man hämtar stöd ifrån arbetskamrater och andra människor. De tre andra 

uppsatserna berör våld och hot, och den tuffa arbetsuppgiften handläggarna har, samt 

distansen till arbetet (särskilt uppsats två, ”Försäkringskassan – en kvalitativ studie om 

utsattheten som handläggare”). Det är här begreppet roll kommer in. Som handläggare har 

man en roll på arbetet, som är distanserad från ens egen privata roll. Våld och hot är däremot 

något som man studerat mer om, och som kanske är mer vanligt förekommande än just det här 

med ”roller”. Trots att det finns många yrken där man får handskas med svåra roller så har det 

inte belysts lika mycket. 

 

 

 

 

2. METOD 

Här nedan kommer först en beskrivning om vad som kännetecknar en kvalitativ metod. Sedan 

kommer en mer ingående beskrivning om hur jag kommer att använda mig av metoden. 

Därefter en beskrivning av urval, etik, genomförande av intervjuerna och 

intervjugenomförandet. I metodbeskrivningen kommer jag också att belysa varför kvalitativ 

metod är mest lämplig för min uppsats. 

2.1 Kvalitativ metod  

Jag kommer att använda mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.
6
 Inom 

forskning skiljs två olika kategorier av metoder åt, den kvantitativa och den kvalitativa 

metoden. Kvalitativ metod framställs med ord (information som kommer från till exempel 

intervjuer) och inte med siffror (kvantitativ). Precis som begreppet säger så handlar det om 

kvaliteten, essensen i det man vill undersöka. Vidare handlar kvalitativ forskning om att 

                                                             
6 Olsson & Sörensen – Forskningsprocessen, S. 13  
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studera den sociala världen där deltagare framställer sina liv.
7
 Författarna Gubrium och 

Holstein presenterar fyra stycken perspektiv inom kvalitativ metod som man kan använda sig 

av. Dessa är naturalism, etnometodologi, emotionalism och postmodernism.   

 

Med tanke på mitt valda ämne anser jag att det naturalistiska perspektivet passar bäst, då jag 

är intresserad av att förstå handläggarnas tolkningar av deras arbetssituation. Eftersom 

informationen är förstahandsinformation är sanningshalten högre.
8
 Frågeställningarna jag har 

valt besvaras bäst med hjälp av intervjuer, då jag vill få en djupare förståelse i form av samtal, 

om handläggarnas verklighet eftersom det är de som har bäst kunskap om som sig själva.
9
 Att 

använda sig utav semistrukturerade intervjuer innebär, enligt författaren Allan Bryman att 

intervjun följs av en uppsättning frågor, men där ordningsföljden varierar.
10

 Att jag valde 

semistrukturerade intervjuer beror på att jag ville få handläggarna att förklara och utveckla 

sina tankar. Utifrån handläggarnas förklaringar (tolkningar), upplevelser och erfarenheter 

anser jag att ett kvalitativt tillvägagångssätt kommer vara det bästa. För en mer djupgående 

förståelse behövs alltså en kvalitativ metod. 
 

Anledningen till varför jag inte valde ett kvantitativt tillvägagångssätt är för att jag inte vill ha 

statistik på något. Inte heller vill jag beteckna något med siffror. Enkätundersökningar är 

vanligt förekommande inom denna sorts metod. Detta sätt att samla in data passar inte min 

uppsats då huvudbiten i uppsatsen försvinner, det vill säga den mänskliga kontakten. 

Dessutom tror jag att det hade varit svårt att hitta handläggare som hade velat svara på frågor 

på detta sätt. Enkäter är även väldigt strukturerat så handläggarna hade inte kunnat utrycka sig 

så som de velat.
11

 

2.3 Urval  

Jag har använt mig av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att jag har hittat handläggare som 

för tillfället fanns tillgängliga för mig.
12 

Antalet handläggare som jag har med i uppsatsen är 

sex stycken och alla är kvinnor. Jag kunde absolut inte tvinga någon till att ställa upp på en 

intervju vilket innebar att det var självselektering och att man själv fick bestämma om man 

vill vara med eller inte. 

                                                             
7 Gubrium & Holstein – The new language of qualitative method, S. 12  
8 Ibid. S. 6  
9
 Ibid. S. 6 & Bryman – Samhällsvetenskapliga metoder, S. 272  

10 Bryman – Samhällsvetenskapliga metoder, S. 123 ff.   
11

 Eliasson – Kvantitativ metod från början, S. 28 ff.  
12

 Bryman – Samhällsvetenskapliga metoder, S. 114 & 313  
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Under rubriken Varför handläggare med svår och jobbig myndighetsutövning (se 1.2.5) skrev 

jag att jag inte är intresserad av att jämföra de olika myndigheterna och att det lika bra kunde 

ha varit vilka myndigheter som helst. Det blev dessa fyra olika myndigheter för att 

handläggarna jobbar inom dem. Jag har ändå fått med en myndighet som inte är så välbelyst i 

litteraturen och det är Migrationsverket. Detta är en myndighet som jag tycker är intressant i 

och med att den är så stor och att det tas många viktiga beslut därifrån. Man kanske inte vet 

mer om Migrationsverket än att det är en stor och statlig myndighet, och att frågor som rör 

asyl hamnar här. Den handläggaren som är med i min uppsats och som jobbar på 

Migrationsverket får ta beslut som har med en individs framtid att göra. Detta gör att denna 

myndighet får en stor roll men ses även som mäktig. De kan ha och göra med framgångsrika 

människor som måste fly sitt land av olika anledningar. Försäkringskassan och socialtjänsten 

är en mer vanligt förekommande myndighet, vilket man även kunde märka i dem uppsatserna 

som jag har med i tidigare forskningen. De har med ”resurs svaga” människor att göra. De har 

hand om klienter som inte kan jobba av olika anledningar. Försäkringskassan blir klienternas 

enda möjlighet. Detta gäller även socialtjänsten, som har med till exempel missbruk och 

kriminella att göra, som inte kan försörja sig eller som har ett olämpligt beteende mot sina 

närmaste. Resesjukvården, eller vården allmänt är också mer vanligt förekommande. Dock 

har jag inte valt sjukhuset i sig, som annars är en viktig myndighet. 

