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Abstract 

 
During the fall of 2015 Sweden received a high number of asylum seekers. With as many as 

162,877 applications received, the Immigration Officers faced a tough work situation. The 

purpose of this study is therefore to, with consideration to the increased inflow of asylum 

seekers, investigate perceptions about the workload among some Swedish Immigration 

Officers. In this study six officers from one Migration Board in Sweden were interviewed. 

These interviews were based on a semi-structured interview method. The aim of this study 

was to gain knowledge about how these migration officers experienced the pressure of 

immense immigration, and thus, how they experienced the new approach the Migration board 

adapted.  New laws and regulations were established, not only internally within the Swedish 

Migration Board, but legislatively as well.  The reults showed that the administrators, the 

study's informants, perceived  many of the new rules as irrelevant and therefore meaningless 

to follow. The study concludes that the interviewed administrators who worked for the 

Swedish Migration Board during the fall of 2015 were put in a difficult and stressful work 

situation.   

 

Keywords: discretion, high immigration, work situation, workload 
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Sammanfattning 

Under hösten 2015 var det många som sökte asyl i Sverige, statistiskt var antalet asylsökande 

rekordstort denna höst, 162877 ansökningar kom in.  Syftet med denna studie var att mot 

bakgrund av det ökade inflödet av asylsökande undersöka uppfattningar om arbetssituationen 

bland Migrationsverkets handläggare. För att uppfylla syftet genomfördes semistrukturerade 

intervjuer med sex handläggare från Migrationsverket. Denna studie behandlar hur 

handläggarna upplevde den höga invandringen och det nya arbetssättet. Nya lagar och regler 

infördes, både internt inom Migrationsverket men även via lagstiftningen. Dessa beskrevs av 

handläggarna många gånger vara svåra att verkställa. Resultatet av studien visar att 

handläggarna, studiens informanter, menade att många av de nya reglerna uppfattades som 

irrelevanta att följa. Studiens intervjuade handläggare menade alla att bristerna inom 

ledningen hade påverkat arbetssituationen på ett negativt sätt. Studiens slutsats är att vissa 

handläggare som arbetade på Migrationsverket under hösten 2015 arbetade under en svår och 

påfrestande arbetssituation. Handläggarna bar på en önskan om att ledningen inom 

organisationen skulle visa större förståelse för medarbetarna för att i framtiden kunna hantera 

svåra inströmningar likt hösten 2015.  

 

Nyckelord: handlingsutrymme, handläggare, migrationsverket, arbetssituation, 

arbetsbelastning  
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Förord 

Från början var vi två författare till denna uppsats. Efter en viss period valde jag och min 

dåvarande uppsatskompis att fortsätta uppsatsskrivandet på var sitt håll. Därefter gjordes en 

helt ny studie utifrån det insamlade empiriska materialet. Det har varit väldigt tufft och 

tidsstressande, dock riktas ett stort tack till mina handledare, Siv-Britt Björktomta, Brita 

Backlund Rambaree och Ulla Forinder som hjälpt och stöttat mig igenom skrivtiden. Sist men 

inte minst vill jag även rikta ett stort tack till studiens informanter som gjorde denna studie 

möjlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               

4 

Innehållsförteckning 

Handläggare vid Migrationsverkets upplevelser av arbetssituationen under hösten 
2015 0 

- en intervjustudie 0 

1. Inledning 6 

1.1 Syfte                                                                                                                 6 

1.2 Frågeställningar 6 

1.3 Centrala begrepp                                                                                        7 

1.3.1 Asyl 7 

1.3.2 Asylsökande                                                                                            7 

1.3.4 Handlingsutrymme  7 

1.4 Avgränsning 8 

1.5 Disposition 8 

1.6 Relevans för socialt arbete 9 

1.7 Förförståelse 9 

3. Tidigare forskning 12 

4. Teoretisk utgångspunkt 15 

5. Metod 19 

4.2 Tillvägagångssätt och urval av informanter 20 

5.3 Beskrivning av informanterna 22 

5.4 Uppsatsens trovärdighet 22 

5.5 Etiska ställningstaganden 23 

5.6 Analysverktyg 24 

6. Resultat och analys 25 

6.1 Teman 25 

6.1.1 Regler 26 

6.1.2 Mötet med klienter 26 

6.1.3 Organisationens identitet 27 

6.2 Asylprocessen 27 



 

 

                                               

5 

6.3 Regler 29 

6.4 Mötet med klienter 32 

6.5 Organisationens identitet 34 

7. Slutdiskussion 36 

7.1 Metoddiskussion 36 

7.2 Resultatdiskussion kopplad till handlingsteori och handlingsutrymme 38 

      8. Förslag till framtida forskning 
 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               

6 

1. Inledning 

Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet vars uppdrag är att arbeta med olika typer av 

frågor, exempelvis asyl, besöka Sverige, etc. Migrationsverket består av olika enheter. 

Asylenheten är en av de enheter som mest påverkades mest under hösten 2015. Denna höst 

anses som händelserik speciellt för handläggarna på Migrationsverket då den kom att bli ett 

rekordår när det gäller antalet asylsökande då 162877 människor ansökte om asyl.  

 

Det finns alltid många olika anledningar till att söka asyl. Utifrån Migrationsverkets 

regelverk så behandlas och bearbetas dessa ärenden av handläggarna (Migrationsverket, 

2016). Parallellt med detta så ska man ha professionell kunskap för att kunna handlägga dessa 

ansökningar. Detta betyder att handläggaren bör besitta en viss kompetens som i sin tur 

hjälper denne att kunna hantera nya utmaningar. Handläggarna ska därför kunna förhålla sig 

professionellt till de asylsökande och bedömningar av deras ansökningar (Berglind, 1995).  

Men hur förhåller sig handläggarnas handlingsutrymme till handläggningen och 

arbetssituationen? 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att mot bakgrund av det ökade inflödet av asylsökande undersöka 

några handläggares erfarenheter av asylprocessen och deras uppfattningar om 

arbetssituationen på Migrationsverket under hösten 2015. 

1.2 Frågeställningar 

Studien utgår ifrån tre frågeställningar:  

1. Vilken är handläggarnas erfarenhet av asylprocessen under hösten 2015? 
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2. Hur beskriver de intervjuade handläggarna på Migrationsverket sin arbetssituation 

under hösten 2015?  

3. Hur beskriver handläggarna sitt handlingsutrymme i förhållande till arbetssituationen? 

 

1.3 Centrala begrepp 

Nedan presenteras på de begrepp som uppsatsen använder sig av.  

1.3.1 Asyl 

Att söka asyl innebär att söka en fristad, att man söker skydd från sitt hemland i något annat 

land (Migrationsverket, 2015). Vidare förklarar Norström (2004) att en asylsökande är en 

flykting men att FN inte har några specifika bestämmelser om vad som ger ett land juridisk 

skyldighet till att ge asyl till en flykting.   

 

1.3.2 Asylsökande 

Att vara asylsökande innebär att man flytt till Sverige och begärt skydd. Man söker skyddet 

på Migrationsverket och därmed startas ett asylärende. Antingen blir ansökningen om ett 

svenskt uppehållstillstånd beviljad eller nekad (Migrationsverket, 2015). 

 

1.3.3 Handlingsutrymme 

Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) är handling och utrymme två olika begrepp 

som tillsammans summerar ett teoretiskt begrepp. Enligt den svenska ordboken så innebär 

handling, i verb; handla, bland annat att göra något (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

Handlingsutrymme kan definieras och uppfattas olika, dock kort och gott innebär detta 
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begrepp att man har en möjlighet att handla utifrån utrymmet man har. Parallellt till detta så 

ska man ha professionell kunskap för att kunna handla. När exempelvis en handläggare 

använder sig av sitt handlingsutrymme så sker det ett samspel mellan den organisation som 

individen arbetar för och den egna professionaliteten. 

 

1.4 Avgränsning   

Studiens informanter är sex handläggare från en av Migrationsverkets enheter i Sverige, fyra 

arbetar på Asylenheten och två på Mottagningsenheten. Dessa handläggare har olika 

bakgrunder, åldrar samt arbetsuppgifter. På grund av Migrationsverkets underbemanning 

kunde endast sex stycken handläggare ställa upp som informanter. För att inte göra en alltför 

bred studie valde jag att hålla mig till en teori samt ett kompletterande perspektiv. Dessa 

ansåg jag vara relevanta för studiens resultat. Studiens informanter fick svara på vissa utvalda 

frågor men följdfrågor tillkom då det behövdes för att tillföra relevant information i 

förhållande till syftet. 

 

1.5 Disposition  

Nedan kommer jag att kort presentera studiens bakgrund. Därefter följer en sammanställning 

av tidigare forskning kring studiens ämne. Tidigt i uppsatsen beskrivs även 

begreppsförklaringar för centrala begrepp. I metoddelen introducerar jag mitt 

tillvägagångssätt, det vill säga hur jag fått tag på empirisk data och analyserat den. Jag 

kommer även att presentera studiens teoretiska begrepp, samt mina tre teman. Därefter 

kommer studiens trovärdighet samt etiska ställningstaganden att presenteras. Resultatet 
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kommer att läggas fram via analysdelen där jag har sorterat mitt material i teman och 

analyserat dem med hjälp av mitt valda teoretiska begrepp, handlingsutrymme. 

