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Abstrakt

Att arbeta med utsatta människor i en statlig verksamhet som tjänsteman kan för de flesta människor 
verka ofarligt – men hur är det egentligen? Tidigare forskning har visat att det finns ett stort mörkertal 
när det kommer till klientrelaterat hot och våld och att incidenterna inte tas tillräckligt seriöst. Syftet 
med denna uppsats är att få en större förståelse för vad de ökade hoten får för konsekvenser för 
personalen på Migrationsverket. Vi vill belysa och synliggöra spänningsfältet i klientrelationen som
leder till att hot och våld mot handläggare ökar. Det teoretiska ramverk som används i uppsatsen är 
gräsrotsbyråkrati, makt och klientrelationer. Genom sex semistrukturerade intervjuer med handläggare 
på Migrationsverket har vi fått fram underlag som visar att hot och våldssituationer förekommer i större 
omfattning än vad det anmäls och rapporteras om. 

Resultatet visade att mörkertalet är stort vid incidentrapporteringen och att det råder en ”det kommer 
med jobbet”-mentalitet bland personalen. Maktfördelningen har en stor roll i klientrelationen och är en 
bidragande orsak till att incidenter uppstår. Vidare visar det sig att negativa beslut är de som tenderar att 
utlösa hot eller våld från klienten och att det väldigt sällan rapporteras kring eller anmäls om inte 
klienten tar till fysiskt våld. Slutligen visar uppsatsen att förebyggande arbete måste ske i en större 
omfattning.

Nyckelord: hot och våld, arbetsmiljö, klientrelationer, migrationsverket, makt.



Abstract

Working with vulnerable people in a government controlled authority may for most people seem 
harmless - but is it really? Previous research has shown that there is large hidden statistics when it 
comes to client-related threats and violence and that the incidents are not taken seriously enough. The 
purpose of this paper is to gain a greater understanding of what the increased threats and violence 
towards officials in a government controlled authority can lead to. We want to shed visibility over the 
attributes in the client relationship that leads to threats and violence against the government officials. 
The theoretical framework used in the paper is street-level bureaucracy, power, and client relationships. 
We have performed six semi-structured interviews with officials from the Swedish Migration board, 
which have shown that threats and violence towards government officials occur to a greater extent than 
it is shown and reported on. 

The results showed that the hidden statistics is large in incident reporting and that there is a "it comes 
with the territory" mentality among officials. The distribution of power has a major role in client 
relationships and is a contributing factor to incidents occurring. Furthermore, it turns out that negative 
decisions are the ones that tend to trigger threats or violence from the client and that it is rarely reported 
unless the client resorts to physical violence. Finally, the paper shows that prevention work must be 
done on a larger scale.

Keywords: threats and violence, work environment, social work, client relations, 
street-level bureaucracy
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1. Inledning

“Sönderskurna däck, krossade rutor och inredningar. Sprayade slagord. De senaste 
två åren har Migrationsverket drabbats av i genomsnitt en attack eller skadegörelse 
varannan vecka. – Man har till och med slängt in molotovcoctails under våra bilar. Vi 
blir hotade. Personalen blir rädd, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders 
Danielsson.” (23/1)

Att arbeta på en myndighet kan innebära många olika saker. En handläggare med myndighetsansvar på 

Migrationsverket har ständigt kontakt med människor i utsatta positioner och tar dagligen beslut som 

påverkar deras liv. I de flesta fall accepteras besluten som tas av den sökande, men vad händer när detta 

inte görs och vad beror det på? De senaste två åren har våldet mot tjänstemän på Migrationsverket ökat, 

mycket på grund av den ökande mängden asylsökanden som kommer till Sverige. Att arbeta med utsatta 

människor innebär att man kan utsättas för oväntade händelser som man inte är beredd på och som en 

handläggare på Migrationsverket sitter man i en maktposition gentemot sina klienter. Man har makten 

att ta beslut som påverkar klienternas liv på alla nivåer. I en allt mer globaliserad och mångkulturell 

värld söker sig människor bort från krig och förtryck, tyranner och diktatorer, svält och fattigdom – allt i 

deras strävan efter ett bättre liv.  Många av de människor som kommer till Sverige har gått igenom 

otroligt mycket och lämnat mycket bakom sig, när ett negativt beslut från Migrationsverket hindrar dem 

från att stanna i Sverige kan deras reaktioner variera. Dessa reaktioner kan uttrycka sig i form av hot och 

våld mot myndighetsutövaren (Jusektidningen, 2014). Vad gör man som en myndighetsutövare i dessa 

situationer och hur förhåller man sig i maktrelationen till sin klient? 

Intresset till ämnet väcktes i samband med den ökande mediala uppståndelsen kring Migrationsverket 

och vad de får stå ut med i form av hotelser och attacker riktade mot dem. Liknande hotbild finns mot 

flera andra myndigheter; socialtjänsten, skattemyndigheten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan 

blir alla utsatta för hot och våld. Människor som behöver ge ut negativa besked i deras yrkesroll har en 

hotbild riktad mot sig (Arbetsmiljöverket, 2012). Vår uppfattning är att inom yrken med 

myndighetsutövning så är maktrelationen mellan myndighetsutövare och klient en bidragande faktor till 

att hot och våld uppstår. Det behövs dock mer forskning kring detta då den forskning som redan finns 

allt som ofta tenderar att fokusera på socialarbetare som specifik yrkesgrupp och klienter i annorlunda 

utsatthet än asylsökanden. Vi har på grund av dessa skäl valt att skriva om ämnet då vi anser att en 

studie med fokus på Migrationsverkets personal och deras upplevelser är av intresse för oss själva men 

också för allmänheten. Vi har för avsikt att intervjua och undersöka hur handläggare inom 

Migrationsverket ser på och upplever den hotbild som finns riktad mot dem och deras yrke, vad 
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hotbilden beror på och vad denna har för koppling till maktrelationen mellan myndighetsutövare och 

klient. Handläggarna är ansiktet utåt för myndigheten och det är de som har kontakt med klienterna men 

också dem som blir det uppenbara valet för en missnöjd klient att ta ut sin frustration på. 

Migrationsverket är navet för migrationen till Sverige och hanterar varje år flera tusentals ansökningar 

från människor runt om i världen, alla med olika förutsättningar och orsaker för att komma hit. Således 

är dessa människor väldigt beroende av handläggarnas beslut. Vi tycker att detta är ett aktuellt ämne att 

skriva om och samtidigt sociologiskt relevant då hot och våld inte bör förekomma mot tjänstemän som 

arbetar inom ett statligt organ och tar beslut i viktiga samhällsfrågor. Sådana händelser är ett 

arbetsmiljöproblem ur ett nationellt perspektiv och kan  på lång sikt även påverka rättssäkerheten och 

demokratin (Wallström, Korsell m.fl, 2009). Sociologi handlar om att studera samhället och 

människorna i det, vad för påverkan  människor har på samhället och samhället på människorna. En 

samhällsfråga som denna anser vi är av sociologisk relevans då fenomenet med hot och våld mot 

tjänstemän strider mot samhällets lagar men får för lite uppmärksamhet hos gemene man.

1.1 Syfte

Syftet med vårt examensarbete är att få en större förståelse för vad de ökade hoten får för konsekvenser 

för handläggarna på Migrationsverket i deras arbete. Ur ett sociologiskt perspektiv vill vi belysa och 

synliggöra spänningsfältet i klientrelationen som leder till att hot och våld mot handläggare ökar. 

1.2 Frågeställningar

De frågeställningar vi har som avsikt att besvara utifrån syftet är följande:

- Hur upplevs hotfulla och våldsamma situationer i arbetet ur handläggarnas perspektiv?

- Vilka faktorer spelar en central roll i hanteringen av hotfulla eller våldsamma situationer?

- Vilka tillvägagångssätt har handläggarna för att ta itu med en potentiellt hotfull eller 

våldsam situation med sina klienter?

- Vad har makt för roll i klientrelationen och bidrar den till att hotbilden växer?

1.3 Avgränsningar

För att förtydliga syftet med studien vill vi klargöra att denna studie inte ämnar studera Migrationsverket 

som myndighet och statligt organ. Vår fokus och våra centrala studieobjekt är personalen som arbetar på 

Migrationsverket och deras egna upplevelser kring yrket de utövar och allt det medför i form av hot och 

våld från klienter.
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1.4 Definitioner

1.4.1 Hot och våld 
Det finns ingen enhetlig definition av begreppen hot och våld. Vi har i vår studie valt att använda oss 

utav definitioner från Akademikerförbundet SSR då vi tycker att den speglar vår uppfattning om hot och 

våld väldigt bra. Definitionen är följande;

”Våld kan definieras som en aggressiv handling, vilken leder till fysisk eller psykisk skada hos en 
annan människa. Exempel på sådana handlingar är att bita, klösa, riva, nypa, knuffa eller hålla 
fast. Allvarliga skador kan uppstå vid grövre våld, t.ex. fysiskt angrepp och överfall med slag,
sparkar eller vapen. Vad som upplevs som hot eller som våld varierar och går inte alltid att 
särskilja.” (Akademikerförbundet, hot och våld i arbetslivet s.12)

Definitionen av hot lyder som följande; 

”Med hot menas muntliga hotelser om fysiskt våld eller skadegörelse. Dessa hot kan vara riktade 
mot vårdgivare eller mot individen själv (t.ex. hot om självmord). Obscena eller aggressiva 
gester, icke önskvärda sexuella närmanden och anspelningar, skymford och nedsättande 
personangrepp är andra exempel på hot. Ett uppträdande med bristande respekt för en annan 
person kan också uppfattas som hotande. En ständig rädsla för att något obehagligt eller farligt 
ska inträffa kan öka vårdgivarens sårbarhet och rädslan i sig kan därmed upplevas som ett 
kontinuerligt underliggande hot” (Akademikerförbundet, hot och våld i arbetslivet s.12)

1.4.2 Myndighetsutövning 
I vårt sökande efter definitionen av myndighetsutövning fann vi att begreppet inte är definierat i den 

nuvarande Förvaltningslagen då begreppet är så pass inarbetat i det svenska språket. Begreppet finns 

däremot definierat i förvaltningslagen från 1971 som vi fann intressant. Definitionen lyder som följande;

“Utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, 
disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande"
(Stigeman, T. & Sterzel, F., 14-04-11) 

1.4.3 Våld eller hot mot tjänsteman
I Sverige har tjänstemän ett förstärkt rättskydd mot våld och hot vilket regleras genom Brottsbalken 17:1 

och den lyder som följande; 

”1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på någon i hans myndighetsutövning eller för 

att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för 

våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller 

fängelse i högst sex månader. Det samma skall gälla, om någon sålunda förgriper sig mot den som 

tidigare har utövat myndighet för vad denne däri gjort eller underlåtit.” (SFS BrB 17:1)
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2. Bakgrund
De senaste två åren har mängden asylsökningar ökat drastiskt. Migrationsverket mottog 2011 cirka 29 

600 asylsökningar, 2012 steg siffran till cirka 44 000 asylsökningar och 2013 landade siffran på cirka 54 

300 asylsökningar. Med förlängningsansökningar 2013 var siffran cirka 62 800. Detta innebär en ökning 

på 83 % mellan åren 2011 och 2013. 113 % inklusive förlängningsärenden (Migrationsverket, 2013).

Jusektidningen är en medlemstidning för fackförbundet Jusek där jurister, samhällsvetare, ekonomer, 

kommunikatörer, personalvetare och systemvetare ingår. Ulf Storm, redaktör på Jusektidningen skriver 

att hot och våld mot Migrationsverket och deras personal hänger samman med den drastiskt ökande 

asylsökningen. Det har sällan funnits så många immigranter kvar i Sverige efter beslut om utvisning 

(Jusektidningen, 2014). Migrationsverkets lokaler har under de senaste två åren drabbats av attacker och 

skadegörelse, menar Migrationsverket. Det har inträffat totalt 60 fall av skadegörelse under 2013 mot 

Migrationsverkets lokaler och bilar. Tjänstemän blir hotade både via telefon och personligen vid 

konfrontationer. Verbala hot som tar uttryck i fysiskt våld. I slutet av 2013 misshandlades en nyanställd 

på Migrationsverket i Göteborg av flera män, säger Mattias Grundström, ordförande i Migrationsverkets 

Saco-förening (Jusektidningen, 2014). Det finns en uppfattning om att denna typ av hot mot tjänstemän 

ökat det senaste året, hot som är anknutna till ärenden på Migrationsverket. "Du ska dö" bedöms inte 

som tillräckligt allvarligt, säger Migrationsverkets huvudskyddsombud Anna-Lena Hansson. Hotet var 

enligt polisen för allmänt, frasen "Jag ska döda dig" hade varit ett riktat hot. Utredningar om hot mot 

tjänstemän kommer ofta ingenstans och polisen lägger ner utredningarna (Jusektidningen, 2014). 

Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket anser att en attitydförändring är lösningen på 

problemet, inte pengar och mer resurser. Saco-föreningens Mattias Grundström säger att en del som får 

avslag stannar kvar i Sverige, eftersom de anser att de inte kan återvända hem. Andra som får stanna i 

landet blir kvar i Migrationsverkets boenden, med släktingar kvar i hemlandet som lever under svåra 

förhållanden. De som utsätts för dessa påfrestningar blir desperata och riktar sin vrede mot 

Migrationsverkets anställda. Mattias Grundström menar på att problemen ligger i handläggningstiden 

hos polisen, att den är för lång. En familj kan redan vara etablerad när det är dags att verkställa 

utvisningen. Hot mot personal ska ses som främst ett uttryck för enskilda asylsökandes desperation och 

skadegörelsen mot anläggningar ska främst ses som "politiska aktioner - från både höger- och 

vänsterkanten." – Mattias Grundström. (Jusektidningen, 2014).

DN publicerade 2014-02-06 en artikel där okända gärningsmän eldat upp bildäck utanför 

Migrationsverkets lokaler i Uppsala. Denna händelse är en lång kedja av attentat mot Migrationsverket. 

Generaldirektör Anders Danielsson påpekar att Migrationsverket har utsatts för flertalet attentat och 

attacker. Under 2013 har verket blivit utsatt för 27 polisanmälda attacker. De attacker eller hot som inte 
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polisanmäls är allt fler vilket leder till att man inte vet hur mörkertalet ser ut. Krossande rutor, 

saboterade lås, sönderskurna bildäck, entréer och fasader har sprejats med skällsord. Utöver dessa 

incidenter har även Molotov cocktails, som är en flaska fylld med lättantändlig vätska och exploderar 

likt en bomb placerats under en tjänstebil och stenar med hakkors med anknytning till nazismen kastats 

in genom rutor på Migrationsverkets asylboenden. Budskap om att döda och fraser som "Era avslag 

dödar" riktas huvudsakligen mot anställda och Migrationsverkets lokaler. Vidare förklarar Danielsson

att Sverige har en reglerad invandring, så länge det finns gränser kommer människor att avvisas. Nästan 

alla som fått avslag hos Migrationsverket överklagar till förvaltningsrätten, eventuellt vidare. 

Migrationsverket är endast en aktör, de skriver inte lagarna. Men ur ett rationellt perspektiv är det svårt 

för asylsökarna att förstå måltavlan (DN, 2004). Anders Danielsson vill öka Migrationsverkets

synlighet. Han menar att säkerhetsfrågor är viktiga men Migrationsverket kan inte gömma sig för dem 

mörka krafterna. Danielsson vill möta både hot och skadegörelse med mobila kontor, bilar och personal 

med Migrationsverkets logotyper. Saco-föreningens Mattias Grundström är skeptisk till förslaget och 

säger att arbetsgivaren måste fundera kring riskerna med ökad synlighet (Jusektidningen, 2014).

I en rapport från 2012 studerade statskontoret 8 myndigheter. Statskontorets uppgift är att se till att 

regeringen och andra departement får beslutsunderlag som är relevanta, konkreta och användbara. 

Underlagen ska kunna användas vid omprövning och effektivisering av den statliga verksamheten 

(Statskontoret, 2012). Myndigheterna som studerades var migrationsverket, arbetsförmedlingen, 

kronofogdemyndigheten, domstolsverket, försäkringskassan, statens institutionsstyrelse, tullverket och 

länsstyrelsen i Östergötlands län. I rapporten uppgav drygt tjugo procent av de statsanställda att de 

utsatts för hot eller våld under de senaste tolv månaderna (Statskontoret, 2012). År 2011 fanns det 

ungefär 240 000 anställda vid de statliga myndigheterna, vilket innebär att cirka 48 000 statsanställda 

blivit utsatta för våld eller hot om våld. Anställda på Kriminalvården, Polisen och statens 

institutionsstyrelse är särskilt utsatta men också andra anställda inom statliga myndigheter drabbas. 