Det är viktigt att veta att det är handläggarnas, som är med i uppsatsen, perspektiv jag utgår 

ifrån, vad de tycker och tänker och att deras åsikter och svar inte representerar alla 

handläggares i hela Sverige. Jag kan inte utgå ifrån att alla handläggare som jobbar inom 

dessa myndigheter med likadana arbetsuppgifter känner som dessa handläggare. Urvalet är 

alltså inte representativt för alla handläggare. Handläggarna från Försäkringskassan och 

Migrationsverket arbetar i Skåne och med ärenden som rör sjukpenning. Två stycken av 

handläggarna som jobbar inom socialtjänsten arbetar i Skåne och med ärenden som rör 

bistånd, den tredje arbetar också med ärenden som rör bistånd men bor i Östergötland. Den 

sjätte handläggaren arbetar i ett landsting och arbetar som sjukresehandläggare.  

2.4 Etik 

På grund av etiska skäl men även för att skydda handläggarnas identitet har jag valt att kalla 

dem för olika nummer: Intervjuperson, 1, 2, 3, 4, 5 och 6. IP 1 jobbar på Migrationsverket. IP 

2, 4 och 6 inom socialtjänsten. IP 3 arbetar på Försäkringskassan och IP 5 inom 

resesjukvården. Bryman menar att detta konfidentialitetskrav är viktigt och menar att man ska 
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acceptera informanternas anonymitet (nyttjandekravet
13

). Konfidentialitet och sekretess ger 

handläggarna en säkerhet så att andra inte ska komma åt insamlat material. Handläggaren från 

Migrationsverket fick jag kontakt med via deras hemsida. De övriga handläggarna fick jag tag 

på via kontakter. Fem av intervjuerna skedde hemma hos handläggarna, den sjätte skedde på 

ett café. Givetvis presenterade jag mig själv, berättade vad uppsatsen handlar om och varför 

jag hade valt att intervjua dem (informationskravet
14

). Brymans informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav är till för att handläggarna ska förstå 

syftet med uppsatsen och att de frivilligt har valt att svara på mina intervjufrågor. I och med 

detta är det min uppgift att se till att deras identitet inte framgår och att de är medvetna om hur 

jag kommer att använda deras intervjusvar. Jag kommer inte heller ge en presentation av 

handläggarna då det inte är avgörande för uppsatsen. Jag studerar handläggarna som grupp 

och vad de står för och inte vem de är.  

2.5 Intervjugenomförande 

Jag spelade in alla intervjuer och givetvis var detta något handläggarna var med på. 

Anledningen till varför jag ville ha det inspelat var för att jag ville minska riskerna att komma 

ihåg svaren felaktigt. För att minska risken av att mitt egna tonfall skulle påverka 

handläggarna, och hela intervjun, fick de läsa frågorna själva och sedan svara.  Om jag skulle 

ställa någon fråga med ett visst tonfall så finns risken att de uppfattar frågan på ett annat sätt 

än det önskvärda. Jag, som intervjuare, vill inte påverka handläggarna.
15

 

Avsikten med intervjuerna var att få en djupare uppfattning om ämnet. Eftersom jag 

intervjuade alla handläggare och hemma hos sig själva, undantag en handläggare, då det 

skedde på ett café, gjorde det att jag kunde iaktta deras kroppsspråk samt att de fick mycket 

mer sagt då jag inte behövde sitta och anteckna hela tiden, utan samtalet kunde löpa på. En 

annan fördel var att jag när som helst kunde lyssna på inspelningarna. Det blev en hel del 

följdfrågor men även tillåtelse att prata fritt. Jag utgick ifrån intervjufrågorna (se bilaga) men 

svaren byggdes på efterhand. Intervjuerna blev långa och detaljerade. Under inspelningen 

förde jag även anteckningar som jag sedan tittade tillbaks på under transkriberingen. När det 

gäller transkriberingen var jag väldigt noga med att det skulle bli så exakt som möjligt och 

lyssnade på inspelningarna flera gånger. Alla intervjuer blev välarbetade.  Det jag gjorde med 

deras intervjusvar var att ändra det till en språklig form, men innehållet i deras svar ändrades 

                                                             
13

 Bryman – Samhällsvetenskapliga metoder, S. 440 f. 
14

 Ibid. S. 440 f 
15

 Ibid. S. 124  
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inte.
16

 Trots att inspelningar kan vara obekväma för vissa människor försökte jag göra en så 

lyckad intervju som möjligt genom att se handläggarna som människor och inte som några 

objekt. 

 

 

3. TEORIER 

I detta avsnitt kommer val av teorier att endast presenteras för att i nästa avsnitt diskuteras och 

tillämpas tillsammans med intervjusvaren. Avsnittet inleds med en förståelsehorisont för att 

senare behandla olika sociologer och dess perspektiv. Med hjälp av Parsons teori om 

professioner och Goffmans teori om roller kommer jag att ta reda på den första 

frågeställningen, vad det finns för sociala strategier som handläggarna tar hjälp av för att klara 

av arbetsdagen. Den andra frågeställningen handlar om var handläggarna hittar motivation för 

att klara av sina svåra arbetsuppgifter. För att besvara detta kommer jag att använda mig av 

Brown och Ryans motivationsteori. 