Slutdiskussionen innehåller studiens slutliga resultat med koppling till tidigare forskning.  

1.6 Relevans för socialt arbete  

Migration och asyl är idag ett högaktuellt ämne inom svensk politik. Sociala media 

framställer i sin tur migration och asyl både i ett positivt men även i ett negativt ljus. Bland 

det negativa framkommer det ofta kopplingar mellan kriminalitet och asylsökande. Det talas 

även mycket om den stora mängden asylsökande som kommit till Sverige på en så kort tid 

(Migrationsverket, 2016). Det man däremot sällan talar om är handläggarnas syn på denna 

höga invandring. I denna studie undersöks den höga invandringen ur ett annat perspektiv, 

nämligen handläggarens. Vi glömmer ofta att Migrationsverkets handläggare är de som 

arbetar med/för och möter asylsökande. Därför tänker jag att denna studie är relevant för 

socialt arbete eftersom vi socionomer kan vara de som handlägger asylärenden. Min 

förhoppning är att arbetet ska bidra till att uppmärksamma och belysa hur arbetsvillkoren kan 

upplevas av de som arbetar där. 

1.7 Förförståelse 

Innan jag bestämde studiens syfte befann jag mig på Migrationsverket. Jag både 

sommarjobbade och genomförde min verksamhetsförlagda utbildning där. Med cirka sex 

månaders erfarenhet, under hösten 2015 på Mottagningsenheten kunde jag se radikala 

förändringar. Dessa förändringar startade långsamt men omvandlades till nya ändringar under 

korta mellanrum. Denna höst kom att innebära ett nytt sätt att arbeta på och en ny 

arbetssituation. Det jag kunde uppfatta var att fokus kom att bli väldigt mycket på de nya 
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asylsökande men även på handläggarna. Sjukskrivningarna och stressen ökade medan tiden 

minskade. Denna arbetssituation skapade ett intresse hos mig för att närmare undersöka 

handläggarnas upplevelser av denna höst.  

 

Nedan redogör jag för bakgrunden till denna studie. Jag kommer även att beskriva hur 

asylprocessen ser ut inom Migrationsverket i Sverige.  

 

På Migrationsverkets hemsida finns en artikel som beskriver att år 2015 var 1,6 miljoner 

människor av Sveriges befolkning födda utomlands. Det står även att asylsiffran 162 877 

personer är historiskt stor. Dessa siffror är dubbelt så höga som år 2014 (Migrationsverket, 

2016). Dessa ord samt siffror väckte intresse hos mig att undersöka hur handläggarna har 

upplevt sitt handlingsutrymme under en situation likt denna. De flesta handläggare på 

Migrationsverket är socionomer, detta innebär att de ska kunna kommunicera, bedöma, 

samarbeta och hjälpa människor. Att vara handläggare innebär att man betraktas som 

representant för den organisationen eller verksamheten man jobbar för (Svensson, Johnsson 

& Laanemets, 2008).  

 

Hur asylärenden handläggs har sett olika ut beroende på arbetssituationen. Det skiljer sig 

även åt utifrån om den asylsökande är ett barn eller en vuxen. Sökandet efter asylsökarens 

identitet, vem barnet egentligen är etc. är en av handläggarnas uppgifter. Det söks även efter 

handlingar, familjeuppgifter, resväg samt res orsaker till flykten etc. För att få ett 

uppehållstillstånd i Sverige efter en asylansökan krävs att den asylsökande under 

utredningarna tydliggör alla detaljer från både hemlandet men även under flykten. Ett 
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asylärende prövas av Migrationsverket och därmed bedöms allt individuellt 

(Migrationsverket, 2016). Man talar oftast om tre olika slags status, flykting, alternativt 

skyddsstatusförklaring samt övrigt skyddsbehövande. För att en asylsökares 

uppehållstillstånd ska uppfylla kraven för flyktingstatus krävs det att man har starka skäl. 

Dessa skäl är om man är förföljd på grund av antingen ras, nationalitet, religion, kön eller om 

man har en viss sexuell läggning eller tillhör en viss samhällsgrupp.  Uppfyller inte den 

asylsökande dessa krav ser man vidare på nästa statusalternativa skyddsstatus. Denna 

statusförklaring får man om man som individ riskerar att straffas med döden, riskerar 

kroppsstraff, kroppstortyr eller om man riskerar allvarliga skador på grund av väpnad 

konflikt. Uppfylls inte dessa krav prövas om individen har rätt till övrigt skyddsbehov. Detta 

innebär att individen har rätt till asyl om den inte kan återvända till det hemland som denne 

har flytt ifrån på grund av de oroliga konflikterna eller miljökatastroferna som pågår där. Den 

vuxnas asylprocess är lik ensamkommande barns asylprocess (Migrationsverket, 2016).  

 

I alla asylprocesser ska asylsökaren daktas. Att daktas innebär att man fotograferar den 

asylsökande samt att dennes fingeravtryck tas. Detta görs för att exempelvis se om personen 

tidigare har sökt asyl i Sverige eller i något annat europeiskt land. När dessa asylsökare 

fotograferas får de även ett asylkvitto samt ett LMA-kort, lag om mottagande av asylsökande. 

Detta LMA-kort ger asylsökaren bland annat rätten till kläder och skolgång. Kortet bevisar att 

man är asylsökande och att man därför har rätt till att vistas i Sverige till den tid man fått ett 

beslut om sitt asylärende. Man får även vissa rättigheter inom exempelvis sjukvården, man 

betalar då en lägre summa vid inköp av vissa mediciner. Dock är detta kort inte någon id-

handling (Migrationsverket, 2016).  
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3. Tidigare forskning 

Då denna studie kommer att inrikta sig på hur handläggarna på Migrationsverket har upplevt 

arbetssituationen under hösten 2015 kommer jag i detta avsnitt att sammanställa den tidigare 

forskningen kring kunskapsläget om Migrationsverkets arbete. Jag har valt att göra detta då 

det var svårt att hitta någon tidigare studie som gjorts om hur just handläggarna upplever sin 

arbetssituation på Migrationsverket. Däremot fann jag studier om Migrationsverkets arbete 

samt studier om socialarbetare i olika arbetssituationer.  

 

Handläggarna på Migrationsverket arbetar för organisationen samtidigt som de jobbar för 

klienterna via arbetsuppgifterna (Migrationsverket, 2016). “Villkor i arbete med människor – 

en inledning” (Leppänen, Jönsson, Petersson,  & Tranquist, 2008) är en antologi som 

beskriver arbetsorganisationen och den psykosociala arbetsmiljön inom den svenska 

offentliga sektorn. Den inriktar sig mot det direkta klientarbetet. Studiens socialarbetare 

beskrivs tillhöra och arbeta under en organisatorisk identitet parallellt med arbetsuppgifterna. 

Detta betyder att man som socialarbetare lätt möter dilemman, vilket försvårar 

arbetssituationen. ”Villkor i arbete med människor – en inledning” framför en summering av 

olika forskningsprojekt sedan 2001. Det redovisas även resultat av undersökningar som 

förhåller sig till diverse problem inom olika typer av klientarbete. Socialarbetare, inom 

human serviceyrken, det vill säga handläggarna i denna studie, påverkas oftast psykosocialt. 

Två olika aspekter som betonas som en påverkande faktor är antalet klienter per anställd och 

tiden för att utföra arbetet. Migrationsverket arbetar med och för människor och denna studie 

menar att handläggarna på Migrationsverket står inför två olika situationer där de dels har 

som uppdrag att hantera klienters ärenden och dels arbetar samtidigt inom organisationens 
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ramar (Leppänen, Jönsson, Petersson & Tranquist, 2006). 

 

Migrationsverkets handläggare har ständigt kontakt med klienter och många av handläggarna 

upplever det som en form av arbetsbelastning. Denna typ av arbetsbelastning kan även vara 

ett resultat av bristande resurser i och med underbemanning (Migrationsverket, 2016). Detta 

innebär att en arbetssituation med hög grad klientkontakt och få resurser kan ha en negativ 

påverkan när man ska hjälpa en klient. Flera faktorer kan resultera i att socialsekreteraren 

ställs inför en betungande arbetssituation. Jönsson (2006) tar upp i sin studie “Klientarbetets 

betydelse för upplevelsen av arbetsmiljön” att arbetssituationen är påfrestande då tiden är en 

utmaning. Detta innebär att man har svårt att hinna förbereda inför samtal eller att man inte 

hinner sitta och samtala med klienten överhuvudtaget.  