Viktigt att notera här är att i rapporten så har inte den myndighet där hot och våld är mest frekvent tagits 

med, nämligen Polisen, då det hade varit väldigt missvisande för resterande statligt anställda eftersom 

Polisens utsatthet är av speciell karaktär. Att utsattheten varierar beroende på vilken myndighet man är 

verksam vid är självklar. Vanligast förekommande är professioner så som socionomer, psykologer och 

läkare utöver Polisen. Gemensamt för dessa yrken är att man arbetar med människor som många gånger 

befinner sig i utsatta situationer (Saco, 2007). Vidare menar dem att en av orsakerna som gör att 

personalen på dessa myndigheter rapporterar så pass lite kring incidenter är att det för dem kan vara 

obehagligt att riskera att i domstol återigen möta den brottsmisstänkte. När hot och våld riktas mot 

tjänstemän som har myndighetsutövning som en del av sina arbetsuppgifter är problemet inte enbart ett 



6

arbetsmiljöproblem utan ett rättssäkerhets- och demokratiproblem för samhället i sin helhet 

(Statskontoret, 2012).

SACO gjorde 2006 en medlemsundersökning på Migrationsverket där personal besvarat frågor kring 

medlemmarnas nöje och missnöjde med sitt arbete och arbetsplats. Över 90 procent av medlemmarna 

känner sig nöjda med sina arbetsuppgifter, närmaste chef och kollegor. De har stimulerande 

arbetsuppgifter och känner att de har utvecklats under sin tid på Migrationsverket.  Däremot är 

medlemmarna kritiska mot styrning och ledning av verksamheten. De är inte nöjda med hur 

verksamheten styr och leds. 75 procent känner sig otrygga inför hur framtiden kommer bli för dem på 

verket. De känner sig stressade över sin arbetssituation, där det främsta skälet är missnöjet med 

ledningen.  Undersökningen visar att många vill bort från Migrationsverket, detta trots att medlemmarna 

trivs med sina kollegor och arbetsuppgifter. De vill inte stanna kvar på Migrationsverket och 80 procent 

funderar på att söka sig till en annan arbetsplats. 57 procent av dessa söker redan aktivt andra arbeten. 

Endast 29 procent skulle rekommendera sina vänner att söka arbete på Migrationsverket (SACO, 2006).

Att medlemsundersökningen visar en stor tillfredställelse bland personalen med sina kollegor, 

arbetsuppgifter och närmaste chefer har egentligen inget samband med vad för inverkan hot eller våld 

har mot den enskilde handläggaren. En förklaring kan vara att handläggaren vid hotfulla eller 

våldsamma situationer vänder sig till sina närmaste relationer på arbetsplatsen, de som troligtvis kan 

förstå dem bäst, dvs. kollegor eller närmaste chef (Arbetsmiljöverket, 2012). Missnöjet med styrning 

och ledning kan ha sin förklaring i att den ökande mängden asylsökningar lett till stress och för lite tid, 

dvs. press uppifrån att prestera och jaga ”pinnar” som det tidigare rapporterats om i media bland 

handläggare på olika myndigheter. Sanna Norblad, avdelningschef på fackförbundet ST menar att det 

behövs mer resurser och mer nyanställningar för att minska arbetsbördan för de handläggare som redan 

arbetar på migrationsverket (SR 23/1). 
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3. Tidigare forskning

I våra sökningar kring tidigare forskning har vi inte lyckats hitta någon identisk eller snarlik studie som 

utförts om hot och våld mot Migrationsverkets anställda. Vi har dock hittat snarlika studier kring hot 

och våld mot myndighetsutövare och statstjänstemän.  Dessa är främst inriktade på myndigheter så som 

socialtjänsten och försäkringskassan där myndighetsutövning utövas och där myndigheter har nära 

kontakt med klienter i utsatta situationer. Den tidigare forskning som presenteras i detta kapitel anser vi 

har störst relevans till vår studie och ger en helhetsbild som i sin tur bidrar till en större förståelse för 

syftet med studien. Den speglar våra teorier kring gräsrotsbyråkrati, klientrelationer och makten man har 

som myndighetsutövare.

3.1 Hot och våld mot statligt anställda

Robin Ringstad (2005) har i sin vetenskapliga artikel ”Conflict in the workplace: social workers as 

victims and perpetrators” förklarat hur konflikt och våld på arbetsplatsen har dykt upp som ett riktigt 

men otillräckligt utforskat problem. Han menar att det finns en stor risk för hot och våld på arbetsplatser 

där makt och myndighetsutövning är förekommande. Ringstad förklarar att det inte finns någon enighet 

gällande begreppet hot och våld och att detta är upp till den enskilda läsaren att avgöra. Studien bygger 

på 1029 enkäter som handlar om socialarbetarens fysiska och psykiska utsatthet från deras klienter. 885 

stycken uppgav att de någon gång under sitt arbete som socialarbetare utsatts för en hotfull situation av 

en klient. 641 personer hade någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för skällsord, 

förolämpningar eller verbala hot. Ringstad förklarar vidare att det finns ett stort behov av att utveckla 

och utbilda socialarbetare i att rapportera hotfulla händelser och hur dessa incidenter ska handläggas 

(Ringstad, 2005).

Brian Littlechild (2005), professor i sociologi med säte i Storbritannien, har även han i sin studie ”The 

Stresses Arising from Violence, Threats and Aggression against child protection Social Workers”

undersökt effekterna av våld och hot mot socialarbetare som arbetade med barnskydd i England och 

Finland. Studien gav ett övergripande svar och en visar på en koppling till Statskontorets rapport (2012) 

som vi presenterat tidigare under bakgrunden. Det övergripande resultatet från enkätundersökningen 

tyder på att fysiskt våld är relativt sällsynt, även om intervjuerna visar att respondenterna upplevt mer 

fysisk våld än vad de uppgav i sina svar. Men erfarenheterna av indirekt våld var vanliga. Situationer 

där det förekom personligt hot påverkade arbetarna i en lång utsträckning och på ett moraliskt plan.

(Littlechild, 2005) Samtidigt som det inte är ett hot om fysiskt våld, så är avsikten att trakassera och 

skrämma. Dessa hot är förmodligen de svåraste för arbetstagaren och deras chefer att ta itu med på 

lämpligt sätt. Det verkar som att verbala hot är så vanligt att de anställda förväntar sig ett sådant 
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beteende i sin samverkan med klienterna, och bara bortom det till en nivå där de känner sig personligen 

hotade av tonen. De verbala attackerna såg de som våld. (Littlechild, 2005).

Christina E. Newhill (1995) professor i socialt arbete skriver i artikeln "Client Violence toward Social 

Workers: A Practice and Policy Concern for the 1990s” om klientvåld och riskfaktorer för 

socialarbetare. Studien visar det att det finns ett stort mörkertal där våld och hothändelser inte 

rapporteras, samma som rapporten från Statskontoret (2012). Newhill förklarar att hot och våld från 

klienter mot socialarbetare är ett vanligt förekommande problem men att socialarbetare underrapporterar 

dessa händelser. I West Virginia 1987 och 1989 genomfördes en studie bland socialtjänstens personal 

där resultatet visade att det var vanligt med fysiskt våld från klienterna. 150 stycken socialarbetare 

uppgav att de aldrig fått någon utbildning i hur de skall agera för att undvika eller hantera hotfulla 

situationer. Newhill förklarar vidare att den ökande förekomsten av hot och våld mot socialarbetare 

kräver omedelbara åtgärder och omfattande utbildning om hotfulla situationer mot socialarbetare och 

fältarbetare i synnerhet (Newhill, 1995).

Grant Macdonald och Frank Sirotich (2005) gjorde en studie ”Violence in the social work workplace: 

The Canadian experience” i Kanada för att erhålla uppgifter om erfarenheter och attityd hos 

socialarbetare som arbetar med våldsamma eller eventuella våldsamma klienter. Artikeln utforskar 

socialarbetarens personliga erfarenheter av våld och deras bedömning av deras oro av säkerhet i 

arbetsplatsen. Studien bygger på en enkätundersökning där det omfattar 300 socialarbetare i Ontario i 

Kanada. Studien visade att socialarbetare har svårt att yttra sig om hotfulla situationer på arbetsplatsen 

och att det finns en mentalitet att som socialarbetare skall man tåla lite hotfulla situationer.  Den 

utbildning som finns för att hantera våldsamma klienter är inte tillräcklig. För att förebygga hot och våld 

på arbetsplatsen menar Macdonald & Sirotich att blivande socialarbetare skall lära sig i sin utbildning 

hur hotfulla situationer kan förebyggas och hanteras, samt vikten i att rapportera incidenter. Macdonald 

och Sirotich menar att säkerhetsrutiner behöver utvecklas tillsammans med riktlinjer och 

handlingsplaner för att öka socialarbetares säkerhet på arbetsplatsen (Macdonald & Sirotich, 2005).

3.2 Otillåten påverkan

Det brottsförebyggande rådet, BRÅ, har utgett en handbok vid namn ”Motverka otillåten påverkan: en 

handbok för myndigheter om att förebygga trakasserier, hot, våld och korruption” skriven av Karolin 

Wallström, Lars Korsell & Eva Andersson. Med begreppet otillåten påverkan syftar författarna på 

trakasserier, hot, våld och korruption som avser att påverka myndighetsutövningen (Wallström, Korsell 

m. fl 2009). Boken bygger på tidigare undersökningar av BRÅ där en kartläggning av otillåten påverkan 

mot myndighetspersoner gjordes och där det sedan fanns underlag och behov för en sådan handbok. 

Hädanefter används otillåten påverkan som ett samlingsbegrepp för trakasserier, hot, våld och 
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korruption. Otillåten påverkan drabbar många tjänstemän och kan leda till fysiska eller psykiska skador 

som påföljd. BRÅ menar att det är ett arbetsmiljöproblem ur ett nationellt perspektiv och kan vara ett 

säkerhetsproblem på den aktuella myndigheten. På sikt kan den påverka rättssäkerheten och demokratin 

(Wallström, Korsell m. fl 2009). Man skiljer på direkt och indirekt otillåten påverkan där den 

förstnämnda avser att påverka tjänstemannens myndighetsutövning, dvs. ändra ett beslut, se åt ett annat 

håll eller ge information. Indirekt otillåten påverkan är en reaktion på ett redan taget beslut. Vissa 

accepterar beslutet och följer det, medan andra reagerar på oväntade sätt så som t.ex. att hota med att 

begå självmord eller fysisk våld (Wallström, Korsell m. fl 2009). Skulden för det negativa beslutet ställs 

på myndighetsutövaren och klienten i detta fall uppfattas som en rättshaverist. BRÅ menar att en 

myndighetsutövare kan komma att tveka till att ta beslut eller vara passiva i sitt beslutsfattande efter att 

de utsatts för otillåten påverkan (Wallström, Korsell m. fl 2009). Ensamhandläggning innebär således en 

risksituation för myndighetsutövaren som kan påverkas på ett professionellt plan men även privat. 

Många gånger drabbas även tjänstemannen av skuldkänslor och tvekar till sitt beslut vilket inte bör ske. 

Det är viktigt att det finns riktlinjer och stöd för den utsatte tjänstemannen på arbetsplatsen när sådana 

situationer uppstår. Många myndighetsutövare lever med otillåten påverkan varje dag i sin yrkesroll och 

en del har också accepterat det detta medför. Därför måste arbetsplatserna arbeta förebyggande och 

också följa upp arbetet. Många arbetsplatser har enbart fokus på inträffade händelser och att vidta 

behandlande efteråtgärder, menar BRÅ. Det behövs även förebyggande arbete innan en incident uppstår, 

klara riktlinjer för hur en viss typ av situation ska hanteras och incidentrapportering (Wallström, Korsell 

m. fl 2009).

3.3 klientrelationer & rollen som myndighetsutövare

Billquist (1999), universitetslektor i sociologi på Göteborgs Universitet studerar i sin avhandling 

”Rummet, mötet och ritualerna. En studie av socialbyrån, klientarbetet och klientskapet” hur 

klientarbetet utövas inom socialtjänstens försörjningsstödsverksamhet. Billquist har genom intervjuer 

och observationer följt klienter och socialsekreterare på deras väg i socialtjänsten. Studien gjordes på två 

olika socialkontor med runt sextio klienter. Billquist förklarar vidare att det finns två arbetssätt, det 

standardiserade och det byråkratiska. De standardiserade arbetssättet är mer relationellt och personligt

medan det byråkratiska arbetssättet definierar klientens problem utifrån de redskap som finns 

tillgängliga. 

Billquist (1999) fortsätter att klienten förväntar sig att socialsekreteraren ska ge ett individuellt och 

personligt bemötande, och att denne vill att dennes situation ska synligöras mer än den gör (det 

standardiserade arbetssättet). Istället för ett personligt bemötande så menar Billquist att det finns en 

byråkratiskt styrd, kontrollerad och administrativ yrkesroll. Klienten måste anpassa sig efter systemet 
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där arbetssättet är normaliserat. Billquist förklarar vidare att klientarbetet är mångtydlig vilket innebär 

att myndighetsutövaren har två roller. Den ena rollen utgörs av en mer personlig och bärande roll och 

den andra utgörs utav den kontrollerande och byråkratiska rollen. Den personliga rollen präglas av ett 

mer relationellt arbetssätt och en tydligare och personligare närkontakt. Billquist förklarar att de 

personliga och kontrollerande yrkesrollerna sker samtligt och därigenom kan ge grund till rollkonflikter. 

Billquist fortsätter med att förklara att dessa roller kan ses som både negativa och positiva på grund av 

upplevelsen av rollkonflikten av handläggaren. Hon förklarar att mellan dessa roller sker en uppdelning, 

desto längre in i systemet klienten kommer och de klienter som passar in i systemet får enklare stöd. 

Klienten är beroende av maktresurser som socialsekreteraren innehar vilket skapar en maktfördelning. 

Förhandlingarna styrs av regelsystem och byråkrati, där ett utrymme för ett individuellt bemötande och 

personlig kontakt är minimal. Det finns inte utrymme för ett personligt bemötande där klientens 

livssituation och ekonomiska situation uppmärksammas (Billquist, 1999).

Roger Smith (2013) en professor i socialt arbete skriver i sin artikel "Castells, Power and Social Work”

att socialt arbete måste ta itu med väsentliga frågor om vilken typ av makt och maktrelationer som 

behövs för att uppnå sina mål. Exempelvis förtryckta eller marginaliserade grupper representeras av 

”makt”. Dessa grupper är uteslutna från socialt godkända nätverk som ger tillgång till resurser. Socialt 

arbete är inte främmande för frågor som rör diskriminering och krav av anti-förtryckande praktik och är 

tvungna att ta itu med konsekvenserna av ”nätverket” stereotyper av socialarbetare som maktutövare.  

Dessa maktförhållanden utgör potentiella utmaningar för socialt arbete som ökar risken för nedbrytning 

och dysfunktion i människor liv. Detta påverkar både dem själva, organisationen och metoder för 

ingripande med människor och grupper som diskrimineras och marginaliseras. Utmaningarna för socialt 

arbete är således dubbelt. Det är viktigt att utveckla en förståelse för vad strukturer och dynamik i 

”nätverksamhället” skulle kunna innebära i praktiken, och dels för att utveckla strategier och metoder 

för ”effektiva” ingrepp i intressen för människor som använder tjänsten (Smith, 2013).

Socialarbetare, exempelvis kommer att behöva utveckla en förståelse för sin egen position och 

maktförhållanden i samband med den plats de har, eller har tilldelats. Samtidigt som de måste vara lika 

medvetna om att dem med vilka de bedriver i praktiken är i vissa fall, bortkopplade. Detta är en viktig 

utgångspunkt som utövare, med tanke på att som utövare oundvikligen projiceras intryck, betydelser, 

auktoritet, makt och kompetens att agera som källor till legitimitet genom organisatoriska, strukturella 

och lagstiftningens villkor.  Makt representeras som förmåga att ändra eller kontrollera händelser och 

utfall som exempelvis förmågan att utöva inflytande över viktiga aspekter i människors liv. I socialt 

arbete kan makt upplevas som en direkt tillämpning av reglerna över rätten till tjänster. Socialarbetare 

och andra utövare använder sig av dessa ”tjänster” i relation till sitt ansvarsområde. Det är således svårt 
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för människor som söker en utövares tjänster att förstå ”nätverket” och deras djupare strukturer. 