3.1 Förståelsehorisont  

Att ha en förståelsehorisont är viktigt, dels för att kunna skriva en bra och klar uppsats och 

dels för att tydligt påvisa vilket perspektiv man tänker använda sig av. Enligt författarna 

Mikaelsson och Gilhus finns det tre olika förståelsehorisonter: reduktionistiskt, essensialistisk 

och hermeneutisk. Den jag har valt att använda är den hermeneutiska, vilket innebär att jag 

kommer göra tolkningar av informationen jag får ifrån handläggarna samt av litteraturen.
17

   

3.2 Talcott Parsons – Professioner  

Begreppet profession kommer från den voluntaristiska handlingsteorin, som innebär att det till 

viss del är fritt att välja bland olika handlingsalternativ då det finns alternativ till det. Vi styrs 

av olika normer, krav och värderingar, men även de valen som görs grundar sig på en fri vilja, 

men innanför strukturella ramar.
18

 Det finns alltså olika element som påverkar och man 

orienterar sin vilja efter dessa värden. Man har ett mål med sin eller sina handlingar och man 

använder olika sätt eller metoder för att uppnå dessa mål. Med professioner menar Parsons att 

man på ett personligt plan kan vara empatisk och/eller givmild men att man i sin roll eller 

                                                             
16

 Bjurwill – A, B, C och D – vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser, S. 35 
17

 Sælid Gilhus & Mikaelsson – Nya perspektiv på religion, S. 37 f. 
18

 Moe – Sociologisk teori, S. 64  
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arbetstitel kan vara egoistisk, känslokall och/eller affärslysten. Ett exempel på detta är läkare 

och jurister/affärsmän. Motivationen hos individen kan vara tvärtom deras yrkesroll. Man 

måste alltså agera enligt professionen och det är här värden i rollen kommer in. Här kommer 

även begreppen professionell etik in, vilket innebär att professioner inte bygger på en 

moralisk grund utan en ordning som kommer av normer.  

 

Ytterligare en viktig del i Parsons forskning är det som han kallar för mönstervariabler. Dessa 

variabler överbygger gapet mellan kultur och motiverade handlingar. Parsons ställer upp 

mönstervariablerna i två motsatsförhållanden: 

- Affektivitet kontra affektiv neutral: här handlar det om distans och disciplin. Vilken 

roll har känslor i olika situationer? Känslor är ok i ett parförhållande, men inte i 

domstolsbeslut.  

- Diffust kontra specifikt: handlar om avgränsade uppgifter och om en situations 

omfång. I parförhållanden finns det en diffus avgränsning partnerna emellan medan 

förhållanden ser annorlunda ut om paret befinner sig på arbetet.  

- Partikularism kontra universalism: här handlar det om sakfrågor, ska man bedöma en 

person efter en universell norm i konkreta situationer eller ska man använda speciella 

kriterier för olika personer? Man förväntar sig till exempel universalism i en rättsal 

men partikularism i ett kärleksförhållande. 

- Egenskap kontra prestation: blir man bedömd efter prestationer eller utifrån vem man 

är? Här handlar det även om tillskrivet och förvärrat. I en skolmiljö ska man behandlas 

efter prestation och inte till exempel vilken grupp man tillhör. 

- Jagorientering kontra kollektivorientering: ska handlingar styras av kollektivets mål, 

det vill säga, allas bästa eller ska man se till jaget i första person, det vill säga utifrån 

egna intressen och personliga mål.
19

 

 

Dessa mönstervariabler använder Parsons som idealtyper (=allmänna dimensioner).
20

 

Variablerna kan användas som subsystem eller till att beskriva individuella roller och 

samhällen. Vi är fria att välja bland dessa roller, men enligt Parsons väljer vi bland de senare 

begreppen och inte dem traditionella begreppen som kommer först. I grund och botten 

kommer Parsons samhällsteori ifrån något som heter strukturfunktionalismen. Struktur och 

funktionalism behöver dock inte användas tillsammans och den funktionalistiska antropologin 

                                                             
19

 Moe – Sociologisk teori, S. 71  
20

 Ibid. S. 71  
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blev Parsons intresse. Funktionalismen ger olika förklaringar på hur man ska förstå sociala 

institutioner.
21

 När man talar om funktioner talar man också om roller, roller är uttryck för 

funktioner som ska uppfyllas.
22

 Den voluntaristiska handlingsteorin innebär också en 

motivationsorienterad handling. Parsons kom alltså även att rikta in sig på människors 

handlingar. Handlingsteorin handlar om den handlande människan och dess egenskaper men 

också om interaktionen med andra. Roller och förväntningar som man försöker leva upp till är 

i förväg utformade genom sociala normer och kulturella värderingar.
23

 Människors tankar och 

handlingar är enligt Parsons moraliska och sociala eftersom man handlar utifrån principen om 

vad som är rätt och fel.
24

 

 

Samhället måste få människorna att uppfylla sina roller och är rollerna uppfyllda så är 

samhället i balans. Om dessa balansproblem inte löses uppstår rollkonflikter. Rollkonflikterna 

uppstår om en person går in i flera roller samtidigt eller om förväntningarna inte 

överensstämmer med varandra när man väl är i en och samma roll. För att lösa 

rollkonflikterna gäller det att rollerna ytterligare särskiljas.
25

 

 

3.3 Erving Goffman – Roller och idealtillstånd  

Goffman skriver också om roller och menar att man går in i en ny roll om man till exempel 

nyligen blivit arbetslös eller förälder. I och med detta förändras ens självbild. Vidare menar 

Goffman att roller handlar om interaktionen mellan individer. Alla individer går in i massa 

olika roller som man ständigt spelar, till exempel rollen som hästägare, mamma, 

bilmekaniker, arbetslös och så vidare, men vilken roll som man ska använda sig utav för 

tillfället är det situationen som man befinner sig i som avgör.
26

 Goffman har skapat den 

dramaturgiska sociologin, med detta menar Goffman att en människa i hög grad bestäms av 

situationen som man ingår i tillsammans med andra människor, i det sociala spelet.
27

 

 

Eftersom individer ingår i många olika roller är det viktigt att man lär sig olika 

uttrycksvarianter utantill för att kunna klara av olika roller när man väl får dem. Att ingå i 

olika roller är något man antar i förhållande till varandra. Vidare nämner Goffman något som 
                                                             
21

 Moe – Sociologisk teori, S. 61  
22

 Ibid. S. 68  
23

 Ibid. S. 62 f 
24

 Ibid. S. 65 
25

 Månson – Moderna samhällsteorier, S. 44  
26

 Goffman – Jaget och maskerna, S. 25 ff. 
27

 Månson – Moderna samhällsteorier, S. 168  
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han kallar för ett idealtillstånd, vilket innebär att man inte kan vara sig själv helt och hållet 

när man är med andra. I ett idealtillstånd kan man kliva ur sin roll.
28

 Rollen förverkligas inför 

andra människor och då är det viktigt att man kan ge uttryck för den och inte bara att man kan 

rollen, och det är detta rolltagande handlar om. Rollen skapas när man lever sig in i den rollen 

som krävs av en.
29

 