 

“Klientarbetets betydelse för upplevelsen av arbetsmiljön” är en studie av socialsekreteraren 

Jönsson, som gjordes år 2006. Jönssons (2006) syfte var att “undersöka huruvida upplevelsen 

av aspekter i arbetsmiljön såsom, arbetsbelastning, arbetstillfredsställelse, meningsfullhet, 

organisatoriska mål, kontroll i arbetet, socialt stöd och ledarskap skiljer sig mellan 

socialsekreterare som har hög, mellan eller låg grad av direkt klientarbete”(Jönsson, 2006. 

sid. 63). En arbetssituation kan påverkas av den negativa eller positiva synen man har på 

organisationen som man arbetar för. Arbetssituationen visade sig även vara kopplad till den 

saknade möjligheten för de anställda att påverka. Elofsson, Lundström och Shanks (2015) 

skrev artikeln “High job strain among social work managers and its relation to perceived work 

situation”. De undersökte hur mellanchefer upplever krav, kontroll och stöd i arbetet. De kom 

fram till att de upplevde mindre stöd från sin chef än från de man hade under sig. 
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Feijen och Frennmarks (2011) Kvalitet i svensk asylprövning är en slutrapport från projektet 

“Förhöjd kvalité i svensk asylprövning”. Denna slutrapport fokuserar mycket på 

Migrationsverket samt dess arbete. Feijen och Frennmark (2011) tar upp handläggarens 

önskemål kring sitt arbete. Vidare menar de att arbetet på Migrationsverket ständigt 

utvecklas, vilket även var märkbart under projektets gång. United Nations High 

Commissioner for Refugees, UNHCR, eller FN:s Flyktingkommissarie på svenska menar att 

kortare väntetider är en av kvalitetsförbättringarna (Feijen & Frennmark, 20110). De menar 

att bland utmaningarna som existerade på Migrationsverket var fördelningen av resurser samt 

brist på stöd som medarbetarna behöver för att klara av det svåra arbetet. Man har därför 

tillfört en stödmekanism där handläggare får hjälp av mer erfarna medarbetare. De finns till 

för att medarbetare ska kunna vända sig till respektive expert vid behov av hjälp men dessa 

experter företar även stickprovskontroller på beslutskvalitet. Detta för att kunna se hur 

kvalitén på besluten ser ut. I rapporten ges rekommendationer kring utredningen, 

utvecklingen av verktyg, kvalitetsuppföljning, utbildning och vidareutbildning samt om den 

juridiska bedömningen. I denna rapport framförs att Migrationsverket till största delen har 

fokuserat på att effektivisera arbetet. Dock har det brustit att satsa på att utbilda eller anställa 

personal (Feijen & Frennmark, 2011). 

 

Att arbeta som socialarbetare innebär bland annat att man är professionell (Berglind, 1995). 

Detta innebär att man inte endast arbetar under organisationens regler och ramar, utan man är 

även bunden till politiska beslut. En studie av Tony Evans (2012) menar att även 

organisationer med många regler ger en viss frihet åt socialarbetare. I studien framförs att 
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organisatoriska regler blir en viktig dimension av handlingsutrymme i och med att de 

påverkar hur handläggaren arbetar (Evans, 2012).   

 

När socialarbetare arbetar i en stressfylld miljö är det viktigt med återhämtning. Detta 

skyddar de anställdas hälsa och välbefinnande. I en studie undersöktes personlighet och 

social utveckling genom att undersöka skicklighet, handlingsutrymme och känslor. Resultatet 

av studien tyder på att individuella faktorer bidrar till återhämtning vilket är viktigt för att 

socialarbetare ska kunna bidra med det arbete som avses. Därför, enligt denna studie, syftar 

arbetsgivaren till att främja de anställdas arbetsförmåga, hälsa och välbefinnande (Jalonen, 

Kinnunen, Pulkkinen och Kokko, 2014). 

4. Teoretisk utgångspunkt  

Handlingsteori och handlingsutrymme 

Jag har i denna studie valt att använda mig av handlingsteorin (Berglind och Svensson et al 

1995). Det empiriska materialet samlades in via semi-strukturerade intervjuer och innehöll 

mycket information kring hur hösten 2015 påverkat handläggarnas arbetssituation i 

förhållande till regler, mötet med klienter samt organisationens identitet. Informanterna 

betonade att regler, mötet med klienter, samt organisationens identitet är sammankopplade till 

det aktuella handlingsutrymmet. Därför anser jag att detta teoretiska begrepp kommer att vara 

ett hjälpmedel för analysen eftersom den kan hjälpa mig att analysera befintliga data i 

förhållande till syfte och frågeställningar. Detta begrepp kan svara på och framhäva det 

intervjupersonerna svarat. Handlingsutrymme kompletterat med handlingsteorin tar mig 

närmare handläggarnas arbetssituation under hösten 2015 samt hur den arbetssituationen 
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förhållit sig till handläggarnas handlingsutrymme.  Nedan redogör jag för handlingsteorin 

samt begreppet handlingsutrymme, och därefter mina tre valda teman; regler, mötet med 

klienter samt organisationens identitet.  

 

Handlingsteorin är en stor och rik teori som innefattar flera olika dimensioner av begreppet 

handling. Jag kommer bara att redogöra för det som är väsentligt i teorin för denna studie. 

Handlingsteorin ser på människan som en unik varelse som har förmågan att göra sig själv 

och andra till objekt. Detta objekt är ett svar/resultat av människans handlingsredskap, det vill 

säga något som hon skapar. Berglind (1995) menar att en viktig åtgärd för handling är att 

kunna sätta sig i den andra människans roll. Detta förknippas med empati, det vill säga att 

man är empatisk till medmänniskan. I detta fall innebär det att handläggaren uppvisar empati 

i relation till klienten. Detta i sin tur gör handläggaren till en professionell hjälpare.  

 

Mead (1934) nämner att kunnandet av att sätta sig in i någon annans roll/situation anses som 

en del av social intelligens, dock förklaras att detta varierar beroende på personen. För att ses 

som en professionell arbetare krävs att man bland annat har etiska principer men även 

erfarenheter från det dagliga livet. Berglind (1995) uppmanar det empatiska 

förhållningssättet, det vill säga då den professionella hjälparen sätter sig in den andres roll, 

situation samt kultur ökar möjligheten till att nå och hjälpa exempelvis klienten. 

 

Många gånger utsätts man för handlingshinder, det vill säga att vissa faktorer "står i vägen" 

för att utföra en handling. Dessa bakomliggande faktorer kan se olika ut. Institutionella eller 

organisatoriska hinder ses som faktorer som individen inte kan kontrollera. Detta innebär 
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exempelvis att organisationen som individen jobbar i innehåller vissa ramar och regler som 

begränsar vissa handlingar. Dessa ramar kan vara politiskt grundade och därför anses vissa 

handlingar svårare att utföra (Berglind, 1995). Detta kommer att vidare förklaras i 

analysavsnittet. Dock finns även personliga handlingshinder så som exempelvis brist på 

kunskap, egna karaktären, begränsad förmåga etc. (Berglind, 1995). Handlingar har inte 

endast hinder utan det finns även möjlighet till att bedöma handlingens utrymme. Många 

organisationer innebär arbeten och möten med människor/klienter och detta kopplas till 

gräsrotsbyråkrati. Berglind (1995) menar att gräsrotsbyråkrater är de offentliga byråkraternas 

yttersta kapillärer. Gräsrotsbyråkraterna är de som svenska medborgare möter i offentliga 

situationer men även de som arbetar under politikens eller myndighetens beslut.  

 

Gräsrotsbyråkrater har med åren fått ett större utrymme till att bedöma eller handlägga ett 

fall. Detta eftersom man arbetar utifrån organisationens mål, att arbeta för klientens bästa.  

Även om organisationen styrs av regler och ramar finner gräsrotsbyråkrater alltid någon form 

av utrymme. Dock är det viktigt att känna till att i vissa situationer är det egna 

handlingsutrymmet mer transparent medan vissa situationer är mer detaljstyrda och kräver en 

noggrannare stegvis uppföljning, såsom vissa blanketter (Berglind, 1995).  

 

En handläggare kan bedöma ett "begränsat" fall på annat sätt än vanligt, med hjälp av dennes 

personliga överväganden och den professionella kunskapen hen besitter. Inom detta område 

existerar två viktiga element, service och kontroll (Berglind, 1995). Dessa innebär att å ena 

sidan finns organisationen till för att behandla människofrågor, det vill säga service, och å 

andra sidan kontrollera att det som erbjuds inte missbrukas, det vill säga kontroll. Kontroll 
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innebär även en form av makt. Maktmöjligheten innebär att man exempelvis som 

handläggare äger rätten att dra in vissa förmåner klienten erbjuds om inte klienten handlar via 

överenskommelser Ett exempel på detta är att en klient kan riskera få sin sjukpenning 

indragen om inte ett läkarintyg skickas till handläggaren (Berglind, 1995). Det talas även om 

tre olika dimensioner vid en handlingsbedömning, moral, marknad och resurser. Med moral 

menas arbetsviljan, marknaden syftar på organisationens tillgångar och med resurser avses 

individens egen kunskap. Dessa tre är en form av en handlingsmodell vid bedömningar av 

vissa fall (Berglind, 1995).    