Exempelvis kan det vara en upplevelse av uteslutning från viktiga sociala nätverk och konsekvenserna 

problematiseras och kategoriseras just efter dessa nätverket (Smith, 2013).

3.4 Reflektion

Alla artiklar bidrar till en större förståelse för syftet med studien och har också haft en central roll för 

uppbyggnaden av våra teorier, intervjuguiden samt tillvägagångssättet som vi valt. Ringstad (2005)

belyser problemet kring hot och våld på arbetsplatsen som följd av makten som gräsrotsbyråkraten 

innehar. Littlechild (2005) förklarar att verbala hot som exempelvis trakasserier är de mest 

förekommande på en människobehandlande organisation och är väldigt tydlig med att belysa att fysisk 

våld förekommer sällan. Littlechild (2005) kommer fram till samma slutsatser som Ringstad (2005) 

kring hot och våld på arbetsplatsen och visar på att maktförhållanden mellan gräsrotsbyråkrat och dess 

klienter spelar en stor roll. Vi anser att dessa studier är väldigt relevanta för vår analys då dem belyser 

det respondenterna berättar kring deras erfarenhet av verbala hot och våld, vilket också är hur vi valt att 

göra studien, utifrån respondenternas perspektiv och upplevda erfarenheter. Newhill (1995) förklarar 

vidare att det finns ett mörkertal där hot och våld inte rapporteras, och det väcker frågan kring varför hot 

och våld är underrapporterat. Macdonald & Sirotich (2005) besvarar denna frågan genom att förklara att 

arbetarna anser att det kommer med arbetet, vilket vi anser vara väldigt relevant och hjälper förtydliga 

det Newhill (1995) kommer fram till i sin studie. 

BRÅ tydliggör skillnaden mellan hot och våld, samt följderna av direkt otillåten påverkan och indirekt 

otillåten påverkan (Wallström, Korsell m. fl 2009). Detta hjälper öka förståelsen av vår empiri genom att 

den urskiljer  hot och våld samt effekterna av dem. Billquist (1999) hjälper belysa maktförhållanden 

mellan klienten och handläggaren. Detta är en väldigt central aspekt för att förstå roller och klientarbete, 

eftersom handläggaren innehar maktresurser som klienten är beroende utav. Billquist (1991) ger en 

tydlig förklaring på maktskillnader och är därmed väldigt viktig för att förstå vår empiri och 

respondenternas utsagor. Smith (2013) hjälper att vidareutveckla Billquist (1991) och är därmed viktig 

för att förstå handläggaren ur ett maktperspektiv. Vi har i denna studie använt oss utav hela vår tidigare 

forskning, både för att ha en grund för syftet med arbetet men även för att dem  hjälper till att förstå att 

det finns en problematik med kring hot och våld från klienter i människobehandlande organisationer, 

särskilt handläggarna som är ansiktet utåt och har kontakten med klienter, men även för att stärka vår 

empiri och visa på att det inte är ett enskilt fenomen vi studerat, utan att det sker i större omfattning än 

enbart denna studie och att detta bör uppmärksammas. Parallelt med aktuella händelser och 

rapporteringar som presenterades i bakgrunden tycker vi att den tidigare forskningen och bakgrunden 

ger en stor förståelse för problematiken  i respondenternas vardag på deras arbete. 



12

4. Metod

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt val av metod. Vi motiverar vårt val av metod samt redogör 

för- och nackdelar metodvalet kan ha för vår studie. Vidare så redogör vi för den förförståelse vi har 

kring ämnet vi avser att studera, hur urvalet gjordes samt hur intervjuguiden utformades. Slutligen 

diskuterar vi kring validiteten och reliabiliteten med studien, etiska aspekter samt genomförandet av

intervjuerna. 

4.1 Val av metod

Vi har i vår studie valt att använda oss utav kvalitativ forskningsmetod. Vi valde detta tillvägagångssätt 

då vi anser att den är mest lämpad för syftet med vår studie. Vi är ute efter en djupare förståelse kring 

ämnet vi valt att studera och då passar fenomenologin oss bäst, vilket enligt Alvesson & Sköldberg 

(2008) är att utgå ifrån studiesubjektens perspektiv, i vårt fall handläggarnas upplevelser. Vi vill således 

försöka förstå handläggarnas upplevelser av våld och hot och inte förklara dem. Målet är att förstå den 

innebörd som handläggarna ger fenomenet genom deras subjektiva upplevelser. Den subjektiva 

upplevelsen blir vår utgångspunkt (Alvesson & Sköldberg, 2008). Då våra intervjupersoner är individer 

som har erfarenhet av fenomenet anser vi att detta är det bästa tillvägagångssättet för oss. Vi vill med 

detta sagt studera handläggarnas ”levda” erfarenheter närmare och belysa den livsvärld som uppfattas av 

våra studieobjekt. Således ger den kvalitativa forskningsmetoden oss en djupare förståelse kring det 

ökade hotet, våldet och dess konsekvenser för handläggarna. Genom denna metod ges urvalet större 

frihet att lämna sina egna synpunkter och tankar än om vi hade använt oss av kvantitativ metod (Sjöberg 

& Wästerfors, 2008). Kvalitativ metod ger oss även en chans att söka efter innebörd på djupet av vårt 

fenomen och hitta kontext i det insamlade materialet. 

Valet av intervjuer gav oss möjligheten till djupa och utvecklade svar som har använts till att belysa och

besvara syftet samt frågeställningarna i arbetet. Intervjuerna som insamling av data är det centrala i vår 

studie och gav oss en möjlighet att få så tydliga svar som möjligt. En semistrukturerad intervjuguide har 

gett oss möjlighet att ha öppna frågor där vi kunnat ställa följdfrågor för att öppna upp konversationen 

och det som respondenterna avser att berätta om. På så sätt får vi också relevansen i intervjuerna 

kopplade till vår studie. Intervjuerna gjordes enskilt med respondenterna. Tillvägagångssättet kallas 

oftast parintervjuer och innebär att det finns en som ställer frågor och en som besvarar dem (Trost, 

2010). Vi kunde på så sätt bidra till varandras trygghet och inspireras av konversationen. Intervjusättet 

kan även ha negativa aspekter; Den som får tala mest är oftast respondenten och kan då få ut mer av 

intervjun än den som får bidra med mindre (Trost, 2010). Vi valde att göra sex kvalitativa intervjuer 

med studieobjekt som arbetar med och upplever fenomenet vi avsett att studera. Det är viktigt att 

respondenterna som ingår i undersökningen speglar målpopulationen utifrån syftet med undersökningen 
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(Sjöberg & Wästerfors, 2008) vilket vi anser att respondenterna gör. Målpopulationen för oss är 

handläggare med myndighetsutövning i arbetsuppgifterna vilket alla respondenter är. Då vi arbetar med 

en fenomenologisk ansats innebär detta för vår egen del att vår förförståelse behöver sättas åt sidan. Det 

kan te sig svårt, nästintill omöjligt att hålla sig objektiv till vårt studieämne då förförståelse är något som 

vi alltid bär med oss. Genom att vara medvetna om detta har vi försökt att hålla en så hög grad 

objektivitet som möjligt genom arbetets gång. Vi har genom hela studien försökt att förhålla oss till 

fenomenologin genom att fokusera på respondenternas upplevelser, erfarenheter och utsagor och istället 

för att tolka det som framkommer har vi försökt att belysa det och få en förståelse för empirin.

4.2 Urval

Vi har i vår studie valt att intervjua sex handläggare varav samtliga är verksamma på Migrationsverket i 

södra Sverige. Dessa har gemensamt att de arbetar med handläggning av ärenden där 

myndighetsutövning försiggår och där både gynnande och betungande beslut tas. Verksamheten i övrigt 

är relativt jämställd vilket gjorde att vi inte hade något krav på könsfördelning. På grund av tidsbrist 

hade vi heller inga krav på lång arbetserfarenhet, utan det som var viktigt för oss är att respondenterna

hade beslutsfattande i arbetsuppgifterna och att de arbetade på Migrationsverket.

4.3 Förförståelse

Den förförståelse vi bär med oss in i studien bygger på de artiklar, studier, rapporter samt allt man fått ta 

del av i media kring hot och våld mot handläggare på olika myndigheter. Den bygger även på det 

kontaktnät som vi har inom Migrationsverket. Kontaktnätet består av personliga relationer till 

handläggare som arbetar på Migrationsverket där vi genom åren tagit del av deras berättelser om hur det 

är att arbeta på Migrationsverket och vad som kan förekomma på arbetet. Egna referensramar följer 

alltid med i bagaget, vilket gör att tolkningar sker oundvikligen i enlighet med den referensram man har 

kring ämnet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Någon egen erfarenhet har vi inte med att arbeta som 

handläggare med myndighetsutövning, vilket är en bra utgångspunkt då vi vill belysa respondenternas

egna upplevda upplevelser utan att studien blir påverkad av vår förförståelse. Genom att känna till ens 

förförståelse kring fenomenet som man avser att studera kan man minska skadan genom att ta till en rad 

olika åtgärder enligt Alvesson & Sköldberg (2008). En av åtgärderna vi tog till är att vi i 

urvalsprocessen såg till att vi intervjuade respondenter som vi inte har någon relation till då det minskar 

risken att vara partisk. Ytterligare en åtgärd vi tog till för att förhålla oss till en fenomenologisk ansats är 

att vi i presentationen av vår empiri valt att presentera både citat från intervjuer och sammanfattningar 

samt jämförelser mellan respondenternas utlåtanden så som det framkom under intervjuerna.
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4.4 Intervjuguide 

Vår intervjuguide är uppbyggd i enighet med våra frågeställningar och syftet med arbetet. Vi 

kategoriserade dem i fem olika teman (Se: Bilaga 1) av anledningen att intervjun inte ska vara för 

ostrukturerad utan ha relevans i teman som tas upp i ordning, samt att en röd tråd finns för att göra det 

enklare för studieobjektet att följa med i intervjun. Under kategorin bakgrund öppnar vi upp för frågor 

kring respondenterna. Vi ville här ta reda på åldern på respondenterna, hur länge de har arbetat på 

Migrationsverket samt hur deras arbetserfarenhet ser ut. Kön är en dold fråga som vi avgör vid 

intervjutillfället. Nästa kategori kallar vi arbete, där vi formulerat frågor kring hur det är att arbeta som 

tjänsteman och myndighetsutövare. Vi tar här upp vad de tycker är det positiva med deras arbete 

respektive det negativa. Frågor kring hur omvärlden ser dem och hur de målas upp i media ur deras 

perspektiv tas också upp. Klientrelationen tas också upp här samt skyldigheterna gentemot 

arbetsgivaren, hur dessa förhåller sig till varandra och den påverkan arbetet kan ha på deras personliga 

värderingar, åtskilda från yrkesrollen. Det är väldigt viktigt för våra frågeställningar och syfte att ta upp 

och klargöra hur handläggarna på migrationsverket agerar och vad de måste förhålla sig till, hur de 

känner för det och hur deras arbete ser ut. Vidare så tar nästa kategori upp hotbilden och 

respondenternas egna upplevelser kring den. Samma sak gäller kategorin som följer, våld och 

konfliktsituationer, där respondenternas egna upplevelser är centrala. Avslutningsvis i intervjuguidens 

utformning tar vi upp media och hur dessa påverkar deras arbete samt den bild de förmedlar för 

omvärlden och samhället. Vi tar även upp förändringar med arbetsplats och arbetsuppgifter och 

avrundar med att fråga ifall det är något som vi missat som de skulle vilja upplysa oss om eller lägga till. 

4.5 Genomförande 

Vi började vår insamling av data genom att söka relevanta studier och litteratur genom att först gå in på 

Googles sökmotor och söka på begrepp som hot, våld och makt. Vi använde oss utav DIVA:s databas 

för att hitta relevant tidigare forskning. Vi hade svårt att hitta tidigare forskning inom vårt fält som 

berörde vårt syfte och problemformuleringar som helhet. Det var därigenom vi ansåg det vara bäst att 

använda oss av tidigare forskning som berör olika aspekter som kan sammanföras. Vi kunde inte finna 

någonting om hot och våld på Migrationsverket men däremot inom socialtjänsten som har snarlika 

arbetsuppgifter som myndighetsutövare. Trots att den tidigare forskningen riktar sig mot främst

socialtjänsten så går den att tillämpa till vårt område. Den tidigare forskningen gav oss en grund och en 

djupare förståelse kring hot och våld inom arbetet som myndighetsutövare, vilket är den första delen 

utav vårt syfte. Hot och våld mot statligt anställda visar hur våld och hot förekommer på en arbetsplats 

som socialtjänsten. Den visar även att statistiken bör vara högre men att handläggare väljer att inte 

anmäla vilket gör att statistiken blir missvisande. Otillåten påverkan visar oss påföljden av hot, våld och 

korruption för en handläggare, samt vilka åtgärder man kan ta till för att minska den. Den hjälper oss 
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även att besvara vår tredje frågeställning av våra frågeställningar som handlar om vilka tillvägagångssätt 

handläggare använder sig utav. Slutligen har vi klientrelationer och rollen som myndighetsutövare som 

visar oss på vilket sätt klientrelationen påverkas från olika håll och hur makten är fördelad. Vi får även 

se hur makten spelar en central roll för händelser som hot och våld och hur makten påverkar 

klientrelationer går hand i hand, vilket även är vår fjärde frågeställning. Vi ser valda teorier som 

komplettering till vår tidigare forskning och redskap för att bättre förstå fenomenet ur ett sociologiskt 

perspektiv, samt för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Den andra delen av vårt syfte är att 

djupare förstå och belysa med hjälp av sociologiska teorier. Vi hittade litteratur som vi ansåg vara 

relevant och kunde låna böckerna på det lokala biblioteket. Våra teorier är varierade och går från 

Gräsrotsbyråkrati till makt och klientrelation istället för att enbart hålla oss till olika sorters makt eller

enbart klientrelationer. Gräsrotsbyråkratin förklarar hur en tjänsteman som arbetar närmst en 

medborgare ser ut, vilka förväntningar som finns hos handläggaren, från arbetsgivare men även klienten.

Vi är medvetna om att Michael Lipsky är mer statsvetare än sociolog, men vi anser att teorin är mer 

relevant och användbar än t.ex. Max Webers handlingsteori, då gräsrotsbyråkratin är mer aktuell och 

utvecklad för nutidens arbete som tjänsteman. Michael Foucaults maktbegrepp förklarar hur makten 

spelar en central i relation till hot och våld. Maktbegreppet tar upp olika sorters makt, vilka som innehar 

makten och skiftningarna som upplevs både från handläggaren men också klienterna. Även denna teori 

är relevant för studien då man kan använda den för att förstå hur makten är fördelad i en klientrelation 

och hur den påverkar utfallet i en situation som kan uppstå. Slutligen har vi klientrelationer som teori.

Klientrelationen som teori är av stor relevans då våra respondenter är ständigt i direkt kontakt med deras 

klienter och behöver således hålla en god klientrelation med tanke på att deras beslut påverkar 

klienternas liv i högsta grad. 

Vi är medvetna om att våra teorier är olika från varandra men vi anser att man genom att föra dem 

samman kan få en djupare förståelse för fenomenet än om man hade valt teorier som är närmare 

varandra. Under sista terminen i programmet har vi fått skilda uppgifter där vi behövt vidga vårt 

sociologiska perspektiv genom väldigt olika teorier och teman, vilket inspirerade oss till att välja teorier 

med omsorg och bredd. Vi anser att vi i vår studie inte kan förklara eller få en djupare förståelse för 

problematiken utan att välja teorier med bredd. Med hjälp av vald tidigare forskning och teorier har vi 

fått en helhetsbild och förståelse för det arbete handläggarna gör samt orsaker till att hot- och 

våldssituationer uppstår. Det var viktigt för oss att resultatet som vi kom fram till var pålitligt och 

korrekt genom reliabilitetskontroll och validitet. Vi valde därför att göra intervjuerna individuellt och 

med en person i taget istället för i grupp. Detta eftersom vi ansåg att vi bör intervjua respondenter

oberoende av varandra och detta kommer då ge oss större eller mindre skillnader mellan svaren. 