 

Att ha rolldistans betyder att man ska kunna skilja sin roll och sig själv i alla sociala möten 

och detta utan att det uppstår konflikter mellan rollerna.
30

 Goffman har vidare utvecklat något 

han kallar för en cynisk aktör. Detta innebär att en person är medveten om att man ingår i en 

roll och att man inte är identisk med rollen. Motsatsen till den cyniska aktören är den ärliga 

aktören det vill säga, att man identifierar sig med en roll och inte är medveten om att det är en 

roll som spelas.
31

  Enligt Goffman spelar man roller i givna situationer och enligt honom kan 

man spela en roll, det vill säga man kan vara andra personer.
32

  

 

När man väl har gått in i en roll kan man inta en strategi, av Goffmans tre strategier, som 

kallas för tillbakadragande, med detta menas att individen undviker att engagera sig och visa 

känslor i olika situationer. Att konvertera, är en annan strategi som innebär att man antingen 

gör så bra som möjligt ifrån sig i en situation eller att man går in i en roll som ”den perfekta” 

människan. Den tredje och enligt Goffman vanligaste strategin är att man helt enkelt ligger 

lågt och anpassar sig till normer och värderingar för vad situationen gäller.
33

 

 

3.4 Kirk Brown & Richard Ryan – Motivation  

Motivation är något alla individer behöver för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter men även 

för att stärka den personliga utvecklingen. Motivation blir som ett skäl för individer att utföra 

handlingar. Brown och Ryan skriver om en undersökning som handlar om positiv och negativ 

feedback. Resultatet visade att personer blir mer påverkade av negativ feedback på grund av 

yttre anledningar än personer som leddes till en inre motivation. Man ökar motivationen för 

till exempel påbörjade uppgifter om man får positiv feedback.
34

 Man får mer motivation och 

en mer positiv psykisk framgång om man befinner sig i miljöer där uppmuntran ges, än om 
                                                             
28

 Goffman – Jaget och maskerna, S. 39 ff.  
29

 Ibid. S. 97 ff. 
30

 Månson – Moderna samhällsteorier, S. 170  
31

 Ibid. S. 171  
32

 Moe – Sociologiskt teori, S. 125  
33

 Ibid. S. 128  
34

Brown & Ryan – Fostering healthy self – regulation from within and without a self – determination, S. 105 ff.  
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man befinner sig i miljöer där det är tvärtom, då man istället kan uppleva lägre grader av 

motivation samt att det kan påverka hälsan.  

 

Self Determination Theory (SDT) är ett tillvägagångssätt som visar olika typer av påverkan på 

motivation, kontrollerad, autonomi och impersonell. Motivationen skapas i alla tre behoven. 

Brown och Ryan har tittat på den autonoma rollen. De menar att individer som handlar utifrån 

denna roll når högre kvalitet på saker, man mår mycket bättre och man har en högre grad av 

inre motivation. Motivationen ökar ju mer kontroll och inflytande man har över sina 

arbetsuppgifter.
 35

 Utgångspunkten för SDT är att alla individer, som vill utvecklas är driftiga. 

SDT innebär alltså att ju mer kontroll och inverkan en person har över sin arbetssituation 

desto större betydelse blir det för motivationen. 

 

 

 

4. ANALYS OCH DISKUSSION  

I denna analyserande del kommer jag att använda mitt empiriska material, det vill säga 

informationen jag har fått från handläggarna, i dialog med teorin som jag redan presenterat. 

4.1 Strategier för att hantera arbetssituationer 

För att besvara min första frågeställning, handlar de sociala strategierna om att handläggarna 

ska inta olika roller, ha rolldistans, följa mönstervariabler samt undvika rollkonflikter.   

4.1.1 Olika roller och rolldistans 

Både Parsons och Goffmans teorier om att man kan gå in i olika roller passar in hos 

handläggarna. Detta är något som de alla sex hade gemensamt och menade stämde in. I deras 

arbete krävs det av dem att de går in i en ny roll på arbetsplatsen och lämnar den privata rollen 

bakom sig. IP 3 menar:  

Så fort jag kommer och stämplar in så är jag en handläggare, helt omedvetet. Jag har en ny 

roll. Man är där för att göra sitt jobb. Det är ens skyldighet (intervju med IP 3). 

 

Det här betyder att handläggarna har ett mål med sina handlingar, det vill säga ett mål med att 

gå in i en ny roll, eftersom de måste kunna utföra sitt jobb. Det är det här som enligt Parsons 

kallas för att ha en voluntaristisk prägel. IP 6 menar också, precis som föregående 

                                                             
35

 http://www.psicologia-uniroma4.it/LS/organizzazione/materiale/cap-49-3-182%5B1%5D.pdf 
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handläggare, att det är något som måste göras direkt: annars går de inte att utföra [arbetet] 

utan att begå tjänstefel (intervju med IP 6). IP 4, 5 och 6 tog upp begreppet yrkesroll och 

menade att det är en sådan roll man istället går in i. IP 4 säger:  

Jag är fortfarande samma människa, men mitt möte med andra ska vara professionellt, jag 

ska bemöta dom med respekt… såklart. Jag är en handläggare och min yrkesroll är att jag 

har ett myndighetsansvar (intervju med IP 4).  

 

Detta är även något IP 5 håller med om: … man är ju samma [människa] men det är klart att 

man går in i sin yrkesroll. Lite professionell måste man ju vara (intervju med IP 5).  

Goffmans sätt att se på roller är just det här. Man träder in i en ny roll och ens självbild eller 

ens personlighet ändras, men man är ändå sig själv. Anledningen till varför handläggarna går 

in i en yrkesroll är för att situationen på arbetet bestämmer det. Handläggarna tillämpar ett, 

som Goffman skulle sagt, idealtillstånd eftersom de inte kan vara sig själva helt och hållet i 

mötet med klienter. Enligt Goffman är det viktigt att ge uttryck för rollen och inte bara att 

kunna gå in i den. En ny roll skapas när man som handläggare kan leva sig in i den nya 

yrkesrollen ifrån den privata rollen eftersom det är inför klienterna som rollen kommer till liv. 