 

Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) är handling och utrymme två olika begrepp 

som tillsammans summerar ett teoretiskt begrepp. Enligt den svenska ordboken så innebär 

handling, i verb; handla, bland annat att göra något (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

Handlingsutrymme kan definieras och uppfattas olika, dock kort och gott innebär detta 

begrepp att man har en möjlighet, som exempelvis en handläggare, att handla utifrån 

utrymmet som organisationen har. Parallellt till detta så ska man ha professionell kunskap för 

att kunna handla. När exempelvis en handläggare använder sig av sitt handlingsutrymme så 

sker det ett samspel mellan den organisation som individen arbetar för och den egna 

professionaliteten. Detta begrepp illustrerar även möjligheten att handla och agera mellan de 

befintliga reglerna. Även om organisationen har klara regler som ska följas så finns alltid ett 

utrymme för att tolka reglerna. Under en sådan situation framhävs socialarbetarens 

handlingsutrymme. Handläggaren utsätts vanligtvis för dilemma där man stannar upp på 

grund av att man må känna sig begränsad av utrymmet eller så väljer man att vidare arbeta 

med ärendet (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). I dilemman som kan uppstå kan 
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handläggaren ställas inför olika handlingsalternativ. Man kan exempelvis välja att följa 

organisationens regler och därmed använda dessa regler som ett försvar mot klienten, för att 

inte handla och hamna utanför organisationens riktlinjer. Väljer man däremot att ta ett steg 

vidare så kan handläggaren alternativt arbeta internt för att förändra. Detta innebär att man 

framför problematiken med det begränsade utrymmet till cheferna i sökande efter ett mer 

vidgat handlingsutrymme. Ett tredje alternativ är att via ett externt arbete söka förbättring 

Man skapar allmänna debatter om den önskvärda förändringen till förbättringen.  

Den fjärde och sista åtgärden en socialarbetare kan ta i förhållande till detta är att hitta 

lösningar sidan av reglerna, det vill säga att man kringgår problemet (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008).  

 

5. Metod  

Här nedan kommer jag att beskriva studiens forskningsdesign, det vill säga hur jag gått 

tillväga under studiens gång, urvalet för intervjuerna, studiens trovärdighet men även hur jag 

förhållit mig till de etiska ställningstagandena. Jag kommer även att ge en kort beskrivning av 

informanternas bakgrund.  

 

Mina sökord har främst varit “upplevd arbetssituation”, discretion/handlingsutrymme, 

socialarbetare/socialworker, high workload, migration/ migrationboard, refugees, demand-

discretion model. Som tidigare nämnts gav dessa ord flera träffar kring arbetsmiljö för 

socialarbetare och en del om handlingsutrymmets betydelse. Dessa sökord söktes via olika 

databaser såsom Discovery, SwePub och SocINDEX. De valda studierna är publicerade efter 
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år 2000 och framåt, detta för att ha en så relevant och aktuell tidigare forskning som möjligt.  

 

5.1 Forskningsdesign 

Studien baseras på semistrukturerade intervjuer. Valet av denna typ av intervju togs  

med avsikten att få en djupare förståelse av det jag avsåg att undersöka (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2011). Detta gav även intervjuaren en möjlighet till följdfrågor som i sin tur ger 

mig, författaren, mer information. Alla följdfrågor som kom upp under intervjuns gång var 

relaterade till syftet och studiens frågeställningar.  

  

4.2 Tillvägagångssätt och urval av informanter  

När uppsatsarbetet startade var vi två som arbetade med den. Vi valde dock att fortsätta 

enskilt. Detta beslut togs efter att intervjuerna var genomförda. Med hjälp av kontakter jag 

fått via mitt sommarjobb samt min verksamhetsförlagda utbildning fick vi kontakt med sex 

handläggare som var villiga att medverka i vår studie. Detta skedde främst via en direkt 

kontaktad handläggare från asylenheten. Redan första samtalet gick bra och efter samtalet 

höll vi SMS-kontakt.  Tillslut fick vi kontakt med sex handläggare som var villiga att ställa 

upp.  Ett informationsbrev skickades till var och en som skulle delta i studien. Mer om detta 

informationsbrev finns under rubriken Etik.  

 

Vårt urval representerar det som Eriksson-Zaetterquist och Ahrne (2011) benämner 

tvåstegsurval. Intervjuerna utgick från en intervjumall från min tidigare studie med min 

dåvarande uppsatspartner. Via semi-strukturerade intervjuer samlade vi vårt empiriska 

material. Med en lugn intervjumiljö, i ett samtalsrum, kunde intervjupersonen svara på de 
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frågor som ställdes men även vidareutveckla svar och frågor (Kvale & Brinkman, 2009). Vi 

fick till fem intervjuer och vi hade sex intervjupersoner. Fem individuella intervjuer samt en 

gruppintervju på två informanter. Alla dessa var handläggare på Migrationsverket. Det 

positiva med gruppintervjun var bland annat att informanterna kunde påminna varandra om 

vissa situationer. 

    

Efter att studiens informanter godkände inspelning så spelades intervjuerna in. Detta för att 

vårt fokus skulle vara på intervjun och inte på att anteckna. Detta underlättade mycket då vi 

därefter transkriberade det inspelade materialet. Transkriberingen innehöll detaljer såsom 

pauser, skratt etc. Arbetet med transkriberingen delades mellan mig och min kurskamrat men 

var och en behöll det inspelade originalet. Vi var båda närvarade vid fyra intervjuer, dock 

gjorde jag den sista gruppintervjun med två informanter ensam. 

 

Deltagarna har under hela uppsatsens tid hållits anonyma. När jag senare skulle fortsätta 

skrivandet av C-uppsatsen ensam valde jag ett nytt syfte, nya frågeställningar, nya teman 

samt nytt teoretiskt begrepp. Jag sökte även nya studier som tidigare forskning. Det blev 

praktiskt taget en helt ny C-uppsats och studie. En kvalitativ studie men en induktiv ansats, 

det vill säga att mitt teoretiska begrepp samt teman valdes efter att det empiriska materialet 

samlades in. Med en induktiv ansats menas att man med empiriskt material som grund tar 

generella slutsatser (Birkler, 2008). En induktiv ansats är en process där forskaren ser närmre 

på ett område utan att testa redan formulerade idéer. Man låter istället världen leda en fram 

till frågor som ska besvaras (Kvale & Brinkmann, 2009). Mitt empiriska material var redan 

insamlat och med den som grund valde jag mina teorier, vilket innebär att jag använt mig 

utav en induktiv ansats (Fejes & Thornberg, 2009). Jag valde tre teman som kändes mest 
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centrala i det handläggarna beskrev av sin arbetssituation, det vill säg att valet grundades på 

tematisk analys (Bryman, 2011) vilket jag kommer att beskriva senare i uppsatsen. Mina två 

teoretiska begrepp, handlingsutrymme och handlingsteori kändes relevanta att utgå ifrån. 

Handlingsutrymmet var mycket intressant att vidare undersöka, i förhållande till det 

insamlade materialet. Handlingsteori besvarar hur man som person förhåller sig till 

handlingar och handlingsutrymmet fokuserar på hur, exempelvis, en professionell person 

handlar i förhållande till hens arbetsplats och sina arbetsuppgifter. Flera faktorer påverkar 

handlingarna samt utrymmet att agera vissa handlingar (Berglind, 1995). Dessa kommer att 

närmare förklaras senare i studien. 

5.3 Beskrivning av informanterna 

Här följer en kortare beskrivning av informanterna då jag av etiska skäl inte vill redogöra en 

tydligare beskrivning av dem. Antalet år i yrket varierade mellan trettio år och fyra år.  Några 

hade akademisk examen såsom socionom, andra hade genomgått internutbildningar på 

Migrationsverket som gjort att de kan arbeta som handläggare. Studiens informanter var 

handläggare både från Asylenheten men även från Mottagningsenheten, detta eftersom bägge 

dessa enheter möttes av hög invandring. 

5.4 Uppsatsens trovärdighet  

Mäter jag det jag avser att mäta? Med hög validitet avses att man mäter det man avser att 

mäta. Med reliabilitet menas hur pålitlig informationen är (Kvale & Brinkman 2014). 

Intervjumallen strukturerades så den speglar studiens syfte. Under intervjun strävade vi efter 

att försäkra oss om att vi uppfattat intervjupersonernas svar korrekt via frågor om deras svar. 

Detta minskar risken för missförstånd som annars lätt kan uppstå. Att uppnå en hög 
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reliabilitet är en viktig del av en studie. Jag och min dåvarande skrivarkompis bedömde även 

att en inspelad intervju vägleder oss till en säkrare transkribering. För att minska på riskerna 

att vissa svar/fakta hamnar mellan stolarna, så tänkte vi att en inspelning av våra intervjuer är 

en åtgärd för att inte missa någon information.  Intervjupersonerna ställdes inför samma 

frågor, detta för att kunna analysera svaren med mina teman och begreppet 

handlingsutrymme på ett enklare och säkrare sätt.  