Forskningsfrågorna var huvudpunkten för vårt arbete och därigenom var det viktigt att följa en mall för 
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att kunna lyckas med studien. Vi anser att studien kan vara till hjälp för andra eftersom att det knappt 

finns studier om Migrationsverket och hotbilden som finns. Innan varje intervju gick vi igenom 

konfidentialitet och anonymitet med våra respondenter. Vi ansåg att det bästa sättet att framföra

intervjuerna på ett sanningsenligt sätt var att transkribera varje intervju ordagrant. Empirin som vi 

sammanställt från intervjuerna presenteras som resultatet i studien.  

4.5.1 Tillvägagångssätt
För att fortsätta med det praktiska genomförandet av intervjuerna började vi med att utnyttja vårt 

kontaktnät för att se ifall de personer som vi känner som arbetar med detta ville ställa upp på intervjuer, 

vilket lyckades. Sedan hjälpte vår kontakt på Migrationsverket oss med att få fler att ställa upp på 

intervjuer och vi fick då kontaktuppgifter till dessa för att ta en första kontakt och förklara vad vi skriver 

om, syftet med studien samt hur intervjuerna kommer att gå till. Här meddelade vi även om att deras 

bidrag kommer att vara anonymt där namn och andra uppgifter som kan återkopplas till dem inte 

kommer att finnas med i uppsatsen. Till en början var det fyra handläggare som var villiga att ställa upp 

vilket även är de första som vi intervjuade efter att vi vid en andra kontakt bestämt tid och plats för 

intervjuerna. Det gick en kort tid innan vi fick tag på två till som ville ställa upp, återigen med hjälp av 

vår kontaktperson som frågat sina kollegor och vi bokade även tid med dessa genom telefonkontakt. För 

att visa hänsyn till deras hektiska schema bestämde vi oss för att låta dem avgöra var intervjuerna skulle 

ske. De två första respondenterna intervjuade vi i Migrationsverkets lokaler. De andra två 

respondenterna kunde inte ställa upp under arbetstid på grund av deras hektiska arbetsuppgifter utan var 

villiga att träffas efter arbetet. Den femte respondenten intervjuades i Migrationsverkets samlingsrum 

och den sista respondenten på ett fik i nära anslutning till Migrationsverkets lokaler. Som verktyg har vi 

använt oss utav våra egna smarttelefoner med inspelningsfunktion. Vi transkriberade våra intervjuer i 

talspråk istället för skriftspråk. Detta eftersom vi först och främst inte ville riskera att ändra och tolka

intervjuerna då vi arbetar utifrån en fenomenologisk ansats och vill visa respondenternas subjektiva 

upplevelser, men även för att göra intervjuerna mer trovärdiga. Genom att vara insatt i tidigare 

forskning, teorier och empirin så växte vår analys fram. Genom kodning av empirin delade vi upp olika 

teman som berördes och på så sätt har analysen byggts fram med syftet och frågeställningarna i åtanke 

hela tiden. Slutligen avslutas vårt arbete med en diskussion där vi tar upp våra egna reflektioner i 

förhållande till analysen och arbetet. 

4.6 Etiska aspekter 

Forskningsetiska principer kan konkretiserats i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. De 

forskningsetiska principerna har till syfte att ge en god avvägning mellan forskningskravet och 

individskyddskravet. Dessa principer kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Denscombe, 2008). Informationskravet innebär att som 
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forskare skall informera de berörda om forskningens syfte. Vi presenterade oss själva och vårt syfte med 

studien till respondenterna. Samtyckeskravet ger deltagarna i undersökningen medbestämmande rätt i 

över sin medverkan. Vi kontaktade respondenterna via telefon genom vår kontaktlista och frågade om 

de var villiga att ställa upp i vår studie. Det var viktigt för oss att informera respondenterna att det var 

frivilligt och de bestämmer över sin medverkan under hela studien.  Konfidentialitetskravet innebär att 

alla uppgifter i en undersökning om individen skall ges konfidentialitet och personuppgifter skall 

förvaras på ett sätt att obehöriga inte tar del av dem. Det var ytterst viktigt för oss att inga obehöriga tog 

del av intervjun och processen av att transkribera intervjun. Vi har använt oss utav fingerade namn för 

respondenterna. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlande från enskilda individer får endast 

användas för forskningsändamålet. Vårt insamlade material från intervjuerna med respondenterna var 

ämnade för vår studie och det var viktigt för oss att det endast användes för vårt syfte. Annat material 

var ämnat för att utveckla vårt syfte och ge oss en bakgrund (Denscombe, 2008). 

4.7 Validitet och Reliabilitet

Med validitet menas att vi har undersökt det vi har haft avsikt för att undersöka. Vi har använt oss utav 

intervjuer för att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar. Resultatet vi vill ha fram ska ha så hög 

giltighet som möjligt för det vi avser att undersöka. Skillnaden mellan kvantitativ forskningsansats och 

kvalitativ ansats är att vi inte kan presentera vårt material med siffror. Vi har kodat och bearbetat 

transkriberingen från intervjuerna av den anledningen att förstå vad respondenterna berättar under 

intervjun (Patel & Davidsson, 1994). För att undersökningen ska vara så valid som möjligt har vi använt 

oss utav en intervjuguide där vi har utformat intervjufrågor med syftet att ge svar på våra 

frågeställningar, som ur ett fenomenologiskt perspektiv innebär att få respondenternas subjektiva 

berättelser berättade i intervjuerna. På så sätt anser vi att empirin är av relevans och har en hög validitet. 

För att få en hög reliabilitet är det viktigt att empirin är mätt på ett korrekt sätt och även insamlingen av 

data. Att inte leda intervjun till vår fördel eller ändra på transkriberingen eller citaten. Samma metod 

med samma frågor ska kunna användas och få samma material som vi tidigare fått. Är inte reliabiliteten 

god innebär det att vi fått ett tvivelaktigt resultat och metoden vi har använt oss utav inte är säker. Vi har 

spelat in alla våra intervjuer för att inte glömma vad som har sagts och för att kunna gå tillbaka till 

respondenternas exakta ord för att inte misstolka det empiriska materialet (Patel & Davidsson, 1994).

För att en intervju skall utföras med god reliabilitet måste intervjupersonerna ha en god kunskap för att 

göra bra intervjuer. Vi har även läst litteratur över hur semistrukturerade intervjuer bör utföras. Således 

har vi en god reliabilitet när det kommer till tillvägagångssättet och insamlingen av data. Reliabiliteten i 

upprepningen av studien kan dock ifrågasättas då vi enligt vår metod undersöker respondenternas

upplevda erfarenheter, och detta kan variera beroendes på vad för respondent forskaren intervjuar. 

Således är reliabiliteten om man försöker upprepa studien låg.
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5. Teori

I det här avsnittet går vi igenom tre teorier vi har använt oss utav i analysen för att förstå och belysa 

fenomenet ur ett sociologiskt perspektiv. Michael Lipsky har utformat teorin kring Gräsrotsbyråkrater 

som handlar om hur arbetet kan se ut för myndighetsutövare och vad förväntningar det finns från både 

klient och arbetsgivare. Teorin om Makt kommer ursprungligen från Michael Foucault och den 

använder vi främst för att beskriva den makt som finns emellan myndighetsutövaren och klienten, hur 

den ser ut och vad som kan förväntas i maktrelationer. Slutligen har vi klientrelationer av Roine 

Johansson som behandlar relationen mellan en klient och en handläggare. Teorierna bäddas samman 

med empirin i analysen för att besvara vårt syfte och frågeställningar. 

5.1 Gräsrotsbyråkrati

Michael Lipsky (1980) skriver i sin bok Dilemmas of the Individual in Public Services om Street-Level 

Bureauccracy som kan översättas till Gräsrotsbyråkrati. Lipsky menar att personer som arbetar som 

offentligt anställda tjänstemän ingår i definitionen gräsrotsbyråkrati. Dessa anställda kan arbeta inom 

polisen, skolan, socialtjänsten, myndigheter som försäkringskassan och migrationsverket. Det handlar 

om tjänstemän som interagerar direkt med samhällsmedborgarna. Gräsrotsbyråkrater arbetar direkt med 

människor och innehar en stor, beslutfattande roll i deras liv. Arbetsuppgifterna kan vara väldigt olika. 

En polis eller en tjänsteman från försäkringskassan har olika arbetsuppgifter men arbetar utifrån 

individens bästa och samtidigt även för samhällets bästa. Utifrån de riktlinjer som ska följas ska de 

arbeta för individens bästa men med vissa krav. Med detta i åtanke ska de arbeta effektivt och billigt för 

att uppfylla de mål och krav som finns. Att arbeta effektivt och billigt och samtidigt inte tumma på 

kvalitén finns lagstadgat i Förvaltningslagens 7 §. Gräsrotsbyråkraten har således krav på sig från 

myndighetens ledning, dvs. uppifrån, men även nerifrån från klienterna. Att uppfylla dess krav från 

ledningen gör att man inte alltid kan komma överens med klienternas krav och önskemål vilket kan leda 

till konflikter mellan tjänstemannen och klienten (Lipsky, 1980).

Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkrater har en stor makt och kunskap för besluten som tas i deras 

yrkesroll. Dessa beslut har oftast en betydande påverkan på klienternas liv. Socialtjänsten och 

Migrationsverket är två skilda instanser där myndighetsutövning pågår och viktiga beslut tas som 

påverkar klienter. Socialtjänsten kan t.ex. besluta över om klienten har rätt till ekonomiskt bistånd 

medan migrationsverket beslutar över om klienten har rätt till att få arbetstillstånd eller om de får Asyl i 

Sverige. Trots de olika verksamhetsområdena har båda instanser ramar att följa och i vissa fall når inte 

klienterna upp till dessa ramar och enligt lagstiftning så måste gräsrotsbyråkraten i dessa fall ta ett 

negativt beslut. Eftersom besluten oftast bestäms på plats så blir det negativa beslutet väldigt kännbart 

för klienten. Det är upp till gräsrotsbyråkraterna att ta emot klienternas negativa reaktion till beslutet och 
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försöka klargöra varför beslutet togs då beslutet påverkar klientens liv och välbefinnande (Lipsky 1980). 

Klienten har oftast svårt att begripa att gräsrotsbyråkraten inte kan ta det beslut han/hon hade velat vilket 

är en följd av de riktlinjer och lagar som bestämts av myndigheten i fråga och politiker i landet. 

Gräsrotsbyråkraten hamnar då i en situation där klienten beskyller myndighetsutövaren för det negativa 

beslutet och kan visa sitt missnöje mot gräsrotsbyråkraten i form av vredesutbrott och hot. 

Trots de riktlinjer som finns så menar Lipsky (1980) att gräsrotsbyråkrater har ett stort 

handlingsutrymme och de blir sällan blir granskade. Skulle deras handlingsutrymme minskat skulle 

nästan deras arbete omöjliggöras. Lipsky (1980) menar att deras arbete är alldeles för komplext för att 

kunna begränsas av regler och riktlinjer. Varje fall är olikt det andra och med olika förutsättningar. Det 

kan oftast bero på att arbetsuppgifterna kräver varsamhet men även tolkningar från gräsrotsbyråkratens 

sida. Ett exempel på detta är socialsekreteraren som får ett fall där det ska undersökas om ett barn far illa 

i hemmet. Barnet kanske inte har synliga skador som blåmärken utan anmälan kan göras av personalen

på skolan som anser att barnets beteende har förändrats på ett negativt sätt eller att barnet är vanvårdad. 

Socialsekreteraren gör en undersökning och bedömer inte situationen som vanvård utan finner att 

familjen behöver ekonomiskt bistånd. Eftersom fallen som myndigheter har är väldigt komplicerade så 

är det viktigt enligt Lipsky (1980) att gräsrotsbyråkrater har ett tillräckligt stort handlingsutrymme för 

att kunna fatta rätt beslut. 

Felaktiga beslut kan tas och det finns olika anledningar till detta. Gräsrotsbyråkrater upplever att det är 

personalbrist, tidsbrist och även nedskärningar som påverkar arbetet och fel beslut fattas som spelar ett 

avgörande roll i den berörda klientens liv. Lipsky (1980) skriver även att gräsrotsbyråkraten har en 

negativ bild med fördomar gentemot samhället och medborgarna där de känner att de inte har 

förtroendet från samhället i deras yrkesroller. Avslutningsvis så beskriver Lipsky gräsrotsbyråkratens 

arbete som besvärligt och komplicerad och av den anledningen behöver byråkraten ett stort 

handlingsutrymme. De måste tillgodose klientens behov, men även ledningen i myndigheten. Tilliten 

minskar från omgivningen när arbetet blir stressigt och faktorer som tidsbrist, personalbrist och liknande 

leder till att beslut ibland blir fel och kan påverka klienterna på ett negativt sätt. Förståelsen för 

gräsrotsbyråkraten blir än mindre och missnöjet riktas personligen mot dem.

5.2 Foucault – Maktbegreppet

Michel Foucault var en fransk filosof med inriktning mot sociologi och psykologi. Han räknas som en 

av sin tids mest inflytelserika tänkare och har bland annat utvecklat och myntat teorier kring sexualitet, 

vansinne, kunskap och makt. De sistnämnda är vad vi i denna studie kommer att använda oss utav.

Enligt Foucault finns det inga maktfria relationer eller samhällen. (Foucault, 2003) Makt är något som 
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bara finns och cirkulerar omkring oss, hjälper eller stjälper oss i specifika sammanhang eller specifika 

situationer. Foucault (2003) målar upp maktens utövande som ett nät där individer cirkulerar och alltid 

är redo för att lyda eller utöva makten. På så sätt kan den inte bindas fast till en specifik punkt eller ägas 

av någon som ett objekt. Beroende på situationen en individ befinner sig i gentemot andra individer så 

kan makten skifta position. Den individ som i ena stunden haft makten kan se sig själv i underläge nästa 

stund. Makten är således väldigt flytande och anpassningsbar. Enligt Foucault (2003) kan makt och 

kunskap inte existera utan varandra. De makttekniker som finns är ett sätt att kontrollera viss kunskap. 

Kunskap är makt, och makt är kunskap. Med makten kan man använda sig utav våld, tvång, 

övervakning och kontroll. Foucault menar att makt och kunskap används för att disciplinera individen 

till ett kontrollerbart subjekt. Genom att kontrollera individen kan man exkludera eller inkludera 

individen. Att ha det informationsövertag som makt ger säkerställer den andres underordnande. Det är 

dock viktigt att skilja på makt från disciplin och makt från lag. Makt från disciplin kommer från kontroll 

och normaliserande, medan makt från lag kommer från förbud och straff. 

5.2.1 Pastoralmakt
Enligt Foucault (1982) är Pastoralmakt en gammal form av maktteknik som härstammar från 

kristendomen. Den utvecklades tidigt i det kristna samhället där relationen mellan pastorn och 

församlingen präglades av pastorns ansvar för individerna i församlingen. Tanken är att en individ 

fungerar som vägledning för andra som är i utsatta situationer. Foucault (1982) menar att 

pastoralmakten utgick ifrån att pastorn kunde tjäna andra individer genom det religiösa budskapet och 

säkerställa deras räddning i nästa värld. Som pastor i denna situation uttrycker man en vänligt sinnad 

makt där man bryr sig om den andra individens välbefinnande. Man måste vara beredd att ge av sig själv 

för samhället. För att makten skulle kunna utövas krävdes det att det finns förtroende och en bra relation 

som möjliggör den underordnade individen att tryggt lämna ut information och kunskap om sig själv, 

även ens innersta tankar och hemligheter (Foucault 1982). Idag är pastoralmakten inte längre knuten till 

pastorn och kyrkan utan nu har istället människobehandlande professioner tagit över pastorns roll. 

Domare, socialarbetare, myndighetsutövare, läkare och flera olika institutioner kan inta den pastorala 

rollen. Den är inte längre av religiös karaktär utan har istället som mål att se över bland annat hälsa, 

välmående och säkerhet hos sin ”församling”. Nu är det i detta livet räddningen ska ske och inte i nästa. 

I det moderna samhället syftar pastoralmakten till ”det goda livet”. 