På arbetsplatsen blir det ett aktivt skapande av rollen eftersom det är detta som krävs av 

handläggarna för att kunna klara av sin arbetsdag. Handläggarna är alltså tvungna att gå in i 

en roll för att, i princip överleva. 

Det är detta som Parsons menar med professioner, att man kan inta olika roller, en roll på ett 

personligt plan och en annan roll på sin arbetsplats. Detta är något som IP 1 bekräftar: 

Neutraliteten tar över vid mötet med klienterna, det går inte att vara alldeles för engagerad i 

deras berättelse och möten på en personlig nivå. Det gäller att distansera sig från själva 

”akten” när man är på jobbet… men ändå finnas där som människa men inte ha någon nära 

kontakt (intervju med IP 1). Som det framgick i den tidigare forskningen, längre upp i 

uppsatsen var detta även något som handläggarna i dem uppsatserna bekräftade. 

Handläggarna i uppsats två ”Försäkringskassan – en kvalitativ studie om utsattheten som 

handläggare”, menade att en distans till arbetet är ett måste eftersom myndighetsutövning kan 

vara tufft.  

 

IP 2 är på samma spår som föregående handläggare och menar att: 

Ja, man går in i en roll… men man har sin personlighet. Man är ju handläggare i den 

bemärkelsen till exempel att man kan besluta om saker. Om man har fattat ett beslut som inte 
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är gynnande för klienten och han eller hon blir förbannad och vill byta handläggare så är 

grundprincipen att vilken handläggare du än kommer till av oss så kommer du få samma 

beslut. Då känner man sig verkligen som en av handläggarna. Man fattar beslut gemensamt, 

som en handläggare ska göra.  Vi tänker likadant (intervju med IP 2). Detta kan kopplas till 

Parsons sätt att se på samhället. Alla människor har speciella roller som måste intas. 

Förväntningarna och rollerna ska hela tiden uppfyllas annars uppstår det konflikter 

(rollkonflikter tas upp senare i uppsatsen). Grundprincipen för alla handläggare är att alla ska 

ge likadana beslut, oavsett vem man hamnar hos. Samhället ska befinna sig i ett 

jämviktstillstånd.  

 

Parsons voluntaristiska handlingsteori handlar om att individen är fri att välja, men att man 

ändå i vissa situationer agerar efter situationen, normerna och kraven. Handläggarna måste i 

detta fall tänka på sitt arbete och agera efter sin profession. De har en valmöjlighet, att inta 

den rollen som de har utanför arbetsplatsen, det vill säga den rollen som de har hemma, men 

de gör dem inte eller det kan de helt enkelt inte. Det är alltså helt fritt att välja bland olika 

handlingsalternativ men det finns vissa element som påverkar och styr valet. Precis som 

Goffman, menar handläggarna att man går in i en ny roll beroende på vilken situation man 

befinner sig i. Handläggarna går från sin privata ”hemmaroll” till den offentliga yrkesrollen 

när de befinner sig på jobbet. IP 2 menar:  

Det finns vissa som har svårt för detta arbete och det är människor som inte kan anpassa sig 

till regelverket. Man kan ej blanda in känslor här för då klarar man inte av att utföra sitt jobb 

(intervju med IP 2).  

De andra handläggarna menar också att man måste anpassa sig till arbetssituationen annars 

kollapsar systemet. IP 4 menar att hon måste anpassa sig efter systemet eller arbetssituationen 

för att det helt enkelt ska fungera. IP 1, 5 och 6 menar att det är något man gör automatiskt så 

fort man kommer till jobbet. IP 3 har också varit inne på detta (se första citatet på föregående 

sida), att man intar en ny roll så fort man kommer till arbetsplatsen, detta innebär att hon har 

lärt sig uttrycksvarianterna utantill, som Goffman skulle ha sagt. Handläggarna har även lärt 

sig något som Goffman kallar för rolldistans, de klarar av att skilja mellan rollerna de måste 

inta och sig själva. I mötet med klienter där svåra och individuella beslut, som kan påverka 

handläggarna, ska tas är det viktigt med rolldistans och att man skiljer på rollerna. Detta kan 

kopplas till citatet på föregående sida (IP 1), om att man ska distansera sig och inte vara för 

engagerad.  
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4.1.2 Mönstervariabler 

Det gemensamma för handläggarna är att de intar mönstervariabler utifrån den moderna 

världen. I yrkesrollen får de inte visa känslor vid beslut av viktiga äranden, handläggarna ska 

alltså vara affektivt neutrala. Även detta kan kopplas till citatet av IP1, på föregående sida, 

(man kan inte vara för engagerad i klienters berättelser och att man ska kunna distansera sig). 

Handläggarna jobbar efter distans och disciplin och blandar inte in känslor. Vidare ska de vid 

arbetsutförandet inta specifika roller istället för diffusa. Det var detta IP 4 menade med 

”möten med andra ska vara professionellt” (se citatet på sidan 17). När det kommer till olika 

sakfrågor eller andra allmänna uppgifter ska handläggarna agera universalistiskt och vara 

prestationsinriktade. Handläggarna är absolut universalistiska då dem har ett regelverk att 

följa, och inga egna beslut får tas. Klienterna dem möter behandlas inte heller utifrån andra 

egenskaper eller personligheter än efter det som dem har kommit för. Det gäller alltså att 

klienterna bedöms efter gemensamma utgångspunkter. Oavsett vad det är för möten man är 

med på eller vilka personer man möter ska man agera efter sin yrkesroll. Vidare inriktar sig 

handläggarna på att vara kollektivorienterade. Handlingar som utförs ska styras av allas bästa. 

Handläggarna här handlar utifrån Parsons princip, om vad som är rätt och fel och när gäller att 

ta beslut ska de vara moraliska och normativa. 