5.5 Etiska ställningstaganden 

Denna studie innebar en rad etiska ställningstagande, de kvalitativa intervjuerna som denna 

studie använder sig av är grundade på vetenskapsrådets etiska principer inom 

individskyddskravet. Dessa består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Innan vi började med intervjuerna så skickades ett informationsbrev till intervjupersonerna 

där studiens syfte och ett utdrag från studiens PM presenterades. Detta för att 

intervjupersonerna ska ha en kännedom om den studie som de skulle medverka i. Det 

framgick även att intervjupersonerna ska känna det helt frivilligt att delta, liksom att kunna 

avbryta sin medverkan om de så önskar, enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Enligt konfidentialitetskravet så tydliggjordes det för informanterna att all typ av 

personuppgifter förvaras på ett säkert sätt och kan inte nås av någon utomstående. Jag har 

också valt att inte presentera vilken av Migrationsverkets kontor handläggarna arbetar vid. 

Intervjupersonerna informerades även om att all information som de bidrar med används i 

forskningssyfte (Bryman, 2002) och detta enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).  
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Mitt empiriska material förvarades både i min låsta mobil samt min egen dator som endast 

jag har tillgång till. De enda som känner till detta material är jag och min dåvarande 

skrivarkompis. De inspelade filerna på datorn var svåra att komma åt och informanterna 

döptes till andra benämningar än deras namn. Det vill säga att det transkriberade 

intervjumaterialet och filens namn inte innehåller namn på intervjupersonerna.   

 

Etik är viktigt bland annat inom intervjuforskning. Under min studie sökte jag 

informationsrikt material kring handläggarnas upplevelser av arbetssituationen, därför är det 

viktigt att jag som författare då respekterar intervjupersonernas integritet, att de inte känner 

sig kränkta eller utnyttjade genom deras medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). För att få 

intervjupersonen att känna sig trygg i intervjun skall man som intervjuare tänka på flera 

faktorer, inte minst att försöka skapa en god intervjumiljö för att de ska känna sig 

avslappnade och därmed finns det mer att informera om (Kvale & Brinkmans, 2014). 

5.6 Analysverktyg 

Jag har använt mig av det hermeneutiska synsättet då jag analyserat informanternas svar, det 

vill säga det studiens empiriska material. Det hermeneutiska synsättet menar att enskilda 

delar tolkas i förhållande till sammanhangets helhet (Kvale & Brickman, 2014).  Det handlar 

alltså om synliggöra hur specifika villkor påverkar i detta fall handläggarna (Starrin & 

Svensson, 2005). I och med att det hermeneutiska synsättet ser på innebörder och intentioner 

(Ibid.), har jag undersökt avsikter och därefter konsekvenser av handläggarens 

handlingsutrymmen. Mina valda teman har en ständig relation till handlingsutrymmet och 

detta kommer att presenteras senare i studien. 
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6. Resultat och analys 

Studiens syfte var att mot bakgrund av det ökade inflödet av asylsökande undersöka 

handläggarnas uppfattningar om arbetssituationen på Migrationsverket under hösten 2015. 

Detta syfte besvaras genom mina tre frågeställningar; Vilken är handläggarnas erfarenhet av 

asylprocessen under hösten 2015? Hur beskriver de intervjuade handläggarna på 

Migrationsverket sin arbetssituation under hösten 2015? Hur beskriver handläggarna sitt 

handlingsutrymme i förhållande till arbetssituationen? 

 

Dessa frågor har blivit besvarade genom att studiens empiriska material (intervjuer) 

analyserats. Mina teman valdes i förhållande till det relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar från det empiriska materialet. Jag kommer att redogöra för resultatet på 

studiens frågeställningar via mina teman. Här nedan har jag delat upp analysen med flera 

rubriker. Den första underrubriken är en beskrivning av teman generellt, därefter 

asylprocessen och slutligen därefter beskriver jag handläggarnas arbetssätt utifrån tre olika 

teman samt utifrån det teoretiska begreppet handlingsutrymme samt handlingsteori. Efter att 

resultatet redovisas följer analys.   

6.1 Teman 

Valet av mina tre teman grundades på tematisk analys. Bryman (2011) menar att Framework 

är ett tillvägagångssätt som strukturerar upp sitt empiriska material i teman. Studiens teman 

söktes i det insamlade materialet, det vill säga mina intervjuer. Genom att ett flertal gånger 

studera och lyssna på intervjuerna fann jag ett mönster, med detta menar jag en övergång från 

ett tema till ett annat. Bryman (2011) menar att man kan söka teman även via repetitioner, 
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övergångar, likheter och skillnader etc. Regler, mötet med klienter samt organisationens 

identitet var aktuella teman samt sammankopplade till hur handläggarna upplever arbetssättet 

under invandringsvågen hösten 2015. Dessa tre betonades både implicit och explicit.  Utöver 

arbetssättet så inkluderade deras svar ett perspektiv som talade för det ändrade 

handlingsutrymmet som både begränsades samt utvidgades beroende på situation. Vidare 

utvecklades ett intresse att undersöka hur några av handläggarna upplever arbetssättet samt 

handlingsutrymmet under inströmningen. Därför valde jag att se vidare på dessa tre 

begrepp/tema. Här nedan presenterar jag mina teman. 

 

6.1.1 Regler 

Svensson et al. (2008) refererar till Weber (1983) och menar att byråkratin är den ideala 

organisationen. Detta innebär att man här strävar efter effektivisering, samt att man som 

socialarbetare ska följa de regler och den struktur organisationen har. På så sätt uppnår man 

ett bra resultat. De flesta offentliga organisationer är byråkratiska och regler och struktur är 

därmed involverade och ska följas och på så sätt anses detta system vara för allas bästa 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Detta tema är valt för att via studien undersöka hur 

handläggare på Migrationsverket upplever att regler förhåller sig till den arbetssituation som 

skapades hösten 2015. 

6.1.2 Mötet med klienter 

Som socialarbetare och i detta fall handläggare så stöter man på ordet möte/mötas. Möten av 

olika slag framkommer som en del av vardagen, dessa kan å ena sidan vara planerade men 

även plötsliga. Ordet möte beskriver oftast vem som äger rätten att närvara och ta del av 
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informationen som tas upp under mötet. En stor del av handläggarens tid går ut på att möta 

klienter. Svensson et al. (2008) menar att det därför är betydelsefullt att få mötet att bli 

positivt laddat samtidigt som man som handläggare använder sig av sina förmågor för att 

komma närmre klientens möjligheter. Eftersom ett möte med klienter kan innehålla 

emotioner så är det viktigt att ett bra samarbete skapas för att klienten ska kunna känna sig 

trygg och se på handläggaren som en pålitlig socialarbetare (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008).  Mötet med klienter sker av olika slag samt kontinuerligt på 

Migrationsverket. Därför valde jag att se vidare på just detta tema och undersöka hur det 

förhåller sig till informanternas svar samt studiens syfte, att undersöka hur handläggare på 

Migrationsverket beskriver sin upplevda arbetssituation under hösten 2015. 

6.1.3 Organisationens identitet  

Varje handling som utförs i organisationens namn reflekterar organisationens identitet. Denna 

organisation har en uppfattning och det man uppfattar är organisationens identitet. Sättet 

organisationens medlemmar resonerar på påverkar även identiteten för organisationen.  

Eftersom en organisation är begränsad i den mån att inte handla utanför organisationens 

ramar så är det väsentligt att innan stämma av med exempelvis regelverket. Statliga verk, 

liksom Migrationsverket, står under politiska beslut och lyder även under Förvaltningslagen 

(SFS 1986:223) (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Detta tema ansågs som relevant 

för studiens syfte och frågeställningar då den fångar upp helheten av studiens huvudfrågor. 

Den omfattar arbetssituationen och Migrationsverket i sig under en hög invandring. 

6.2 Asylprocessen 

Tidigare i uppsatsen beskrivs asylprocessen och det informanterna är enade om, att 
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arbetssituationen på Migrationsverket, hösten 2015, innehöll hastiga beslut som bland annat 

påverkade arbetssättet. Jag kommer att redogöra för sådana exempel. På grund av hög 

invandring under en så kort period menade intervjupersonerna att arbetssituationen innebar 

hastiga förändringar den hösten. Detta kan exemplifieras med en av informanternas ord som 

säger att kvalitén ersatts med kvantitet, det vill säga att siffror blev mer centrala än själva 

kvaliteten på arbetet:  

 

"Det har påverkat ganska mycket, man har ju dragit ned på kvalitet före kvantitet… Det var 

verkligen undantagstillstånd, fruktansvärt var det."  ( IP nr 4) 

 

 

På grund av ändringarna inom arbetssättet beslöt ledningen att endast barn var välkomna att 

söka asyl på Migrationsverket. Intervjuperson 3 bekräftar detta genom att förklara hur de 

vuxna skickades vidare till STAD:  

 

"Kommer det in en vuxen som vill söka asyl så skickas de till STAD" (IP 3) 

 

Detta var en åtgärd inom asylprocessen som det höga arbetstrycket, på grund av den höga 

invandringen, skapade. Liksom det senare i studien kommer att förklaras innehöll 

asylprocessen nya arbetssätt som förvirrade handläggarna:  

 

        "Man tog ett beslut i höstas att vuxna ska åka vidare och söka asyl i STAD. 