5.3 Klientrelationer

Roine Johansson (2007) är en svensk professor i sociologi och förklarar termen klientrelation i sin bok 

”Vid byråkratins gränser. Om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i klientrelaterat 

arbete.” Klientrelation urskiljs från andra sociala relationer genom dess dubbla karaktär. Dessa 

karaktärer är relationen mellan klient och tjänsteman och samtidigt den relation som uppstår mellan en 
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klient och organisationen som helhet. Johansson förklarar att klientrelationens hållbarhet bygger på flera 

delar, bland annat hur länge man träffas och tidsperioden för återkommande kontakter. Det krävs att en 

tjänsteman utformar en klientfigur för att en sådan relation ska uppstå. Klientens problemområde 

klassificeras av organisationen och sätts därefter i ett specialiseringsområde. Klienten omvandlas till ett 

fall eller ärende genom denna konstruktionsprocess som är riktat till att ge klienten en byråkratisk 

identitet. Relationen som uppstår utmärks av ett reglerat beteende från tjänstemannens sida. Relationen 

uppfattas som ojämlik och skapar en beroendesituation då klienten är i behov av något som 

tjänstemannen kan erbjuda (Johansson, 2007).

Johansson förklarar att underlägsenhet och övervakning gentemot klienten skapar maktförhållanden 

genom att tjänstemannen kan hantera kategoriseringen av klientens problemområde och undanhålla 

viktig information. Den bristande kunskapen om rättigheter och skyldigheter är en annan viktig aspekt 

av klientrelationen, detta eftersom klienten har förhållandevis litet handlingsutrymme gentemot 

organisationen och tjänstemannen. Relationen mellan enskilda individer och själva organisationen är allt 

för komplicerade för att passa in i den oändligt stora hanteringen som är organisationens uppgift och det 

är genom en konstruktionsprocess som individen görs hanterbar. Denna process inleds i början när 

individen och de anställda samarbetar. Det är där individen omtolkas till att bli en klient av den 

anställde. Organisationen sätter upp ramar inom vilket interaktionen sker och styr dessa. Den anställde

agerar som en medmänniska och som en del av organisationen och på så sätt skapas en relation mellan 

klitent och anställd och samtidigt en relation mellan klient och organisation. Johansson förklarar vidare 

att en organisation inte kan ta hand om en "hel" individ utan individen måste omvandlas till en form som 

passar organisationen. Detta sker genom att organisationen sätter vikt vid de karaktäristiska drag som 

faller inom ramen för organisationens specialisering och språk. Därmed kan man också hjälpa individen 

med den hjälp man har rätt att ge, vilket inte är alltid all den hjälp individen anser sig behöva. 

(Johansson, 2007).

5.4 Teorireflektion

Teorierna om gräsrotsbyråkrati, makt samt klientrelationer vidgar vårt perspektiv kring respondenternas 

upplevelser av hot och våld genom att de ger oss nya infallsvinklar för att förstå vår empiri. Lipsky, 

Foucault och Johansson är alla erkända sociologer i den mån att deras teorier är viktiga både var för sig 

och tillsammans för att förstå sociologiska fenomen och samhällsproblem. Teorin kring 

gräsrotsbyråkraten ger oss ett sätt att förstå arbetare inom människovårdande organisationer, deras 

handlingsutrymme och  vad  som förväntas av dem från både klienten och den egna organisationen. 

Lipskys (1980) begrepp kan ses som ett verktyg för att förstå de svårigheter som en handläggare sätts 

inför i sitt yrke i en offentlig verksamhet. Teorin om gräsrotsbyråkraten vidgade våra vyer kring hur 
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mycket makt en handläggare egentligen har och hur deras handlingsfrihet styrs. Detta leder vidare till 

Foucault (2003) och hans maktbegrepp som ger oss ett sätt att förstå hur makten utspelar sig, både från 

handläggaren men också från klienten. Foucault har genom tiderna använts i studier och är aktuell än 

idag med sitt maktbegrepp. Han är här inget undantag;  Foucault ger oss en välprövad och användbar 

teori för att förstå hur makt utspelar sig i förhållandet mellan  klient och handläggare, och de olika 

aspekter som detta innebär. Alla handlingar som sker mellan en handläggare och klient har någon form 

av makt som utspelar sig, och för vår del innebär det en djupare förståelse för den som utövar makt och 

den som är underlägsen den. En viktig del av Foucaults (1982) maktbegrepp är Pastoralmakten, som kan 

användas för att förstå arbetare inom männisobehandlande organisationer och hur deras intentioner ser 

ut samt hur makten utspelar sig från deras perspektiv.

I arbetet mellan handläggare och klient anser vi att teorin kring klientrelationer innehar en stor bredd av 

begrepp och förklarar en stor del av gräsrotsbyråkratens relationella problematik. Johansson (2007) 

förklarar väl hur klienter sätts in i systemet och blir en del av det, vilket knyter an till både 

maktbegreppet och teorin kring gräsrotsbyråkraten. Våra val av teorier har gett oss en stark grund för 

den vidare förståelsen av empirin och ett sätt att förstå vår studie ur ett sociologiskt perspektiv. 

Sammanfattningsvis har valet av teorierna gett oss verktygen för att på djupet förstå respondenterna i ett 

större sammanhang. Varje teori spelar en central roll för syftet med studien genom  att man kan använda 

dem separat för att förstå enskilda företeelser men också att de går att använda tillsammans för att på så 

sätt nå en djupare förståelse på flera plan. 
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6. Resultat
I detta kapitel presenterar vi vårt empiriska material. Genom att transkribera våra intervjuer har vi 

kunnat koda och kategorisera vårt insamlade material och kommer här att presentera det i flera teman. 

Kapitlet börjar med en presentation av respondenternas och deras bakgrundshistoria för att få en inblick 

i vilka respondenterna är och vad de gör. Därefter går vi vidare till första kategorin myndighetsutövning 

där respondenternas upplevelser kring arbete och arbetsuppgifter tas upp. Efter detta avsnitt går vi 

vidare till det vi anser är den viktigaste delen för vår studie, kategorin hot och hotbild. Vi har valt att 

presentera hot och våld i två separata kategorier, då det framkom under intervjuerna att hoten förekom 

mycket mer frekvent än våldet. Avslutningsvis avrundar vi med en sammanfattning av empirin. 

6.1 Respondenterna

I studien har vi haft 6 respondenter med jämn könsfördelning. Vi har valt att hålla respondenterna

anonyma då känslig information framkommer och vi använder oss utav fingerade namn i presentationen 

av respondenterna. Vi ger här även en kort beskrivning kring deras etnicitet då det under intervjuerna 

framkommer som en viktig faktor för bemötandet från klienter. Respondenterna har även arbetat inom 

andra sektorer av myndighetsutövning som också innebär en utsatthet, framför allt kan de relateras till 

vår tidigare forskning.

Alexandra, 27 år, har arbetat på migrationsverket i tre år. Hon har innan Migrationsverket arbetat på 

behandlingshem gällande LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Hon har inom 

Migrationsverket arbetat med ensamkommande flyktingbarn och på förvar av asylsökande. 

Anna, 40 år, har arbetat på Migrationsverket i tolv år. Tidigare har hon arbetat på socialtjänsten och har 

bland annat beslutat om ekonomiskt bistånd. 

Sylvia, 36 år, har arbetat på Migrationsverket i tio år. Hon har genom åren haft varierande 

arbetsuppgifter där hon bland annat varit ansvarig för boenden för nyanlända asylsökande. Hon har även 

arbetat som kurator på grundskola under en kort tid. 

Matteo, 29 år, har arbetat på Migrationsverket i två år. Tidigare har han arbetat inom den offentliga 

sektorn med varierande arbetsuppgifter. 

Milos, 26 år, har arbetat på Migrationsverket i tre år. Han har tidigare arbetat på försäkringskassan med 

varierande uppdrag. 

Gabriel, 38 år, har arbetat på Migrationsverket i femton år med olika uppdrag genom åren. 
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6.2 Arbetets positiva och negativa sidor 

Rollen som myndighetsutövare är något som de flesta respondenter i studien upplever som något 

positivt. De får arbeta med viktiga frågor som spelar roll för samhället men även för klienterna. Det är 

således utvecklande för dem att kunna vara en del av en organisation där de får ta beslut som påverkar 

på flera plan. På ett övergripande plan är respondenterna tillfredsställda med deras arbetsuppgifter och 

yrke. De arbetar på migrationsverket för att hjälpa människor som är i behov av hjälp och ett nytt hem. 

De känner att detta överväger de negativa aspekterna som kommer med deras arbete när de är tvungna 

att ge nedslag. Det är en skör linje då arbetet allt som ofta ses som positivt av respondenterna. Genom 

motiveringssamtal kan de förhoppningsvis minska på hoten mot handläggarna och även hoten mot 

klienten, vilket i sig är en utmaning menar respondenterna. Trots att de känner en tillfredställelse med 

sitt arbete kommer yrket som handläggare med en del krav, från både arbetsgivare och klient. 

Respondenterna besitter en viss makt som myndighetsutövare att ta beslut gällande klienternas liv.

”Man har trots allt någon slags makt. Vi beslutar ju om människors framtid.” 

Men makten är å andra sidan reglerad i form av regelverk och ramar som måste följas. De anser att 

omvärlden inte alltid förstår detta, att det ingår i deras arbete att först och främst se till att lagar och 

regler följs i deras beslutsfattande, då staten är deras arbetsgivare och deras arbete är att ta beslut 

baserade på de riktlinjer som finns för dem. Det finns inget utrymme som myndighetsutövare att 

reflektera över personliga känslor i ett beslut oavsett vad man känner gentemot klienten eller tycker är 

rätt på ett personligt plan. Detta medför att man som handläggare har två sidor att hantera i sitt yrke; den 

ena sidan som är den positiva där arbetet är utvecklande och givande, både för sig själv i sin yrkesroll 

men också för klienten, och den andra sidan som är den negativa där arbetet medför att man ibland inte 

kan göra sin klient belåten och att man är begränsad i sitt beslutstagande. Majoriteten av respondenterna 

håller med varandra kring baksidan av yrket;

”Det svåra är att hålla motiveringssamtal för en asylsökande så att de ska delta i det beslut den fått. 
Exempelvis om en sökande fått en utvisning eller avvisning eller överföring enligt Dublinkonventionen 
så är sökande med och medverkar kring beslutet och vi behöver inte överlämna ärendet till polisen.”

Matteo beskriver motiveringssamtal med individer som är självmordbenägna som det mest krävande 

med yrket och sättet man som beslutsfattare hanterar dessa situationer är genom att ge det tid, att helt 

enkelt vänja sig eftersom det är antingen det eller att sluta arbeta som handläggare då detta kommer att 

ske förr eller senare. 

”Det mest krävande är nog när någon är suicidbenägen och skadar sig själv. Har lärt mig hantera det 
med tiden.”
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Matteo menar att handlingarna om hot och våld som klienterna tar till sig blir allt vanligare och 

förekommer så pass ofta vilket bidrar till att de blir mer normalt för handläggarna att utsättas för vissa 

situationer. En av dessa handlingar är de allt mer växande självmordshoten. Klienterna hotar att ta deras 

egna liv istället för att rikta direkta hot mot respondenterna. 

Respondenterna beskrev myndighetsutövarens tuffaste situation som likadan fast på olika sätt. En aspekt 

av deras arbete handlar i slutändan om att myndighetsutövandet för dem är att hjälpa människor och 

tillfredsställa alla, vilket i praktiken inte går. Man skiljer på de krav man har på sig och det arbete man 

faktiskt gör. Respondenterna menar att man som myndighetsutövare, oavsett vilken myndighet man 

arbetar på ses av omvärlden ur ett väldigt negativt perspektiv, att man är känslolös, inte känner empati 

eller att man helt enkelt är dålig på sitt arbete men de ifrågasätter aldrig varför t.ex. ett beslut fått det 

utfall som tagits. 

En viktig aspekt för handläggarna om svårigheterna för arbetsuppgifterna handlar om den tidspress 

respondenterna har där alla anser att de behöver betydligt mer tid för att ta ett beslut som är tillförlitligt.

Inget ärende är likt ett annat vilket medför komplikationer i att sätta en tidsgräns per ärende då man i 

många fall behöver längre tid att ta reda på fakta och leverera ett tillförlitligt beslut. Effektiviteten och 

utförligheten i arbetet tar skada av tidspressen och således blir också besluten mindre tillförlitliga. 

Alexandra beskriver hennes plikter gentemot alla som följande;

”Som tjänsteman på Migrationsverket har man mycket ansvar, både gentemot kollegor, arbetsgivare 
och asylsökande. Man ska vara tillgänglig för de asylsökande, man har sekretesslagen och 
offentlighetsprincipen att tänka på. Det kan påverka en negativt på så sätt att som myndighetsutövare 
har man en skyldighet att ge information, sen ska man veta vart gränsen går för all information är inte 
offentlig. Tar man beslut på fel grunder kan man även bli PAN anmäld (personalansvarsnämnden). 
Då kan konsekvenserna vara allt ifrån varning till avsked, så det gäller att vara uppmärksam på allt 
man gör.” 

Att kombinera ett effektivt och utförligt arbete med tidsbristen som finns gör deras jobb betydligt 

stressigt och de tror att individer som arbetar inom andra människobehandlande organisationer känner 

igen sig väl då de har liknande arbetsuppgifter. Det är en skör balansgång som ibland försvåras av 

klienternas motvilja till samarbete där information som är av vikt för beslutsfattandet undanhålls. Det 

kan handla om allt ifrån att inte visa några identifikationshandlingar till att använda sig av 

skenförhållanden för att få bosätta sig i Sverige. För att utreda dessa komplicerade ärenden behöver man 

så mycket information som möjligt som handläggare för att kunna ta ett beslut. 

Att vara en myndighetsutövare på Migrationsverket innebär att man ibland får besluta över ärenden som 

går emot deras egna värderingar. De flesta av respondenterna tycker att det är väldigt tufft när sådana 

situationer uppstår, men att det är något som blir lättare med tiden. Det finns inget annat val än att följa 
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lagar och regler även fast man kanske hade velat ta ett beslut baserat på ens egna känslor och 

värderingar. Milos beskriver det som följande; 

”Detta tror jag de flesta av oss känner emellanåt, att det krockar. Många gånger kan det handla om 
sunt förnuft och att klienten fastnar i någon slags byråkratiskt hamsterhjul. Att just lagstiftningen är 
som den är och begränsar en i sitt arbete onödigt mycket. Vissa arbetsuppgifter är många gånger 
väldigt enkla men det byråkratiska gör att det blir oändliga processer som i slutändan drabbar 
klienten mest.”

Milos berättar att klienter ibland har svårt att förstå att handläggarna inte har helt fria tyglar att besluta 

hur de vill, utan tror att handläggaren besitter all makt som behövs för att hjälpa dem. Egentligen så är 

samma makt väldigt begränsad och man tar beslut i enighet med de lagar och regler som för tillfället 

råder. Den yttersta skyldigheten är gentemot arbetsgivaren och dess intressen. 

6.3 Hotbild

Respondenterna arbetar på en enhet med nära kontakt med deras klienter vilket gör att de är särskilt 

utsatta när det kommer till hotbilden mot Migrationsverket. Deras arbetsuppgifter kräver att de har 

möten med deras klienter och det är just här hotbilden är som störst. Respondenterna anser att hot sker 

dagligen, inte specifikt mot en handläggare men ur ett större perspektiv. De själva räknar att de utsätts 

för hot en gång i veckan i genomsnitt. Det sker i flera olika former, bland annat genom att få brev 

skickade till dem eller i mötet med en klient som tagit emot ett negativt beslut. Gemensamt är det de 

negativa besluten som leder till aggressivitet hos klienten då dessa inte får det beslut dem skulle vilja. 

Anna beskriver det som följande; 

”Mestadels är det hot mot att jag gjort fel, t.ex. ’du kommer ångra dig för det du gjort mot mig!’ Vissa 
tolkar det inte som hot. Det är skrik, kroppen blir våldsam och orden kommer ut. Eller att de kommer skada 
sig själva eller att jag kommer förlora mitt jobb.”