4.1.3 Rollkonflikt 

Rollkonflikter kan uppstå mellan två roller som motsäger varandra på grund av att människor 

innehar fler roller samtidigt. IP 2 säger: 

Man får aldrig bli egen i det här yrket så man börjar leva ett eget liv och fatta egna beslut. 

Man ska alltid gå tillbaka till grunden, varför är jag här, utifrån vilka perspektiv fattar jag 

beslut osv. (intervju med IP 2). 

Det här med rollkonflikter kan bli väldigt känsligt i vissa situationer. IP 2 fortsätter på detta 

spår: 

Man går ju in i en roll men inom ramen för sin egen personlighet givetvis. Man blir inte en 

helt annan människa. Jag delar aldrig med mig av något privat med klienterna. Vissa 

paralleller kan jag dra men ändå på en abstrakt nivå. Jag svarar inte på frågor som är 

privata. Det har varit svårt, man känner att det påvekar relationen till klienten om man inte 

svarar eller inte vill säga nåt. Men jag brukade säga att det inte är relevant. Det hör inte 

ihop. Jag har fattat beslut utifrån mina lagar, det kan jag alltid luta mig tillbaks till (intervju 

med IP 2). 
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Jag skulle vilja säga att två av Goffmans tre strategier passar in här. Den tillbakadragande 

strategin, att man undviker att visa känslor och ge tecken på att man är engagerad och den 

strategin som Goffman kallar för den mest vanliga strategin, att ligga lågt och anpassa sig till 

situationen. För handläggarna handlar situationen om att anpassa sig efter regelverket. 

Handläggarna har poängterat hur viktigt det är att inte visa engagemang och känslor vid mötet 

med klienter.  

 

Det finns alltså möjlighet till att man får alla sorters frågor i möte med klienter och det får 

man vara beredd på, vilket föregående handläggare, IP 2 bekräftade.  Rollen att vara ”en 

snäll” person, som gärna svarar på privata frågor, hamnar i skuggan för yrkesrollen, som 

innebär att man ska agera professionellt och inte dela med sig av sitt privata liv just för att det 

inte är relevant för det man håller på med. IP 4 lägger till: 

Personligheten är den man är, den definierar allt i princip. Skillnaden är när man är på sitt 

jobb har man en viss funktion, man ska vara professionell, inte för personlig (intervju med IP 

4). Än en gång kan man koppla in Parsons affektivt neutrala mönstervariabel här som innebär 

att man inte blandar in känslor och att arbetet utförs disciplinerat och distanserat.  

 

IP 6 ger ytterligare ett exempel på en rollkonflikt som lätt kan uppstå mellan arbetsrollen och 

den rollen man har hemma: 

Jag har lärt mig att försöka hantera arga människor. I min yrkesroll är jag inte mig själv och 

jag stänger av arbetet när jag är hemma. Jag har lärt mig att utföra uppgifter som jag 

egentligen inte håller med om (intervju med IP 6).  

Hemma kan man vara snäll och/eller givmild medan man på jobbet intar en professionell 

yrkesroll där egna karaktäristiska drag inte får blandas in. Just den här typen av handläggare 

måste ta till sig en yrkesroll för att kunna utföra sitt arbete professionellt, då de möts av 

enskilda individer med svåra och jobbiga problem. Det handlar om att gå in i en roll som inte 

stämmer överrens med den rollen man egentligen har, rollen man har hemma eller med 

vänner. Utmärkande drag för individerna får alltså inte avspeglas. Handläggarna kan hamna i 

konflikt med sina klienter om de inte uppträder efter professionen. I och med att handläggarna 

innehar två roller samtidigt (men inte utförs samtidigt) kan de hamna i konflikt med varandra. 

Denna rollkonflikt kan även uppstå om man har för högra krav på sig själv, om man inte 

spelar rollerna exakt eller om systemet är i obalans. För att komma tillrätta igen gäller det att 

dela upp rollerna. För att undvika en rollkonflikt är det lika bra att redan i början av olika val 

eller situationer gå in i rollen som för situationen är nödvändig. Ett skydd för handläggarna att 
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klara av rollkonflikter är att dem kan gå in i en ny roll. Genom att vara ”människa” hemma 

och ”robot” på arbetet. 

 

Handläggarna som är med i min uppsats har även blivit hotade och utfrågade (privata saker). I 

några fall har klienterna även fått byta handläggare, men endast då handläggarna själv har fått 

bestämma det. Som handläggare kan man även utsättas för våld, både ”tydligt”, det vill säga 

öga mot öga och mer diffust (genom telefonsamtal till exempel).  

 

4.1.4 Sammanfattning av roller, rolldistans, mönstervariablerna och 

rollkonflikter 

Att ha jobbig och svår handläggarroll innebär alltså att handläggarna använder sig av en 

profession för att gå från en privat roll till en yrkesroll, för att klara av möten med klienter. 

Handläggarna uppträder inte på samma sätt på jobbet som de gör hemma, i det privata livet. 

Återigen kan man koppla detta till Goffman, han menar att det är viktigt att kunna skilja sin 

roll från sin personliga roll. Det är viktigt att man inte säger ”personligen anser jag…” utan att 

man i rollen som en handläggare är tvingad att anse något annat. Handläggarna är 

välmedvetna om att de ingår i något som Goffman kallar för en cynisk aktör och inte en ärlig 

aktör. Detta innebär att handläggarna medvetet går in i en yrkesroll och lämnar den privata 

rollen bakom sig. Mönstervariablerna blir som en gemensam strategi för handläggarna som de 

rättar sig efter. För att undvika rollkonflikter är det viktig att kunna skilja mellan sina roller 

när man väl har gått in i dem.  

 

4.2 Motivation för att klara av sin arbetsdag  

Min andra frågeställning var att ta reda på var handläggarna hittar motivation för att klara av 

jobbiga arbetsuppgifter. Svaren bland dem ser olika ut, men det som är gemensamt är att alla 

är väl medvetna om att de måste göra något för att hitta tillbaks till arbetet. Det finns alltså en 

anledning till att man gör något, agerar på något sätt, eftersom arbetet är jobbigt och 

krävande. Det är fyra olika områden som berörs, där motivation hittas bland handläggarna. 