         Det är sinnessjukt, det är helt sjukt, och de enda man får som svar då  

        är att det finns ett beslut" (IP 2) 
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Detta ger en bild av hur frustrerade många av handläggarna var över hur asylprocessen 

påverkats på grund av den höga invandringen. Inströmningen påverkade inte minst själva 

handläggningstiden. Asylsökande fick vänta månader på att bli delgiven ett beslut. 

Intervjuperson 2 nämner att i början skulle det ta tre månader att handlägga ett beslut om 

ärendet. Dock fick asylsökarna inom den nya arbetssituationen vänta minst nio månader för 

att bli delgivna sina beslut. 

  

 

Sammanfattningsvis framgår att handläggarna på Migrationsverket beskriver förändringar 

inom arbetssättet. Jag kommer här nedan att gå vidare med dessa förändringar utifrån tre 

olika teman: regler, mötet med klienter samt organisationens identitet kopplade till begreppet 

handlingsutrymme.  

  

6.3 Regler  

Informanterna menar att regler upplevdes som ett begränsnings moment på Migrationsverket 

under hösten 2015. Det handläggarna på Migrationsverket tydligt påpekade är hur 

arbetssituation, hösten 2015, innehöll mycket regler. Dessa beslutades av regering men även 

av Migrationsverkets ledning och chefer. Intervjupersonerna, det vill säga handläggare på 

Migrationsverket, menar att nya regler under en sådan period ändrade på väldigt mycket. 

Detta menar man påverkade bland annat arbetssättet och nästintill kvalitén på andra faktorer 

såsom mötet med klienterna. Intervjuperson 1 beskriver att arbetssättet påverkades av 

reglerna: "Reglerna har påverkat arbetssättet. Som då exempelvis under hösten, då vi fick ett 
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förenklat protokoll". Vidare påpekar intervjuperson 4: "I höstas så införde man ju från 

ledningen förkortade registreringsunderlag där man tog bort väldigt mycket frågor, främst för 

de vuxna".  

 

Migrationsverket som organisation har sina regler som medarbetarna ska följa, vilka är till för 

att förbättra och effektivisera (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Emellertid håller inte 

alla medarbetare med om att de nya reglerna förbättrar arbetssituationen. Samtliga 

handläggare menar att många regler har beslutats. Dock var vissa av dessa inte så relevanta 

att verkställa som ledningen ansåg då reglerna beslutades om. I vissa situationer följer 

Migrationsverkets medarbetare reglerna och använder dem som ett skäl då klienten önskar 

extra utrymme för hjälp (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Det fanns även situationer 

då handläggarna på Migrationsverket hade svårt att följa reglerna och menade att de var 

irrelevanta. Genom att skriva och klaga på ledningen och samtidigt be om nya önskade regler 

försökte handläggarna påverka detta. Intervjuperson 4 nämner detta när hen säger: "Vi har 

skrivit på förbättringsförslag". Detta påpekade även en annan handläggare då frustrationen 

över regeländringarna i förhållande till arbetssituationen betonades.     

 

Så då sa vi att vi stället frivilligt går på ett schema, där vi delar upp styrkan att vissa börjar klockan 

08:00 och andra börjar klockan 12:00, då vet man ändå att idag kommer jag jobba till klockan 08:00. 

Vi skickade upp det till chefen, några veckor efter sa chefen -Jag har inte fått något. När det var som 

störst tryck. Sen i januari, när det var lugnt då skickade de ut ett schema, när de inte behövdes, så då 

satt vi här på kvällarna och gjorde ingenting. Vi kunde börja klockan 12:00 och sitta till 20.00 på 

kvällarna och inte ha någonting att göra. Vi påtalade de här till chefen och han sa ”De finns ett 

beslut”. Så gjorde vi i en månad tills ”de” förstod att de här är hur sjukt som helst och så kapade de 

det. Så på den nivån är det, ibland blir det en pajasledning, så är det bara.  
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(IP4) 

 

Även intervjuperson 2 nämnde att de bett om ett schema som kom ett halvår för sent. 

Informant 5 menade att behovet fanns tidigare men att reglerna kom för sent, och de nya 

reglerna orsakade en ansträngd arbetssituation. Handläggarna nämnde att man även hamnade 

i situationer där handlingsutrymmet togs som ett åtgärdsalternativ, det vill säga att 

handläggaren kunde, utan att påtala problemet, välja att använda sitt professionella 

handlingsutrymme och därefter åtgärda situationen/problemet (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Detta konkretiseras då intervjuperson 3 säger;  

 

Ja det har jag gjort, exempelvis om jag inte är bemyndigad att ta ett visst beslut men jag kan göra det 

så jag har gjort det och sen gått till någon annan och sagt - Du, jag fick inte tag i någon, jag var 

tvungen att ta detta snabbt rak över disk, skriv på! Fine! Bara för att det ska gå så enkelt och lätt för de 

sökande. Exempelvis om ekonomiska beslut, jag kan göra det men någon måste skriva på, då blir det 

som två-mans-beslut, detta för att underlätta. Vi får ju inte göra så, men nu är vi ju människor och vi 

kan inte vara helt fyrkantiga… Man kan prata med teamledare eller kollegor. Men bara man inte gör 

tjänstefel! Har man någon som kan stå för beslutet och uppbackningen och jag kan momentet då kan 

man göra det, istället för att vänta på lång tid.  

 

Handlingsutrymme som ett teoretiskt begrepp innebär att man som socialarbetare kan hamna 

i sådana situationer då ledningen har gett vissa riktlinjer medan handläggaren ser och tolkar 

situationen på andra sätt. De ovannämnda exemplen visar hur vissa fall gav möjlighet för ett 

mer vidgat handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Detta, tillsammans 

med arbetssituationen, beskrivs som en påverkande faktor av bland annat de nya reglerna 

enligt informanterna.  
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6.4 Mötet med klienter 

Klientmötet är en stor del av handläggarens vardag (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008), inte minst på Migrationsverket. Dagligen besöks myndigheten av både nya personer 

som ska söka asyl och asylsökare som kommer för antingen samtal eller andra ärenden. 

Samtal med de asylsökande kan variera. Det finns ett flera olika orsaker till varför man har ett 

samtal med en handläggare på Migrationsverket. Alla samtal innehåller sitt unika för- och 

efterarbete samt samtalsprotokoll. Dock kan själva mötet med klienterna, de asylsökande, ske 

och se olika ut beroende på arbetssituationen. Det vill säga, om arbetssituationen är 

överbelastad kan processen skilja sig från den i vanliga fall. Detta tydliggör studiens 

informanter. Intervjuperson 4 menar att under hösten införde ledningen förkortade 

registreringsunderlag, där väldigt många av frågorna eliminerades, och detta gällde främst för 

de vuxna. Förändringar gällande kontakten med klienterna nämns även då intervjuperson 1 

förklarar hur det förenklade protokollet ledde till mindre klientkontakt än tidigare. Det 

tydliggörs att arbetssituationen har påverkats i och med att den personliga kontakten med de 

asylsökande ersattes med ”pappers kontakt”. Intervjuperson 4 uttalar en liknande åsikt och 

menar att telefonkontakter blivit vanligare än tidigare, då det var mer personliga kontakter.  

 

Det finns olika typer av klientkontakter, det vill säga hur samtalets aktörer samspelar. Bland 

dessa finns de som är villiga att göra det som krävs för att slippa undan samtalet (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008). Studiens informanter menar att detta kan, bland annat, vara 

hinder för handläggarna då de ska möta klienter. Intervjuperson 1 nämner ett konkret 

exempel;"... ja det kan vara så eller att de smiter ur dörren och vill inte fortsätta samtalet 

alls." Detta leder då till att handläggaren utsätts för en utmaning och ska försöka hantera 
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denna typ av situation via sitt professionella handlingsutrymme. Intervjupersonen 

vidareutvecklar sitt svar och säger att det via handlingsutrymmet avgörs om man ska hålla 

fast vid det bestämda mötet eller avsluta mötet. Mötet med klienter har sett olika ut på 

Migrationsverket. Hösten 2015 förde ändå med sig ändringar bland annat vid klientkontakt, 

speciellt på asylenheten. På grund av arbetssituationen med inströmningen av asylsökande 

har regler påverkat klientkontakten. Under den hösten minskade möjligheten till att verkligen 

sitta och samtala med asylsökarna. Det nya förenklade protokollet bidrog till att man hann 

med fler asylsökande men utredningen innehöll mindre information än tidigare protokoll. 

Handläggarna vid asylenheten på Migrationsverket beskrev ofta hinder vid klientkontakt. 

Dessa hinder kan bland annat bero på etniska, religiösa, kulturella eller språkliga faktorer. 