Av de 6 respondenter vi intervjuade hade 4 stycken varit med om situationer där våld förekommit. Alla 

respondenter har dock blivit utsatta för hot och trakasserier och det är något som upplevs ofta, vilket är 

varför vi här i resultatet lägger en betydligt större vikt vid hotbilden än vid våldet. En tydlig faktor som 

respondenterna har gemensamt är att man med tiden blir avtrubbad när det kommer till att hotas av 

klienter. Det har blivit normaliserat att ta emot hot och trakasserier att man efter en viss tid inte lägger 

märke till det och då kan det redan vara för sent. Gemensamt hade majoriteten av respondenterna också

att de under intervjuernas gång insett att de utsätts för hot oftare än vad de tänkt på. Detta beror på att vi 

som intervjuande fått dem att öppna sig och reflektera kring deras berättelser.  Hotbilden som finns 

upplevs olika beroende på vilken avdelning man arbetar på, om handläggaren arbetar där denne inte har 

någon kontakt med klienten eller där denne har direkt kontakt med klienten. 
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”Hotbilden är väldigt olika beroende på vilken enhet på Migrationsverket man arbetar på. Arbetar du 
på en enhet där det inte finns någon kontakt med den asylsökande är det mycket mindre än om man 
jämför med en enhet som har mer kontakt med asylsökande. Exempelvis mottagningsenheterna har 
mer kontakt med asylsökande därmed ökar den där. Då jag inte arbetat så länge på migrationsverket 
har jag svårt att definiera om den ökat eller minskat men som det känns så har det ökat, speciellt då 
lagstiftningen ändrats. Ni kanske följt med i rapporteringen kring all sabotage som görs utanför olika 
enheter runt om i Sverige såsom i Malmö då alla fönsterrutor vart krossade. Sedan är det mycket 
demonstrationer utanför förvar och andra enheter som kan spåra ur.”

Hoten framkommer således i olika former. Ibland är det svårt att begripa vad klienterna menar i dessa 

situationer. I sådana situationer menar handläggaren att denne inte vet om klienten menar att 

handläggaren kommer att ångra sitt beslut för att klienten kommer att skada denne, eller att 

handläggaren helt enkelt kommer få dåligt samvete och ångra sig med tiden. Det svåra är att avgöra när 

hoten kan bli verkliga, men att det är ett hot tvekar handläggarna inte på efter lite tänkande. Eftersom 

respondenterna möter så pass mycket hot i deras arbete har de svårt för att ta det på allvar ibland. De 

förstår att klienterna är i väldigt utsatta situationer när ett negativt beslut ges, och som en sista utväg tar 

klienten till de verbala attackerna för att man som handläggare ska bli rädd och förhoppningsvis ändra 

beslutet för att gynna den hotande klienten. 

”Personen känner sig hjälplös och vet inte vad den ska ta sig till, det kanske känns för dem 
som den enda utvägen.”

Många gånger har man även svårt att skilja på ett riktigt hot och besvikelsen för stunden från klienterna 

menar Anna, som även påpekar att det är vissa saker hon inte kan berätta i intervjun på grund av 

sekretess och rådande omständigheter, men att det generellt sett blir hotade ofta utan att tänka på ifall 

hoten är genuina och ifall klienten är kapabel till att fullfölja sitt hot. Det blir till en del av jobbet som 

man kanske inte tänker på så ofta, men som är en riktig säkerhetsfara ifall klienten visar sig fullfölja sitt 

hot. 

”Det är som sagt väldigt svårt att definiera, allt beror på vad man är för person. Någon som uppfattar 
någon som höjer rösten för hot, ja den personen tycker nog att det är hotfullt varje dag. Jag 
personligen har väl högre tröskel för att tycka att någon är hotfull, men under mina 3 år kanske 1-4 
gånger.” 

Milos har arbetat på Migrationsverket i tre år och har tidigare arbetat på försäkringskassan där han också 

i sitt arbete blivit utsatt för hot och trakasserier. Han förklarar att han i sitt yrkesliv blivit van vid detta 

och hade med sig det från försäkringskassan, så det har blivit normaliserat för honom. Han tycker dock 

inte att det är rätt och att de enda gångerna man faktiskt tänker på hur allvarligt det faktiskt är blir när 

han talar med familj och vänner utanför Migrationsverket om sina dagar. Under intervjuerna fick vi 

berättat för oss hur handläggarna agerat vid hotfulla och våldsamma situationer och händelserna speglar 

det innehåll vår tidigare forskning visat på, nämligen att mörkertalet kring oanmälda händelser är stort. 

Nedan följer ett citat av Alexandra när vi frågar om hon upplevt hotfulla eller våldsamma situationer i 

arbetet och om hon anmält dessa;
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”Ja det har jag, två gånger som jag kan minnas rakt av, en gång tillkallade jag polisen för att 
avlägsna personen från byggnaden (valde dock inte att anmäla det) förutom som incidentrapport på 
arbetet, och en gång vid receptionen.”

Alexandras återkoppling till hotfulla eller våldsamma händelser är situationer där hon tvingats ta till 

någon åtgärd gentemot klienten. Incidentrapporten som gjordes i ovanstående händelse är något som 

inte statistikförs eller anmäls till polismyndigheten. Detta är något återkommande bland respondenterna; 

de har svårt att avgöra vad en hotfull situation är vilket innebär att de första hotfulla situationerna dem 

tänker på är de incidenter där någon form av åtgärd tagits vid. Under intervjun med Gabriel berättar han 

att han blivit utsatt för hot ungefär 6 gånger, men då räknar han inte med de verbala attacker som han 

fått utstå som inte lett till våldsamma situationer. När vi frågade om han räknar in verbala hot i de 

hotfulla situationer han utsatts för får vi följande som svar; 

”Jaa. Egentligen så är det hot men det händer så ofta så jag inte räknar med dom. När klienten blir 
våldsam med orden de använde, det är då jag räknar in dom.”

För Gabriel ska det således gå så pass långt att de verbala hoten blir till en våldsam situation för att han 

ska räkna det som allvarligt, vilket i praktiken innebär att regelverket sätts åt sidan när det kommer till 

att anmäla incidenter. Respondenterna menar att man har en förståelse för situationen som klienterna är i 

och ifall de bara påverkas kortsiktigt av hoten så är det ingen idé att fullfölja en anmälan eller 

incidentrapport. Man anser att det ingår i jobbet att utsättas för hot och trakasserier. Ingen av 

respondenterna har heller ändrat sina beslut efter en konflikt med en klient heller, tanken på detta 

existerar inte. Vidare så har det visat sig under intervjuernas gång att klienter har en viss förväntan på 

respondenterna ifall det visar sig att de har liknande nationalitet. När det sedan visar sig att 

respondenterna måste ge ut negativa besked kan de utsättas för skällsord och hot i många former. 

”De ser mitt namn och frågar ifall jag kommer från [...], börjar de genast prata det gemensamma 
språket. Automatiskt tror dessa människor att jag kommer bevilja deras ansökan på grund av 
härkomsten. Blir det att jag måste avslå deras ansökan kan de bli riktigt upprörda och inte förstå hur 
jag kan göra så mot en landsman. Hur jag sviker ”mitt” folk. Eller när jag får människor från ett land 
som har varit i konflikt med det ursprungliga. Då blir jag helt plötsligt rasist i deras mening och 
nekade dem för min härkomst. ”

6.4 I relation till våld 

4 av respondenterna har hamnat i situationer där våldsamma reaktioner förekommit från klienter. Till en 

början var det på förhand bara en som varit med om det, men under intervjuernas gång uppdagades fler 

fall. Sylvia berättar; 

”En gång nekade jag en klient, en man. Han ställde sig upp och började skrika att jag skulle ångra 
mig. Sedan började han skrika något på hans språk. Han lyfte sina armar och viftade mot mig. Men 
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han nuddade aldrig mig, eller gick framför mig och försökte. Utan han hade ett våldsamt 
kroppsspråk.”

Vi frågade henne om hon anser detta vara en våldsam situation trots att mannen i fråga inte rörde vid 

henne och hon svarade efter en stund att det var det, men att hon inte tänkt på det då hon inte fick något 

slag på sig. Gemensamt för respondenterna är att de har svårt att dra linjen för när en situation går från 

att bara vara hotfull till att vara våldsam. Gemensamt är också att våldsamma situationer förekommer 

betydligt mindre än hot och trakasserier. Endast i ett fåtal fall har man hamnat i en våldsam situation. 

Matteo är en av handläggarna som aldrig upplevt våld eller känner till om kollegorna har upplevt det. 

Han ser inte risken att vara så stor för att bli utsatt för våld:

”Tillhör som tur är till ovanligheterna, brukar för det mesta stanna vid uttalade hot. Ingen 
jag känner till har blivit slagen eller tagit tag i. ”

Alla respondenter håller med om att risken att hamna i våldsamma situationer inte är särskilt hög jämfört 

med hotfulla situationer. Det handlar dock om vad för klientel man har, vilket återkommer under 

intervjuerna. Milos arbetar med ensamkommande flyktingbarn och upplever sällan att de blir hotfulla 

eller speciellt våldsamma. De har att göra med åldern, ett 6 årigt barn blir inte lika troligt hotfullt som en 

16 åring kan bli, förklarar han. Alexandra menar att man måste förbereda sig inför varje möte och klient 

och det är något alla de gör. Det är en nödvändighet att vara beredd på vad som kan förekomma under 

ett möte, hur ett möte ska hanteras för att göra det enkelt och förståligt för klienten men även för att 

handläggaren ska vara redo på olika situationer som kan förekomma. Alla handläggare har deras sätt att 

arbeta inför ett möte för att förbereda sig. 

”Jag brukar oftast gå genom ärendet innan ett möte med en sökande, om det finns tidigare historik, brukar 
titta på bilden för att lättare känna igen personen, är det färdiga beslut så brukar jag läsa det och förstå 
beslutet så det är enklare att förklara. Dessutom brukar försöka lägga upp den fortsatta processen i 
ärendet så det är enklare att förklara. Brukar kolla med assistenterna vilket rum är bokat och tolk.”

Det finns riktlinjer på Migrationsverket kring vart man ska vända sig ifall man har blivit utsatt för hot 

och våld på arbetsplatsen. Har man blivit så pass påverkad av situationen finns det även stöd från

handledare att vända sig till och få hjälp. Men ingen respondent har någonsin känt behovet att göra det, 

eller anmält en händelse för polisen. När de använder sig utav polisen är det för att de måste lämna över 

ärendet till dem så som t.ex. om klienten blivit utvisad men vägrar frivilligt att åka tillbaka. 

Handläggarna väljer istället att vända sig till kollegorna när en incident har påträffat. Man går inte in i 

detaljer men de känner att de förstår varandra eftersom de sitter i samma situation.

6.5 Sammanfattning

Ingen utav respondenterna är missnöjda med säkerheten då de känner att det är något som de ständigt 

utvecklar. En av de åtgärder som gjorts är att lokalerna är öppnare än de tidigare varit, så att man har 
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större insyn kring vad som pågår i lokalerna. Man uppmanas av chefer att anmäla ifall det förekommer 

hot och våld och andra situationer. Det finns ställen att vända sig till om man känner att man vill och 

behöver det och hur man kan förhindra hotfulla situationer. De upplever att det är omöjligt att eliminera

de hotfulla situationerna helt och så här förklara Sylvia det:

”Personen känner sig hjälplös och vet inte vad den ska ta sig till, det kanske känns för dem den enda 
utvägen.”

Då de tar beslut i sitt myndighetsutövande som påverkar människor negativt så kommer hoten och 

våldet att alltid förekomma i någon grad. En klient kommer att känna sig hjälplös och desperat och 

försöka med alla medel de har att få stanna i Sverige. Det som kan försvåra deras arbete är den negativa 

bilden som finns av tjänstemän som arbetar med liknande arbetsuppgifter, om det så nu är 

migrationsverket, socialtjänsten eller försäkringskassan. Respondenterna upplever att median spelar en 

stor roll i detta.

”Mycket som finns på media är vinklat till myndighetens nackdel. Det är inte grundande uppgifter som 
media lyfter fram.”

Alexandra berättar att när de målas fram som ”skurken” så kommer klienterna in med en negativ bild av 

dem. Det kan handla om en Svensk medborgare som ska bli sambo med någon från utlandet och vill ha 

hit personen. I vissa fall har personerna ansökt om uppehållstillstånd på felaktiga grunder vilket man 

inte får. Detta försvårar deras arbete och när de förklarar sådana situationer så är blir de alltid boven. Det 

har förekommit och kommer förekomma då handläggare har gjort felaktiga beslut. Men de tycker media

lyfter bara upp negativa saker eller inte tillräckligt grundande uppgifter som hade förklarat varför 

situationen ser ut som den gör.

Arbetet som myndighetsutövare kommer med ett stort ansvar och de måste förhålla sig till två parter 

hela tiden. De har lagar och regleringar de måste förhålla sig till samtidigt som de försöker ge bästa 

möjliga hjälpen till klienterna. Deras egna värderingar och känslor strider mot den reglering de måste 

rätta sig efter men beslut måste tas regelrättsligt. Respondenterna menar att den makt de har över 

klienterna kan te sig vara stor för dem och för omvärlden, men begränsningar finns där och det är just 

detta som är svårt för klienterna att förstå. 

”Det är rätt sorgligt och det stämmer nog lite där att man ”blir härdad”. Det är väldigt dåligt att det 
ska vara en vana och att man ska acceptera allt. Det är lite som en person som jobbar på en fiskbutik 
(vänjer sig vid lukten) eller parfymeri. Så jag tror definitivt att många, inte alla, arbetare på 
migrationsverket anser som att vissa händelser är ingen ”Big deal” så som jag själv tycker. För att en 
person får utbrott på mig och skriker att hela Migrationsverket är skit och vi samarbetar med polisen 
och vad nu personen kan säga och uttrycka sig, tar jag inte som så allvarligt. Men det är väldigt olika 
från person till person.”
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7. Analys 

I det här kapitlet kommer vi att bädda samman vår empiri med teori och tidigare forskning. Teorierna 

används som ett redskap för att förstå och se på empirin ur ett sociologiskt perspektiv och den tidigare 

forskningen används för att förstärka och belysa empirins beståndsdelar. Analysen är uppdelad i två 

övergripande delar där vi börjar med att analysera handläggarnas arbete, för att sedan gå vidare i 

analysen kring det hot och våld som förekommer. Vi avslutar kapitlet med en kort sammanfattning för 

att tydligare klargöra vår analys. 

7.1 Klientrelationer & myndighetsutövning

Myndighetsutövning är ett ord som har blivit så pass inarbetat i vårt svenska språk så förklaringen till 

det i förvaltningslagen har tagits bort då det blivit en del av språket. Vi anser att det är ett begrepp som 

alla bör veta, speciellt om du arbetar som myndighetsutövare. Lipsky (1980) använder begreppet 

gräsrotsbyråkrati för att beskriva människor som arbetar som statligt anställda tjänstemän. Handläggare 

på Migrationsverket kan alltså beskrivas som gräsrotsbyråkrater då de arbetar i nära relation till 

klienterna genom direktkontakt. Lipsky (1980) beskriver att gräsrotsbyråkrater innehar en stor, 

betydande, och beslutsfattande roll i klienternas liv, vilket med tydlighet stämmer överrens med 

respondenternas utsagor. Att arbeta som myndighetsutövare på Migrationsverket är att arbeta för 

individens bästa men även för samhällets bästa. Respondentern ser deras roll som myndighetsutövare 

som något positivt, då de får medverka att förbättra människors liv och samtidigt göra samhällsnytta. 

Man kan dra slutsatsen att respondenterna i rollen som gräsrotsbyråkrater har en viktig förmyndarroll 

gentemot sina klienter och att de trivs med sitt utvecklande yrke där man kan göra nytta för både 

klienterna men även för arbetsgivaren och samhället i sig. Handläggarna arbetar i direkt kontakt med 

klienterna och har ett stort handlingsutrymme för att fatta rätt beslut. Respondenterna har regler och 

riktlinjer som måste följas men Lipsky (1980) menar att deras arbete är för komplex för att begränsas av 

dessa. Lipsky menar att handlingsutrymmet behövs för att arbetet ska kunna utföras. Respondenterna

har absolut ett tydligt handlingsutrymme för att ta egna initiativ och beslut, men begränsas samtidigt av 

andra aspekter. I vår undersökning begränsas handlingsutrymmet av bristen på tid handläggarna har per 

arbete, vilket gör att beslutsfattandet blir begränsat och lidande i vissa fall. Då det i vår undersökning 

handlar om hotfulla och våldsamma situationer snarare än felbeslut som Lipskys (1980) 

gräsrotsbyråkrati menar, så kan man säga att handlingsutrymmet begränsas av tidspressen till den grad 

att handläggarna inte får tillräckligt med beslutsunderlag för att kunna ta ett fullbordat beslut. 