4.2.1 Bland arbetskamraterna och familjen 

IP 1 hittar motivation bland kollegor och sina barn. Detta med att prata med kollegor och 

familjen är något som är gemensamt för alla handläggare. Arbetskamrater har visat sig vara 
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ett stort och viktigt stöd. Brown och Ryan skriver att motivationen ökar när man får positiv 

feedback. IP 2 bekräftar detta genom att säga: 

Det är ett jävla amanna… Gäller bara att bita ihop o gör det man ska. Man gör det bästa av 

situationen… Annars gör jag inget speciellt, det beror på vad ja råkat ut för den dagen, vilka 

samtal jag har haft. Man ska inte låta det påverka för mycket. Men å andra sidan gör det, 

medvetet o omedvetet… att prata med kollegor brukar hjälpa, ett par fina ord o kanske gå ut 

o ta luft (intervju med IP 2).  

Det här kan man även koppla till roller. I den professionella rollen gäller det att vara 

distanserad och formell, men här ser man hur viktiga arbetskamraterna blir, som i princip är 

den enda grupp där den formella rollen kan kastas av. Alltså inför sina arbetskamrater som 

befinner sig i samma sits. Arbetskamraterna ger den positiva feedbacken som Brown och 

Ryan skriver om, och menar är nödvändig för att man ska bli motiverad.  

4.2.2 Individuella strategier  

IP 3 menar att man kan skjuta upp ärenden till morgondagen ifall det är för jobbigt, men 

annars: 

Går ja ut o röker, eller går bara ut o handlar lunch ute. Tar frisk luft. Tar kaffe paus. Jag 

brukar alltid tänka på att… Jag gör det bästa jag kan. Har jag följt alla lagar och regler då 

har jag gjort det jag har kunnat uppnå. Mer kan man inte göra så är det bara (intervju med 

IP 3).  

Enligt Ryan och Brown ska man vistas i miljöer där man blir uppmuntrad för att hitta tillbaks 

motivationen. IP 3 stärker detta argument, i citaten ovan, genom att ange ställen dit hon 

brukar gå till. IP 4 och 6 nämnde båda att man helt enkelt kan bli motiverad av att bara 

försöka släppa problemet och gå vidare till nästa sak. För att klara av att gå vidare och stärka 

sin personliga utveckling krävs motivation. Handläggarna här har gått in i en autonom roll 

som gör att de når en hög grad av inre motivation. Denna autonoma roll undersökte Ryan och 

Brown också på när det gäller tillvägagångssättet SDT. Att kunna agera så och vara stark i 

vissa situationen innebär att man också är motiverad för att klara av det. SDT teorin menar 

vidare att motivationen ökar ju mer inflytande och kontroll handläggarna har i sin 

arbetssituation.  
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4.2.3 Åtgärder inom myndigheterna  

Kopplat till frågan om motivation, frågade jag handläggarna om de hade någon terapeut av 

något slag som de kunde prata med ifall de kände att de behövde det. Det var ingen av dem 

som just hade sökt upp eller träffat en terapeut men andra nära och kära samt arbetskamrater 

fanns alltid tillgängliga (arbetskamrater och familjen/vänner betonas än en gång). Det som 

ligger närmst en terapeut är psykologer som man kan gå till. IP 6 säger: 

Myndigheten har företagshälsa och många går till psykologer och det finns telefonnummer 

som man kan ringa ifall man vill prata (intervju med IP 6). 

Alla handläggare har varit med om att letat upp någon (person) för att prata med, om till 

exempel dåliga eller jobbiga dagar. Detta kunde enkelt ske via en kopp kaffe, vid frukosten 

eller att man gick ut någonstans tillsammans. De flesta handläggare har möjlighet till 

regelbunden handledning via jobbet, då man till exempel kan träffas under en hel dag eller 

kanske en gång i månaden beroende på vad det gäller och vad som passar en bäst. Man kan 

även boka möten med chefen. Handläggarna tar upp arbetskollegorna ytterligare en gång till. 

IP 3 säger att hon och hennes arbetskollegor har teammöten en gång i veckan där de kan prata 

om vad som har gått mindre bra och vad som är jobbigt. IP 5 menar att arbetskollegorna 

fungerar som ett bollplank. IP 4 fyller i det här med att prata med arbetskollegor och menar att 

man helt enkelt måste ha något att prata med för att bolla idéer och få bekräftelse ifall man har 

tänkt rätt i vissa beslut. Detta är något som handläggarna tycker är skönt. Även IP 2 menar att 

hon absolut har dåliga dagar. Det kan gå ut på allt ifrån att man går ut från ett möte, där något 

har hänt och man får stöttning av arbetskollegor, till att man själv berättar vad som har hänt. 

IP 2 menar vidare att man i samband med handledningar kan prata om jobbiga situationer. 

Sedan tillägger hon: 

Man måste skämta mycket i detta jobb för att överleva det. Man skämtar aldrig på klientens 

bekostnad men man måste kunna skämta om situationen. Kunna skratta åt vissa situationer. 

Till och med om det jävligaste… Man måste stötta o handleda varandra för att klara av detta 

jobb (intervju med IP 2). 

Även IP 4 instämmer i detta och menar att man ska diskutera och försöka lösa problem som 

uppstår tillsammans.  

4.2.4 Sammanfattning av de fyra områden där motivation hittas 

Det handläggarna säger och som kan kopplas till Brown och Ryans motivationsteori är att 

motivation behövs för att man ska stärkas som person. I och med deras arbete, med svårt 
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myndighetsansvar, behövs positiv feedback för att den mentala framgången ska utvecklas. Att 

ha inflytande och kontroll över sina arbetsuppgifter ökar också motivationen. I citatet ovan 

nämnde IP 2 att man måste få stöd och handledning av varandra (sina arbetskollegor) för att 

klara av arbetet. Anledningen till varför dessa handläggare måste söka motivation eller kraft 

till att fortsätta jobba är för att deras arbetsuppgifter kräver det. Efter vissa möten eller 

ärenden med klienter måste pauser och diverse sysselsättningar utföras för att man ska komma 

tillbaks i balans igen. 