Dessa kan även påverka samtalet man har med asylsökarna (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Intervjuperson 5 nämner hur språk, kultur och religion upplevs som hinder 

vid och under möten med asylsökare. Vidare nämner intervjuperson 3;  

 

"...det svåraste ju att på något sätt, mötet med människor, att det kan vara svårt om man inte förstår 

varandra. Jag menar språk och kulturmässigt. Exempelvis när vi fotograferar kvinnor så ska de vara en 

kvinna som tolkar och fotar... Det kan vara svårt att alltid uppfylla dessa önskemål. Det kan bli stora 

diskussioner även när det är kvinnor som tolkar eller fotograferar..." 

 

Även vid svåra situationer då asylsökaren verkar ha svårt att ta till sig den givna 

informationen, under ett samtal, har handläggarna ändå ett professionellt handlingsutrymme 

för att handla och förmedla informationen på andra sätt för att klienten ska kunna få den sökta 

informationen (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Även mötet med klienter verkar ha 

haft en betydande roll för hur arbetssituationen har upplevts under hösten 2015. På grund av 



 

 

                                               

34 

exempelvis nya regler har kontakten kommit att ske på ett annat sätt än tidigare, vilket lett till 

ett förändrat arbetssätt.  

6.5 Organisationens identitet  

Varje organisation styrs och arbetar på sitt unika sätt, så även Migrationsverket. Handlingarna 

som utförs av dess handläggare återspeglar den identitet som organisationen har (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008). Hösten 2015 innebar hastiga förändringar inom 

migrationsverket vilket ledde till en förändring i organisationens identitet.  Detta ledde till att 

arbetssituationen förändrades. Informanterna menar att Migrationsverkets nya identitet 

påverkade bland annat arbetssättet.  

 

Detta nyanseras bland annat då intervjuperson 4 berättar att;  

 

"...det var den största utmaningen, att hjälpa de som kom in och att klara av trycket själv. Asså vi var 

ju en ganska utsatt enhet vi fick ju låna in ganska mycket människor för att vi var ju inte redo att de 

skulle komma så många. Nu återgår jag till organisationen, för att i grund och botten brast det i 

organisationen. Fine! Det kom in jättemycket människor, men med en bättre organisation hade man 

hanterat det här mycket bättre". 

 

Mitt under den höga invandringen kände informanterna av organisationens brister, vilket 

enligt dem ledde till den dåvarande arbetssituationen: 

 

"Energin gick åt till sådant, sånt som chefer ska göra. Chefer och deras chefer alltså organisationen 

längst upp och om inte längst upp så de under dem. Det är deras ansvar att organisationen ska gå runt. 

Vi har ju en omvärldsanalys enhet som totalt missade att det skulle komma så här mycket människor. 

De kan ju ha varit en brist".  
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Med kompletterande svar sades det att "… vi blev tagna på sängen. ..det var ju inte 

inströmningen det var fel på det var ju organisationen". Den nya arbetssituationen var, enligt 

informanterna, svaret på organisationens struktur. Intervjuperson 3 menar att; "hur 

organisationens struktur ändrar sig så ändras enheterna. Exempelvis så hade vi förr en 

kundtjänst som svarade på frågor via telefon. Idag har respektive enhet en egen telefon som 

svarar på respektive enhets frågor". Detta var ett förändrat arbetssätt som skapats på grund 

av hur organisationens identitet har formats under hög invandringen hösten 2015. 

Migrationsverket som organisation och dess medarbetare får inte handla utanför reglerna som 

är satta för organisationen. Detta innebär att man där som handläggare har ett visst begränsat 

handlingsutrymme. Handlar man utanför det som anses vara organisationens identitet anses 

man göra fel (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Citaten ovan är beskrivningar och 

illustrationer av arbetssituation inom organisationen. Handläggarna menade att sättet 

Migrationsverket är formad, specifikt hur den formades hösten 2015, försvårade arbetet för 

dem. De påpekade även att ledningen hade en stor del i hur Migrationsverket såg ut och 

fungerade som organisation.  

 

Handlingsutrymmet både begränsades men även utvidgades beroende på situation samt 

perspektiv. Med detta vill jag ha sagt att regler, mötet med klienter och organisationens 

identitet är tre olika perspektiv som kan beskriva hur handlingsutrymmet samt arbetssättet 

upplevts under den höga invandringen. En tydlig förändring skedde vid Migrationsverket, 

och informanterna är eniga i att arbetssituation de blev försatta i var inte förutsägbar utan 

utmanade. Svaren som de uppgav antyder på att många faktorer var aktuella den perioden, 
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mycket skulle kunna underlätta om exempelvis organisationen förebygger anställnings brist i 

god tid för att undvika underbemanningen. Ett annat exempel som informanterna antydde var 

att kommunikationen brast mellan medarbetarna och ledningen.  

7. Slutdiskussion  

Under denna del kommer jag att presentera en diskussion samt reflektion kring mitt resultat 

samt studiens genomförande.  

7.1 Metoddiskussion  

Studiens syfte har besvarats via tre frågeställningar. Dessa frågeställningar besvarades i sin 

tur med hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide och frågorna kretsade naturligtvis kring 

studiens syfte. Det var inte svårt för mig att veta vad jag skulle studera, det vill säga studiens 

syfte, dock var formuleringen det svåra. Jag har under forskningsprocessen försökt att 

ständigt hålla mig till mitt syfte samt presentera det empiriska materialet på ett tydligt sätt. 

För att stärka studiens validitet kontrollerades studiens röda tråd i förhållande till syftet och 

frågeställningarna.  

 

När det gäller studiens reliabilitet är en styrka att alla informanter var näst intill helt enade om 

arbetssituationen vilket kan ses en som något som stärker studiens reliabilitet. Sättet en fråga 

ställs kan ge olika mycket information och följdfrågor kan ge rikare information. Skulle en 

annan författare göra studien på nytt finns möjlighet att andra svar ges.  
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Något som kan ses som negativt vad gäller studiens reliabilitet var att jag inte själv inte valde 

informanterna, utan en ansvarig på Migrationsverket gjorde detta. Självklart kan detta ha 

inneburit att de som valdes ut oftare förhöll sig mer sig positivt inställda mot arbetet och 

organisationen än om urvalet skett på ett annat sätt. Trots att intervjuns mål var att ställa 

samma frågor till samtliga så kunde vissa följdfrågor eller tankar skapas under en viss 

intervju, utan att detta hände på den föregående intervjun.  

 

Jag kan även ifrågasätta min valda teori samt teoretiska begrepp. Valet av andra teorier 

existerade ständigt i mina tankar, dock ansåg jag att handlingsteorin samt handlingsutrymmet 

som ett teoretiskt begrepp var relevant för studiens syfte. Handlingsteorin svarar på väldigt 

mycket kring en persons handlande och inte minst varför och hur man kan handla i en viss 

situation. Eftersom studiens syfte var att "med bakgrund i det ökade inflödet av asylsökande, 

undersöka uppfattningar om arbetssituationen bland Migrationsverkets handläggare" 

skapades ett intresse att vidare förstå vad, hur och varför handläggarna handlade så som de 

gjorde, samt hur de förhöll sig till handlingsutrymmet. Jag kan även ställa mig kritisk till att 

jag endast valt en teori och inte fler. Fler teorier skulle sannolikhet kunnat skapa en bredare 

och mer förståelserik resultatdel.  

När det gäller de etiska ställningstagandena vill jag påpeka att jag försökt vara så etiskt 

korrekt som möjligt, det vill säga att ta stor hänsyn till och reflektera över de etiska frågorna. 

Jag har exempelvis varit noga med att låta informanterna vara anonyma, detta hänvisas till 

konfidentialitetskravet. Jag var också noga med att informanternas personuppgifter skulle 

förvaras på ett säkert sätt. Jag har även valt att benämna den aktuella staden som 

Migrationsverkets kontor låg i endast STAD.  
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Trots likheterna studiens resultat hade med den tidigare forskningen kring socialarbetare, 

ansträngd arbetssituation samt bristande handlingsutrymme kan jag kritisera mina få valda 

studier. Jag har tidigare i uppsatsen tydliggjort både svårigheten att hitta användbar forskning 

i och med att denna typ av studie är ganska ny. Därför har jag sökt liknande situationer och, 

med en tidsbrist, försökt att få fram vad den tidigare forskningen säger om mitt ämne.  

 

7.2 Resultatdiskussion kopplad till handlingsteori och handlingsutrymme 

Handlingsteorin samt handlingsutrymme som begrepp ger mig som författare en djupare 

förståelse av informanternas svar. Jag har via dessa fått en starkare förståelse till deras 

uppfattningar om arbetssituationen, vilket var mitt syfte. Under denna rubrik presenteras hur 

studiens resultat förhåller sig till handlingsutrymme samt handlingsteori.  Förhållandet mellan 

dessa två begrepp är minst lika relevant. Handlingsteori och handlingsutrymme är två 

begrepp som avser att människan har makten till att handla. Detta kräver att man kan sätta sig 

i den andra människans roll, vilket innebär att man är professionell och empatisk (Berglind, 

1995).  