Handläggarnas arbete kräver uppmärksamhet, varsamhet och tolkningar från gräsrotsbyråkratens sida 

men varje fall varierar sig.
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Respondenterna ansåg att några negativa aspekter som finns med yrket är att vara mellanman å ena 

sidan för organisationen och å andra sidan klienten, vilket Lipsky (1980) förklarar som ett 

återkommande problem för gräsrotsbyråkraten där man ställs mellan kraven från klienten samtidigt som 

man har krav på sig från arbetsgivaren och dessa är oftast inte eniga. Att vara den som har direkt kontakt 

med klienten innebär att man också är den som får ta emot klientens missnöje som kan visa sig i olika 

former. Om man tittar på Smith (2013) och hans tidigare forskning kring maktförhållanden kan vi utgå 

ifrån att klienterna har svårt för att förstå handläggaren och myndighetens struktur där handläggaren 

ingår. Billquist (1999) menar att regelsystem och byråkrati begränsar utrymmet för ett individuellt och 

personligt bemötande från handläggarnas sida vilket vi tydligt kan se i vår undersökning där 

respondenterna inte ges den tid det behövs i ett ärende innan de måste gå vidare till nästa. Således blir 

kontakten mellan handläggarna och deras klienter väldigt ytliga och byråkratiska, och 

maktförhållandena tydligare för klienten medan handläggarna inte hinner fundera kring detta. Deras 

arbete upplevs som stressigt då det finns en tidsram att följa och samma orsak leder till att 

gräsrotsbyråkraten krockar i relationen med klienten. 

Den klientrelation som uppstår mellan klient och organisation är enligt Johansson (2007) reglerad från 

tjänstemannens sida. Relationen är ojämnlik och oftast är det en relation där klienten är i underlägsenhet 

och kontrolleras av tjänstemannen, denna relation också överensstämmer respondenternas upplevelser. 

Handläggarna förstår klienternas utsatthet och däri ligger också empatin för dem, men även skyldigheten 

att sköta sitt jobb rätt och ta beslut i enlighet med de regler och ramar som finns. Handläggarna som 

arbetar på Migrationsverket har sina egna personliga värderingar och egna politiska åskådningar som 

ibland inte går hand i hand med regelverket de arbetar utefter. Det är något de måste sätta åt sidan och 

inte låta påverka deras beslutsfattande, de måste förhålla sig objektiva för att kunna utföra sitt arbete.

Arbetet som handläggare är ett regelstyrt yrke där handläggaren inte får låta sina egna värderingar och 

deras egna människosyn påverka det arbete och den arbetskultur som finns utan måste förhålla sig till 

regelverket. Detta leder till att handläggarna arbetar utifrån det byråkratiska arbetssättet snarare än det 

standardiserade arbetssättet (Billquist, 1999). Handläggarna har således inget utrymme för att ta in 

personliga värderingar i arbetet då det ständigt pågår en rollkonflikt mellan handläggarnas två roller i 

yrket (Billquist, 1999). Precis som Billquist i sin studie fann att klienter i många fall förväntade sig hjälp 

som gick utöver handläggarnas befogenhet så har respondenterna även dem förväntningar på sig från 

klienterna. Klienter som delar samma kultur och värderingar som handläggaren förväntar sig ett visst 

bemötande och belöning i form av ett gynnande beslut, medan rollkonflikten i handläggaren inte tillåter 

denna subjektivitet. Klientens behov uppfyller inte alltid de lagstadgade kraven och då måste ett för 

klienten negativt beslut tas. Makten och kontrollen över själva arbetet och beslutsfattandet ligger således 

inte på tjänstemannen utan på chefer, överordnande och lagar. Flera faktorer spelar roll och flera 
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redskap måste användas av gräsrotsbyråkraten innan de kan ta ett beslut. Det är detta respondenterna 

tydliggör, de är myndighetsutövare och har inte en ensidig makt utan det finns ramar som de måste följa 

för att utföra sitt arbete som de på pappret är berättigade till att utföra.  Ett beslut är inte ensidigt utan en 

handläggare handlägger ett ärende, följer ramarna för sitt arbete och går igenom det med exempelvis sin 

chef. 

Respondenterna beskriver klientrelationen som komplicerad för klienten eftersom klientens 

förväntningar inför ett möte inte motsvarar handläggarens agerande under mötet. Billquist (1999) visar 

utifrån sin studie att klienten förväntar sig ett personligt och individuellt bemötande av handläggaren 

men möts istället av en byråkratiskt styrd arbetare. I våra intervjuer framkommer det att klienter i vissa 

fall förväntat sig att handläggaren ska vara personligt påverkad i sitt beslutsfattande om man har 

gemensamma nämnare så som t.ex. nationalitet, vilket gräsrotsbyråkraten inte kan visa hänsyn till då 

gräsrotsbyråkraten måste ha ett kontrollerat och byråkratiskt arbetssätt (Lipsky 1980). Med detta menar 

Lipsky att gräsrotsbyråkraten måste följa regler och arbeta på ett formellt sätt och trots att varje klient är 

olik den andra så finns det flera steg som tas innan ett möte. Inför varje samtal förbereder sig 

respondenterna på samma sätt. Gräsrotsbyråkratens arbetssätt präglas av riktlinjer och regelramar vilket 

klienterna inte alltid förstår. Klienten har svårt att begripa att deras egna värderingar inte kan och inte får 

styra besluten utan det gör lagarna oavsett handläggarens personliga åsikter. Negativa beslut måste 

ibland tas och att förmedla beslutet på ett sätt som klienten förstår är svårt anser respondenterna. Lipsky 

(1980) menar på att gräsrotsbyråkraten hamnar i situationer där klienten beskyller myndighetsutövaren 

för ett negativt beslut och kan visa sitt missnöje i form av vredesutbrott och hot, vilket väl stämmer 

överens med respondenternas utsagor. En gemensam nämnare för respondenterna är att när de hotats av 

sina klienter så är det vid ett negativt besked. Klienten känner således ingen annan utväg än att lägga all 

sin frustration och skuld på handläggaren. Lipsky (1980) menar att detta är ett typiskt drag från klienter 

som gräsrotsbyråkraten måste lära sig hantera. Således innebär byråkratirollen att man trots yttre och 

inre påverkan måste förhålla sig till regler och ramar så att man gör samhällsnytta, vilket definierar 

byråkratirollen. Yrket finns trots allt för att uppfylla samhällets önskemål i första hand. 

7.2 Makten

Relationen mellan gräsrotsbyråkraten och deras klienter är således en väldigt komplicerad process som 

byggs upp och avslutas på en kort tid. Därför måste man också förstå att handläggaren inte får fästa sig 

och skapa personliga band gentemot sina klienter. Då klienten är i en utsatt situation i relationen till 

handläggaren så visar sig maktrelationen väldigt tydligt. Självklart har den enskilde individen en 

underordnad position i relationen då denne är i en beroendesituation gentemot handläggaren och 

organisationen. Enligt Foucault (2003) innefattar makt allt och finns överallt. Den både hjälper oss och
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stjälper oss. Makt används således till att kontrollera och disciplinera individen till ett kontrollerbart 

subjekt, och handläggarna innehar denna makt gentemot klienten dels för att klienten är i en 

beroendeställning, men även för att handläggaren har befogenhet att inkludera eller exkludera individen 

från det sociala skyddsnätet som klienten söker sig till. Både Lipsky (1980) och Foucault (2003) menar 

att makt och kunskap hänger ihop, vilket man kan se stämmer överens med respondenternas yrke. 

Gräsrotsbyråkratens arbete kräver stor kunskap för att utöva dess makt. Besluten som respondenterna tar 

grundas på kunskap kring klienternas liv och deras utsatthet. Klienternas liv och välbefinnande påverkas 

således av handläggarna och deras makt. Som den underlägsna i relationen har de inte många val än att 

ta till med hot och våld vid ett negativt beslut, då ekonomiska resurser eller andra rättigheter inte 

existerar för dem. 

Respondenterna är medvetna om den makt de har i relation till klienten; Uttalandet ”Man har trots allt 

någon slags makt, Vi beslutar ju om människors framtid” visar på en tydlig maktposition mellan 

handläggaren och klienten, men det visar också vad för sorts makt handläggaren har. Idag har 

myndighetsutövare en pastoral makt, där de arbetar för individens välmående och säkerhet (Foucault 

1982). Ett förtroende och en bra relation är väsentlig för att klienten ska kunna tryggt lämna ut 

information om sig själv, vilket gräsrotsbyråkratens arbete grundar sig på. Förtroendet spelar en stor roll 

i arbetet för att kunna besluta rätt (Foucault 1982). Ifall inte klienterna delar så mycket av sig själva så 

försvårar dem arbetet för handläggarna men sätter också sig själva i en utsatt position. Det förekommer 

fall då klienterna inte delar med sig av hela berättelsen till varför de söker uppehållstillstånd i Sverige. I 

resultatet framkommer det att klienter ljugit om skenförhållanden eller så säger dem att de inte har några 

id-handlingar och ljuger om sin ålder. Detta gör att gräsrotsbyråkraten inte kan säkerställa deras 

identitet, vilka de är och om deras berättelse speglar verkligheten. Det informationsövertag som 

gräsrotsbyråkraten borde haft enligt Foucault (2003) finns inte och man kan dra slutsatsen att det är 

något som inte gynnar gräsrotsbyråkraten i dennes beslutsfattande, vilket också kan leda till svårigheter 

för klienten att få sin vilja igenom. 

7.3 Hot och våld 

Det finns en större risk att hot och våld förekommer där makt och myndighetsutövning är 

förekommande (Ringstad 2005). Respondenterna menar att hot är betydligt mer förekommande än våld, 

vilket stämmer överens med Ringestads studie om konflikter och våld på arbetsplatsen samt 

statskontorets rapport från 2012. Macdonald & Sirotich (2005) studie visar att myndighetsutövare har en 

mentalitet där man anser att man får tåla lite i arbetet. Samma mentalitet återfinns hos respondenterna 

vilket verkar vara ett särskiljande drag som är gemensamt för yrken med myndighetsutövning i 

arbetsuppgifterna. Deras studie visar att man har svårt för att tala om hotfulla situationer vilket också 
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kan ses här där respondenterna till en början drog sig för att tala om att de utsatts för hotfulla situationer 

eftersom de inte ansåg det vara så till en början och har således inte heller vidtagit några åtgärder kring 

detta. Man kan se samma fenomen hos Newhill (1995) som i sin studie visar att socialarbetare 

underrapporterar incidenter. I hennes undersökning var det dock vanligt med fysiskt våld vilket vi inte 

kan påstå var vanligt bland våra respondenter. Dessa uppmärksammar istället en hotfull situation som 

hotfull när den uttrycks i form av våld från klientens sida, och åsidosätter alla andra incidenter vilket 

bidrar till det mörkertal som finns i incidentrapporteringen och anmälningarna. 

Respondenterna förmodar att en anledning till att hot och våld förekommer inom organisationer som 

Migrationsverket, Socialtjänsten eller Försäkringskassan är just av den anledningen till att handledarna 

har klientens liv i deras ”händer”. Maktfördelningen är således ojämnt fördelad där handledarna uppges 

ha den största maken i ett klientförhållande och klienten blir maktlös (Billquist 1999). Uppfattningen 

kring problematiken utmynnar i att man som klient känner sig hjälplös och inte vet vad man ska ta sig 

till så att primitiva åtgärder som hot och våld blir den enda utvägen, och således sker ett maktskifte i 

relationen (Foucault, 2003). Det finns en förståelse från handläggarnas sida där de förstår deras situation 

och därmed handlingarna, vilket är en bidragande faktor till varför hot och våld inte anmäls till polisen 

eller styrelsen. Maktrelationen grundar sig således i dels vad klienten tror att handläggaren kan göra för 

denne, och dels ur handläggarnas perspektiv där förståelsen för klienten inte får påverka dennes 

beslutstagande. Den asylsökande förväntar sig att handläggaren ska godkänna ansökan baserad på vad 

klienten berättat och har förväntningar kring att handläggaren ska känna sympati. Däremot måste 

handläggaren agera byråkratiskt och lägga sina personliga åsikter och känslor åt sidan för att utföra sitt 

arbete. Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkraten behöver ha stort handlingsutrymme för att kunna 

utföra ett bra och välgjort arbete. Men när handlingsutrymmet inte räcker till – vad händer då? När 

negativa beslut förmedlas så är det handläggaren som får ta vredesutbrotten från klienten (Lipsky, 1980) 

vilket vi kan se i respondenternas utsagor. 

För att återkoppla till Johansson (2007) och Lipsky (1980) om reglerat beteende hos handläggarna kan 

man säga att klienten har vissa förväntningar på handläggarna baserat på vad de har för synliga 

gemensamma nämnare så som t.ex. nationalitet eller språk. Om denne klient sedan får ett missgynnande 

beslut visar sig vredesutbrottet i form av skällsord och refereringar till hat och svek från handläggarens 

sida. Tre av våra respondenter har minst en gång varit med om sådana här situationer. Klientrelationen 

blir suddig utifrån klientens sida, dvs. att de inte uppfattar från början att relationen är reglerat beteende 

från handläggarens sida (Johansson 2007). Då tjänstemannen har ett ansvar gentemot klienten men även 

ledningen hamnar de också i en underlägsen situation. Det vill säga att handläggaren inte kan besluta 

något om de inte anser att de har lagen på sin sida just i det enskilda fallet. I sådana situationer försöker 
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klienten ”spela” på sina anknytningar till handläggaren. När ett negativt beslut ges förvandlas detta till 

en frustration för hur denne kan göra detta mot honom. 

7.4 Åtgärder

Respondenterna har varit med om olika våldsamma situationer, hot mot dem eller att klienten använder 

indirekt hot riktat mot dem själva där dem hävdar att dem kommer ta sitt liv. Vid sådana här händelser 

så är det viktigt att det finns riktlinjer och stöd för tjänstemännen som blir utsatta för sådana hotfulla 

situationer enligt BRÅ (Wallström, Korsell m. fl 2009). Handläggarna lever med indirekt otillåten 

påverkan under sitt arbete. De är vana vid att sådana situationer uppstår och väljer att acceptera det 

eftersom det är en del av byråkratin. Lipsky (1980) förklarar att klienten oftast har svårt att förstå beslut 

av gräsrotsbyråkraten och att detta kan leda till en situation där klienten beskyller gräsrotsbyråkraten för 

det negativa beslutet. Situationer som kan leda till vredesutbrott och hot från klienten där 

gräsrotsbyråkraten utsätts. 

Foucault (2003) förklarar att det alltid kommer att finnas maktutövande, där individer alltid är redo att 

lyda eller utöva makt. Det kommer alltid finnas en under- och överordnad maktstruktur. Där den 

underordnade lyder den överoordnade och på så sätt utövar denne makt. Respondenterna belyser att de 

har större makt gentemot klienterna eftersom de har kunskap och redskap som klienterna saknar. Även 

om klienterna känner sig underlägsna så har handläggarna inte lika mycket makt som de anser att de 

egentligen har. Handläggarna är i sig underlägsna gentemot regler och protokoller som måste följas. 

Således kan maktrelationen te sig för klienten som kränkande och redan på förhand ha en negativ 

inställning till handläggaren. Klienten har ingen kontroll över vad som sker med dennes liv och för att 

återfå kontroll kan ett försök till ett maktskifte ske genom ett utbrott i form av hot eller våld. Avsikten är 

att trakassera och skrämma vilket är likt det Littlechild skriver i sin studie (Littlechild, 2005). BRÅ 

(Wallström, Korsell m. fl 2009) ger ett tydligt exempel på att klienten är underordnad genom att 

myndighetsutövaren tar beslut som kan förändra hela deras liv, till det bättre eller sämre. Beslutet kan 

leda till olika händelser och förlopp. Johansson (2007) förklarar att klienten blir omvandlad till ett fall 

och ges en byråkratisk identitet. Handläggaren utformar den asylsökande till en klientfigur och 

problemområdet kategoriseras av Migrationsverket (organisation) för att därefter placeras i ett 

specialområde. Relationen mellan klient och myndighetsutövande skapar en beroendesituation som in 

sin tur skapar ojämlikhet, eftersom klienten saknar kunskap myndighetsutövaren innehar. 