Det man kan säga är att arbetskamraterna har en stor vikt när det gäller att finna motivation. 

Det som kanske är mindre viktigt och som man ”bara” gör för sin egen skull är dem 

individuella strategierna, så som att gå ut och röka. Man kommer ut ur den professionella 

rollen och finner motivation bland arbetskamraterna. Men det är viktigt att notera att 

myndigheterna också erbjuder olika åtgärder, såsom teammöten, handledning, träff med 

psykologer och möten med chefen.  

 

 

5. SLUTSATSER 

För att sammanfatta uppsatsen syfte och mina frågeställningar som var följande: 

Vad är det för sociala strategier som gör det möjligt för handläggarna att hantera denna 

svåra och jobbiga handläggarroll? Och var hittar dessa handläggare, som har denna jobbiga 

och svåra roll, motivation för att klara av sin vardag? 

innebär rollen som handläggare att man går in i en roll när man är på arbetsplatsen, en 

professionell yrkesroll. När man är hemma har man en roll, som ens personlighet speglar. När 

man kommer till arbetsplatsen träder man alltså in i en ny roll, där personligheten hamnar åt 

sidan. Här handlar det om att uppträda professionellt och det är denna professionella roll som 

handläggarna har accepterat. De är medvetna om att de inte kan blanda in sin privata roll på 

arbetsplatsen. Dock poängterar handläggarna att man fortfarande är samma person men i 

internaktion med klienter eller andra över huvudtaget, ska man agera professionellt. Det är 

viktigt att man anpassar sig till systemet och arbetssituationen för att allt ska kunna fungera 

korrekt. Det är även viktigt med rolldistans, vilket innebär att man som handläggare måste 

skilja mellan rollerna och sig själv. Gör man inte detta kan det leda till rollkonflikter, som 

uppstår mellan arbetsrollen och den privata rollen om man till exempel har för höga krav på 
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sig själv eller om det är någon obalans i systemet. Men även om man har svårt för att skilja på 

sina roller, därför blir mönstervariablerna en gemensam strategi för handläggarna att rätta sig 

efter. 

 

Det som handläggarna uppfattar som mest viktigt vid sökandet efter motivation är att man kan 

prata med sina arbetskollegor, familj och vänner. Individuella strategier i form av 

promenader, att röka, äta lunch ute eller bara låta tankarna flöda någon annanstans är också 

exempel på hur motivationen kommer tillbaka. Den positiva feedbacken är otroligt viktig. 

Strategier som görs via myndigheten, till exempel i form av teammöten eller 

handledningsmöten med högre uppsatta människor och träff med psykologer är ett tredje 

alternativ. Gemensamt för handläggarna är att alla gör något för att hitta motivationen 

eftersom arbetssituationerna kräver det.  

 

Jag skulle vilja koppla slutsatserna till något som jag skrev om i inledningen. Kvinnan från 

Migrationsverket i Norrköping, som jag mötte och som inspirerade mig till att skriva denna 

uppsats nämnde att hon inte fick säga synd eller grattis till klienter som antigen fick avslag 

eller fick lov att stanna i Sverige. Detta fick mig att tänka på Parsons mönstervariabler. Redan 

då, utan att jag visste det, gav hon svar på min ena frågeställning, trots att hon inte hade någon 

roll i min uppsats. Kvinnan fick alltså inte visa känslor eller säga något personligt, hon skulle 

hålla distans och vara affektiv neutral.  

 

Eftersom arbetskamraterna har en så viktig roll för handläggarna undrar jag vad som skulle 

hända ifall vissa av arbetskamraterna slutade en dag. Man är i princip beroende av sina 

arbetskamrater. Det lär bli mindre och mindre motivation för varje dag. Miljön utgör alltså en 

viktig roll för handläggarna. Det som är karaktäristiskt för rollen som handläggare är just den 

professionella tjänstemanna rollens etos. Roll har blivit ett vanligt begrepp och har fått en klar 

plats i vardagsspråket. Dock är det viktigt att än en gång betona att handläggarna har tillgång 

till diverse åtgärder inom myndigheterna också. Jag tror att det är lätt att förstå sina klienters 

situation om man som handläggare har upplevt det själv, eller har det runt sig i sin närhet. Jag 

tror dock att det är omöjligt att inte blanda in sina egna känslor och att det gör det extra 

besvärligt att tillämpa regelverket många gånger, men handläggarna har visat att detta är 

möjligt och att det är det som krävs för att klara av arbetsdagen.  
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Handläggarnas omfång i svaren varierar inte särkilt mycket utan handläggarna var ganska 

överrens om både vilka sociala strategier som de måste använda sig av för att klara av sin 

svåra och jobbiga handläggarroll, samt vad som krävs för att få motivation för arbetet. Detta 

visar på hur noga dem är med att följa regelverket och att alla arbeta under liknande 

förutsättningar.  
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7. BILAGA  

7.1 Intervjufrågor 

 

1. ”Handläggare” – hur skulle Du vilja definiera det? 

2. Vad innebär det att vara en ”handläggare”?  

3. Vilken erfarenhet har Du av att vara handläggare? 

4. Nämn tre egenskaper som är karaktäristiska för Dig? 

5. Vem är du på Din arbetsplats? (vad har du för roll) 

6. Vem är du hemma? (vad har du för roll)  

7. Anser Du att din arbetsuppgift är (på något sätt): svår, hotfull, krävande, jobbig? 

8. Hur skulle du beskriva en snäll/generös person? 

9. Anser Du att Du uppfyller de kriterierna? 

10. Känner Du att det Du gör på din arbetsplats påverkar Dig personligen? Din hälsa?  

11. Har Du vid sidan om jobbet en terapeut av något slag som Du kan prata med, om Du 

skulle vilja det? 

12. Anser Du att Du ”tar på dig” en roll som just den ”handläggare” Du är? 

13. Var hittar Du motivation för att kunna klara av din hårda vardag?  

14. Händer det att Du och Dina arbetskamrater pratar om ”dåliga dagar”? – Hur brukar det 

se ut då? 

 

 