 

Migrationsverket är en intressant arbetsplats med många nya händelser, dagligen. Dock har 

hösten 2015 slagit rekordet inom den organisationen. Denna höst tog Migrationsverket emot 

162877 stycken asylansökningar. En hög invandring till Sverige påverkade inte minst 

handläggare på myndigheten. Det kom att bli en helt ny arbetssituation med många nya 

regler, olika arbetssätt etc. Resultatet av denna studie innehåller likheter med det som tidigare 

presenterades i avsnittet om tidigare forskning. Denna studies informanter påpekade ett antal 



 

 

                                               

39 

gånger att tiden kom att bli en utmaning under hösten 2015. Migrationsverkets handläggare 

fick en arbetssituation som innebar en hög invandring, rekordsiffror för asylsökande, nya 

regler att arbeta efter etc. Därför kändes tiden utmanande, och en studie (Jönsson 2006) 

menar att arbetssituationen blev ett exempel på hur socialarbetare många gånger jobbar under 

stressfyllda och påfrestande förhållanden. Studien identifierade olika stressituationer såsom 

tidsbristen, det vill säga att många upplevde att man inte hann med alla uppgifter och att 

många ärenden därför fick vänta.  

 

I Jönssons (2006) studie påpekas även att medarbetarna känner sig extra stressade då 

resurserna upplevs som bristfälliga och detta var en verklighet på Migrationsverket. 

Informanterna i min studie menade att resurser för att klara av en sådan hög invandring 

saknades och därför kändes arbetssituationen mer påfrestande. Handläggare som jobbar för 

en organisation som Migrationsverket har att balansera mellan två viktiga aspekter, klienterna 

men även organisationen i sig. Klienterna är anledningen till varför man jobbar som 

handläggare på Migrationsverket, därför är klienterna viktiga men även arbetet de som 

handläggare utför är viktigt. Organisationens identitet är ett resultat av ledningen, 

medarbetarna, reglerna etc. Handläggarna har därför till uppgift att balansera mellan dessa 

två. Dock kan det ske konflikter och kommunikationsbrist mellan ledningen och 

medarbetarna och detta påverkar arbetssättet samt klientarbetet.  

 

Studiens alla informanter hade en stark gemensam nämnare och den var synen på ledningen. 

De kände att kommunikationen aldrig riktigt nådde fram till ledningen. Att arbeta under en 

ledning som inte riktigt förstår eller tar hänsyn till sina medarbetare uppfattas som jobbigt 
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och tufft, eftersom det påverkar arbetssituation samt arbetssättet. Så handläggarna får under 

denna situation jobba för att få de två verkligheterna att samverka, organisationen och 

klientarbetet. 

 

Handlingsutrymmet tydliggörs många gånger av handläggarna som informanter. De 

bekräftade att handlingsutrymmet vidgades ett stort antal gånger. Med detta menade de att 

trots de satta reglerna kunde handläggare använda sig av ett utrymme som gynnar både 

klienten och dem själva som handläggare. Ett exempel på detta är då en handläggare, på 

grund av den stora mängden asylsökare, valde att ta ett beslut som hen inte enligt reglerna var 

bemyndigad till. Det handläggaren gjorde var att ta ett beslut, bad en bemyndigad person 

skriva på och det aktuella ärendet avslutades. Detta tog några minuter istället för från timmar 

upp till dagars väntetid. Denna typ av åtgärd skedde via handlingsutrymmet handläggaren 

snabbt bedömde fanns där. Vissa handläggare bedömde att deras möte med klienterna inte 

räckte riktigt till, så enligt studiens handläggare valde vissa att vidare söka upp klienten trots 

att reglerna inte ansåg det nödvändigt. Studiens handläggare var enade om att 

handlingsutrymme är ett redskap för ett snabbare och smidigare arbete.   

 

Avslutningsvis drar jag slutsatsen att den tuffa situationen med hög invandring innebar att 

handläggarnas arbetssätt förändras. Vissa såg förändringen som en möjlighet och något som 

underlättade arbetet medan andra handläggare upplevde vissa ändringar som irrelevanta. 

Studiens viktigaste resultat innebär att litteraturens beskrivningar av handlingsutrymme 

stämmer överens med det handläggarna på Migrationsverket upplevde under den höga 

invandringen, det vill säga att man inom en organisation har ett utrymme att arbeta flexibelt 

samtidigt som man ska följa de regler som är satta. Ett annat viktigt resultat i studien är att 
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handläggarna kände sig underbemannade och därför kändes arbetssituationen betydligt 

tyngre.  

 

Handlingsutrymme kom att bli ett svar på många olika situationer, utrymmet för 

handläggares bedömningar vidgades. Självklart sker bedömningen av själva utrymmet olika 

beroende på handläggare. Liksom Berglind (1995) nämner så grundas handlings bedömning 

på moral, marknad och resurser. Det vill säga arbetsviljan, organisationens tillgångar och 

individens egen kunskap (Berglind, 1995).  
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8. Förslag till framtida forskning 

Detta område är ett högaktuellt ämne. Att Sverige är ett mål för många asylsökande gör att 

Migrationsverket inte är den enda organisationen som tar emot och arbetar med asylsökande. 

Men vem är det som egentligen beviljar eller nekar en asylsökande uppehållstillstånd? Jo, 

handläggare på Migrationsverket. Det finns inte särskilt mycket forskning om hur dessa 

handläggare upplever arbetssituationen. Jag har lyckats intervjua handläggare från ett av 

Migrationsverkets kontor och alla dessa intervjupersoner var eniga om att det var en 

påfrestande arbetssituation under hösten 2015, då det var rekordmycket asylansökningar i 

Sverige. Jag skulle önska att det fanns mer forskning kring detta ämne, med bakgrund i det 

ökade inflödet av asylsökande, att undersöka uppfattningar om arbetssituationen bland 

Migrationsverkets handläggare. Jag tänker att det idag finns mer material för forskning i detta 

ämne, då andelen asylsökande i Sverige ökat radikalt och handläggare har fått uppleva en 

förändrad arbetssituation. Aktuella frågor som skulle vara relevanta för den framtida 

forskningen i detta ämne Hur påverkas handläggarnas arbetssituation, på Migrationsverket då 

antalet asylsökande ökar kraftigt? Hur kan man förebygga arbetsstress under framtida 

perioder av stor inströmning av asylsökande?  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Intervjufrågor 

Intro allmänt 

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

2. Hur länge har du arbetat inom organisationen och vill du beskriva dina 

arbetsuppgifter? 

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

4. På vilket sätt samarbetar du inom organisationen, men även utanför? 

 

Klientkontakt 

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

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

du har gjort ett bra arbete? (alternativt där du känner att du kan arbeta efter de uppsatta målen 

för organisationen?) 

    7. Vad upplever du är ett hinder i din arbetssituationen med klienter? 

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

    Du får gärna beskriva konkreta fall när du upplever detta. 
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Regler 

    9. Hur använder ni er av er handbok och på vilket sätt hjälper er handbok dig när du prövar 

en ansökan? 

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

   11. Vilka kriterier väger tyngst för att avslå? 

 

Arbetsbelastning- med avseende på året 2015 

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

2015” 

  12. Hur skulle du säga att det påverkat organisationen/enheten som helhet? 

  13. Vad anser du har varit den största utmaningen för organisationen/enheten? 

  14. Har det konkret påverkat din arbetssituation? om ja, vill du ge exempel? 

  15. Såg du annorlunda på kriterier under perioden 2015 jämfört med tidigare år? 

  16. Vad anser du har varit den största utmaningen enligt dig? 

   

Identiteten för organisationen samt handläggaren 

 17. Har samarbetet inom din enhet med andra enheter men även andra aktörer förändrats 

med tiden, och om så, hur?   

 18. Har du vart med om situationer då du känner att du skulle velat gå utanför ditt uppdrag 

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

 19. Vilken skulle du säga är den största utmaningen i framtiden för organisationen? 

20. Slutligen, vilken skulle du säga är den största utmaningen för dig själv i arbetet? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Akademin för hälsa och arbetsliv 

Förfrågan om att delta i en studie om arbetssituation för handläggare på Migrationsverket. 
 
Hej!  
Vi är två studenter från högskolan i Gävle som denna vår skriver vår c-uppsats för socionomprogrammet. Vi har 

valt att undersöka handläggares arbetssituation på sin arbetsplats. 
 
Vi vill vända oss till dig som arbetar antingen inom asylenheten eller på mottagningen för asylsökanden på 

Migrationsverket. Studien kommer att genomföras med intervjuer under vecka 15 och 16 2016. Intervjun 

kommer att beröra din uppfattning av din arbetssituation och beräknas ta max  60 minuter. Du får själv 

bestämma vilken dag och tid som passar dig bäst, i en miljö där du känner dig ostörd.  

 

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

handledaren får ta del av materialet innan arbetet är klart. 

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

kommer att presenteras muntligt för andra studenter på högskolan i Gävle, samt i form av ett skriftligt 

examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i 

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

 

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

att inte svara på vissa frågor. Med ditt godkännande kommer intervjun att spelas in för att därefter skrivas ut i 

text. 

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Ansvariga för studien är studenterna Linnea Nilsson och Meri 

Issa samt vår handledare Siv-Britt Björktomta. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till 

någon av oss 
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Student 
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0707774603 
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