En klient kommer med all säkerhet att känna sig i ett beroendeförhållande gentemot 

myndighetsutövaren. Ett beslut som kan påverka deras liv till det negativa kan få klienten att känna sig 

underordnad och beskyllda myndighetsutövaren för den sits den nu sitter i. En sådan situation kan få 

klienten att ta ut sin frustration mot myndighetsutövaren genom verbala hot eller fysisk våld. 
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Respondenterna är så vana vid sådana verbala hotfulla situationer de väljer att acceptera dem då de 

händer så ofta. Newhills (1995) studie förklarar att det finns ett mörkertal i rapportering kring hot och 

våld och att detta kräver omedelbara återgärder genom exempelvis omfattade utbildningar kring 

problemet. Hotbilden borde synliggöras mera genom fler studier för att ge myndighetsutövare redskap 

för att hantera hot och våld som är riktade mot denne eller hot om självskada från klienten. 

Respondenterna var till en början tvekande till att de varit med om särskilt många hotfulla situationer 

förrän man uppmärksammat dem om vad man bör klassa som en hotfull situation. Det visade sig att man 

”härdas” i arbetet som handläggare och att situationerna normaliseras. De väljer att inte rapportera 

sådana händelser för att det inte finns mycket att göra och istället väljer att prata med sina kollegor om 

händelsen för att tillsammans bearbeta det.  

7.5 Sammanfattning

Att arbeta som myndighetsutövare kommer med ett stort ansvar och pressen kring att inte göra felaktiga 

beslut som kan kosta klienten dennes välbefinnande eller livet. Det framkommer både utifrån tidigare 

forskning, teorier och respondenternas egna uttalande att myndighetsutövning kommer dels med en sorts 

makt, en klientrelation som är komplex och en ensidig förståelse. Handläggare hamnar oftast i 

situationer där de får ta klienternas vredesutbrott då klienterna upplever att handläggarna har makten att 

besluta om hur han/hon vill, att det finns en klar och ensidig makt som handläggaren har. I verkligheten 

kan de inte göra det, det är flera processer som spelar roll. Klientrelationen är mellan klient och 

handläggare (Johansson 2007) att arbeta som myndighetsutövare innebär att de har direkt kontakt med 

klienten och representerar organisationen (Lipsky, 1980) vilket innebär att de får förklara varför beslutet 

blev nekat eller inte i linje med klientens önskemål. Byråkrati kan vara svårt för individer att förstå, hur 

det fungerar och varför, och skulden läggs på handläggarna istället för ledningen vilket medför att det är 

handläggarna som får ta de direkta hoten och våldet, vare sig det är fysiskt eller psykiskt. Både tidigare 

forskning och vår egna empiri visar att myndighetsutövare utsätts för betydligt mer våld/hot än vad de 

vill erkänna att de gör. I vårt fall handlar det mer om att hot förekommer så pass ofta att det blivit en 

normalitet att handläggarna förväntar sig ett sådant beteende (Littlechild, 2005). 
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8. Diskussion

Syftet med vårt examensarbete var att få en större förståelse för vad de ökade hoten får för konsekvenser 

för handläggarna på Migrationsverket samt belysa och synliggöra spänningsfältet i klientrelationen som 

leder till att hot och våld mot handläggarna ökar. I det här kapitlet kommer vi att gå närmare in på våra 

frågeställningar och diskutera vårt arbete som helhet. 

Vi finner att det är ett problem att handläggarna upplevt hotfulla situationer så ofta att det blivit 

normaliserat. Vi tror att denna immunitet kan leda till att handläggarna förbereder sig mindre och 

mindre inför ett möte som i slutändan kan kosta dem deras välbefinnande, psyke, eller som värst livet på 

dem själva, sin omkrets eller klienten. Handläggarna har svårt att se hur problemen kan åtgärdas då 

säkerheten är bra, men däri ligger också problemet tycker vi. Man kan inte undvika att hot och våld 

uppstår när det kommer till människors liv. Men det man kan göra är att ändra handläggarnas inställning 

gentemot problemet och avnormalisera det. Det här kan man göra genom att ledningen antar fler 

förebyggande åtgärder kring inställningen och förståelsen för problematiken och vad det kan leda till om 

det inte tas seriöst i god tid. Det framkommer under arbetet att dem inte har läst eller använt sig av 

handboken otillåten påverkan som är gjord för just det här problemet vilket är problematiskt i sig. 

Ledningen behöver betona vikten av detta oftare och införa att handboken blir ordinarie litteratur för alla 

som arbetar med myndighetsutövning. Bristerna i sig ligger således inte i säkerheten på arbetsplatsen 

utan hos handläggarna som inte är tillräckligt medvetna om allvaret i situationerna. 

Hur hotfulla och våldsamma situationer upplevs i arbetet som handläggare har visat sig vara väldigt likt 

tidigare forskning kring ämnet. Lipsky (1980) förklarar att gräsrotsbyråkrater innehar en stor, 

betydande, och beslutsfattande roll i klienternas liv, vilket stämmer överens med respondenterna. 

Handläggaren har ett stort handlingsutrymme för att kunna utföra sitt arbete. Men när negativa beslut 

förmedlas så är det handläggaren som får ta frustrationen från sin klient inte ledningen (Lipsky, 1980) 

vilket vi kan se i respondenternas utsagor. Respondenterna har blivit så pass vana vid verbala hot att de 

inte längre tänker på att det är allvarligt. Det var inte förens vi ställde följdfrågor de berättade att det 

faktiskt var hot men att det kommer med arbetet och är någonting som de måste acceptera och gå vidare 

från. Det är obehagligt för handläggaren att bli utsatt för hot och våld men hot om självmord sätter spår. 

Johansson (2007) förklarar att arbeta som myndighetsutövare innebär att de har direkt kontakt med 

klienten och representerar ledningen. Handläggarna upplever att eftersom det finns denna direkta 

kontakt så anser klienten att det är handläggaren som tar alla beslut och har en ensidig makt. Vilket inte 

är den hela sanningen, eftersom de själva måste följa lagar och regler.
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De faktorer som spelar en central roll i hanteringen av hotfulla eller våldsamma situationer varierar. Det 

är viktigt för handläggaren att vara väl förberedd inför ett möte med sin klient. Ett negativt beslut kan 

leda till en stor frustration för klienten och använder sig av hot eller våld som ett desperat försök att 

ändra handläggarens beslut. Ringstad (2005) berättar att hot och våld mot myndighetsutövande är 

förekommande. Det finns en större risk att hot och våld förekommer där makt spelar en central roll, 

vilket det gör i Migrationsverket. Respondenterna menar att hot är betydligt mer förekommande än våld, 

vilket stämmer överens med Ringstads (2005) undersölning och detta stöts även av statskontorets 

rapport från 2012. Hot kommer i olika former, men vare sig det är hot mot handläggaren, ledningen eller 

hot om självskada så är det fortfarande ett hot och måste ses som en allvarlighet. Detta är varför 

handläggarna måste vara väl förberedda inför ett möte, för att hantera situationer som kan gå illa.

De tillvägagångssätt handläggarna har för att ta itu med en potentiellt hotfull eller våldsam situation med 

sina klienter är olika. Vid hotfulla eller våldsamma händelser så är det viktigt att det finns riktlinjer och 

stöd för handläggare som blir utsatta för sådana situationer enligt BRÅ (Wallström, Korsell m. fl 2009). 

Motiveringssamtal kan hjälpa klienten förstå handläggarens beslut och försöka få klienten att förstå. 

Eftersom handläggarna blivit så vana vid verbala hot så anmäler de inte såvida det inte anser de 

verkligen riskerar att fara illa. Hot och våld mot handläggare mörkentals pågrund av detta. Christina E. 

Newhill (1995) anser att återgärder mot hor och våld kan exempelvis vara genom omfattade utbildningar 

kring problemet. Hon förklarar även att problemet ligger att ett mörkertal i rapporteringen. 

Respondenterna är vana vid att det händer och anser det komma med arbetet så det går väldigt oftast 

aldrig vidare eller rapporteras. Istället för att hålla hot och våld mellan kollegor ska det anmälas och 

synigöras mer så det kan problematiseras och hitta lösning till problemet. 

Vad makten har för roll i klientrelationen och om den bidrar till att hotbilden kring handläggare på 

Migrationsverket växer anser vi är en väldigt viktig fråga. Foucault (2003) förklarar att det alltid 

kommer att finnas maktutövande, där individer alltid är redo att lyda eller utöva makt. Här anses 

handläggaren utöva makten vilket är delvis sant, men de i sig lyder en annan makt. BRÅ (Wallström, 

Korsell m. fl 2009) ger ett tydligt exempel på att klienten är underordnad genom att handläggaren tar 

beslut som kan förändra deras liv. Beslutet kan leda till olika händelser och förlopp som hot och våld. 

Johansson (2007) förklarar att klienten blir omvandlad till ett fall och ges en byråkratisk identitet.

Handläggaren utformar klienten till en klientfigur och problemområdet kategoriseras av organisationen

för att därefter placeras i ett område. Den asylsökande omvandlas till ett fall genom denna process som 

ger denne en byråkratisk identitet. Denna relationen mellan klient och myndighetsutövande skapar en 

beroendesituation som skapar ojämlikhet. Eftersom den asylsökande saknar kunskap och verktyg som 

handläggaren har. Detta skapar en maktrelation som den asylsökande anser att handläggaren bär ensidigt 
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ansvar för. Detta i sin tur leder till att klitenten lägger skulden och frustrationen på handläggaren och 

agerar på ett våldsamt hotfullt sätt mot personen som de anser utöva makten. 

8.1 Avslutande kommentarer

Kvalitativ forskning var en självklarhet för oss att välja och därmed intervjuformen. Vi ansåg at denna 

metod var den bästa för att uppnå vårt syfte med undersökningen. Vi ville få en större förståelse och 

fördjupa oss i hot och våld mot handläggare utifrån deras perspektiv och berättelse. Fördelarna med 

kvalitativ metod är att intervjuerna ger oss en helhetsbild och en berättande dynamik, vi kan ställa 

följdfrågor och få svar vi känner kunde ha bortkommit genom exempelvis ett enkätformulär. Metoden 

ger oss möjligheten att styra samtalet där vi tycker var mer givande och relevant för syftet med studien. 

En nackdel med vår metod är urvalet. Med detta menar vi att med fler respondenter kunde resultatet av 

studien ha sett annorlunda ut.

Fortsatt forskning är något som behövs då det saknas forskning kring Migrationsverket och dess 

personal. Det saknas också forskning kring konsekvenserna av hotfulla och våldsamma klientrelationer 

som inte är om Försäkringskassan och Socialtjänsten. Vi fann under vår studie att den forskning som 

görs oftast tenderar att fokusera på myndigheterna i sig och inte personalen som arbetar där. Det vi 

menar är att den forskning som finns är riktad på myndigheterna som organisationer och den 

byråkratiska processen och mindre på dem som faktiskt utför arbetet och är i direktkontakt med den 

enskilde individen. Det är förvånande att det finns så pass lite forskning kring den myndighet vars 

verksamhet växer snabbast i Sverige.  Förslag på fortsatt forskning kan vara att man tittar närmare på 

mörkertalet som finns i statistiken kring hotbilden och försöker få fram statistik som faktiskt speglar 

verkligheten. Man kan också gå vidare med vår inriktning, där man kan titta närmare på den höga 

acceptansen av olagliga företeelser i klientrelationen som myndighetsutövare, där man fördjupar sig i 

varför det blivit så normaliserat i yrket som handläggare överlag.  

Avslutningsvis anser vi att vi i studien besvarat vårt syfte och frågeställningar och fått en djupare 

förståelse för de konsekvenser som finns inom yrket vi själva vill arbeta med.
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Bilaga 1
INTERVJUGUIDE

Casandra Costa Flores & Valeria Costa Flores

Dolda frågor
Man/Kvinna?

Bakgrund
 Hur gammal är du?

 Vad har du för utbildning?

 Vad är din yrkesbefattning?

 Hur länge har du arbetat på migrationsverket?

 Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter?

 Har du alltid haft samma arbetsuppgifter i din nuvarande tjänst eller har de 

varierat?

Arbete

 Hur upplever du ditt arbete?

 Hur upplever du din roll som myndighetsutövare?

 Finns det några aspekter av myndighetsutövningen som du tycker är svårt? Om 

ja, vilka?

 Vad tycker du är det mest krävande med dina arbetsuppgifter? Hur hanterar du 

detta?

 Tycker du att du har utvecklats som individ sedan du började arbeta på 

migrationsverket och/eller med dina nuvarande arbetsuppgifter?

 Har du något ansvar gentemot klienterna i ditt beslutsfattande? Om ja, vilket?

Har ditt arbete och ditt ansvar gentemot både arbetsgivaren och dina klienter 

påverkat dig negativt på något sätt? Om ja, vilket?

 Ni har ju självklart lagstiftning och riktlinjer från migrationsverket att följa i ert 

arbete och arbetsuppgifter. Anser du att den aktuella lagstiftningen och de 

riktlinjer ni har kan krocka med dina personliga värderingar? Hur upplever du 

detta?

 Vad tycker du är det svåraste med ditt arbete? Du får gärna ge något exempel 

och förklara hur du hanterade detta.

 Tycker du att du förändrats i ditt sätt att utöva myndighetsutövning idag om du 

jämför med hur det var när du först började? 



 Känner du till handboken ”Motverka otillåten påverkan” från BRÅ? Om ja, har 

du läst den? Använder du dig utav den?

 Finns det någon du kan vända dig till för handledning när det kommer till 

otillåten påverkan?

Hotbilden

 Hur är din uppfattning om hotbilden som finns mot handläggare på 

migrationsverket? Har den ökat eller minskat med tiden?

 Hur ofta förekommer hot mot er på migrationsverket enligt din uppfattning?

 Vad tror du orsaken är att ni får hot riktade mot er?

 Om ni jämför er med andra myndigheter; tror du att ni får mer hot riktade mot er 

än t.ex. Socialtjänsten eller Försäkringskassan?

 Har du personligen blivit utsatt för hot?

 Känner du till någon kollega som blivit utsatt för hot? 

 Vad för slags hot är det ni kan utsättas för? Ge gärna något exempel från 

verkligheten

 Uppstår det situationer där du känner att denna kan vara mer riskfylld än andra?

 Finns det någon specifik typ av klientel som kan kännas mer hotfull än andra? Är 

denna klientel knutna till någon specifik kategori ärenden så som t.ex. 

asylsökande eller flyktingar?

 Vad för orsaker eller faktorer tror du kan finnas för att en klient ska ta till med 

hot mot dig i ditt arbete?

 Har ett eventuellt hot några konsekvenser eller påverkan på dig i ditt 

beslutsfattande? 

 Finns det några åtgärder du personligen vidtar innan ett möte med en klient? Om 

ja, vilka? Finns det något ni måste se till att göra innan ett möte med en klient?

Våld & konfliktsituationer
 Har du blivit utsatt för våld eller för en våldsam situation i ditt arbete? Om ja, 

vad hände? Hur hanterade du detta?

 Känner du till någon kollega som har blivit utsatt för våld?

 Hur bedömer du om du löper risk för att utsättas för fysiskt våld eller om en 

klient kan bli våldsam?

 Vad för orsaker eller faktorer tror du kan finnas för att en klient ska gå så långt 

att våld blir verklighet?



 Påverkas du på ett personligt plan av en våldsam situation?

 Påverkas du i din professionella yrkesroll av en våldsam situation?

 Vad för riktlinjer har ni när det kommer till våld mot er på er arbetsplats?



Avslutningsvis

 Pratas det om utsattheten i ert arbete med kollegor och chefer? Om ja, vad pratas 

det om då?

 Tycker du att media förmedlar en korrekt bild av er på migrationsverket?

 Det finns en uppfattning bland handläggare på utsatta myndigheter där ”det ingår 

i jobbet att stå ut med en viss mängd otillåten påverkan” vilket gör att vissa 

incidenter inte anmäls. Delar du denna bild eller anser du att allt som är hot, våld, 

trakasserier och korruption bör anmälas?

 Vad hade du förändrat på din arbetsplats om du hade kunnat när det kommer till 

säkerheten i mötet med klienter?

 Skulle du vilja lägga till något i denna intervju?

Tack för din medverkan!
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