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Sammanfattning 

Denna studie har riktat uppmärksamhet åt anställda vid Migrationsverket som möter och 

utreder människor som ansöker eller har ansökt om asyl. Dessa möten och utredningstillfällen 

har ofta visat sig vara känslosamma, vilket resulterat i en påverkan på den anställde bland 

annat när det kommit till upprätthållandet av yrkesrollen och hanterandet av känslor. Utifrån 

Arlie Russell Hochschilds teori kring emotionsarbete, Erving Goffmans teorier kring 

framträdande och rolltagande samt Candace Clark med hjälp av Stephen Finemans 

begripliggörande kring empati och sympati, har ett teoretiskt ramverk framarbetas för att 

bearbeta insamlade resultat i en analys. Genom semistrukturerade intervjuer som har utförts 

med åtta anställda vid Migrationsverket som i sitt arbete möter asylsökanden, har syftet med 

denna studie varit att undersöka hur de hanterar och konstruerar känslor i förhållande till 

yrkesrollen. Ur det insamlade materialet har det kunnat urskiljas att samtliga intervjupersoner 

anser sig gå in i en yrkesroll och skiljer denna från övriga rolltaganden. De anställda har även 

uttryckt ett behov av att ibland behöva koppla bort vissa känslor i möten med asylsökande för 

att bibehålla sin professionalism och ett korrekt bemötande. Intervjupersonerna upplever att 

rollförväntningar som finns på arbetsplatsen innehåller känslomässiga inslag av vad man får 

och inte får känna. De beskriver också att de agerar uteslutande baserat på dessa 

förväntningar, även om förväntningarna hamnar i konflikt med det man verkligen känner och 

skulle vilja uttrycka. Utifrån dessa upplevelser genomförs en analys som kommer fram till att 

intervjupersonerna inte kan uttrycka sympatiska emotioner i mötet med asylsökande och 

istället måste förhålla sig till empatiska emotioner.  

Nyckelord: Emotionsarbete, Migrationsverket, Yrkesroll 
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1. Inledning 

Vi kan i media dagligen läsa om hur Sverige påverkas av flyktingkrisen. Den statliga 

myndighet som arbetar närmast med flyktingströmmen är Migrationsverket. Vissa av deras 

anställda deltar i det livsavgörande och ibland ödesdigra besluten kring asylsökande. 

Flyktingkrisen har ökat arbetsbördan för anställda rejält, där många kan behöva arbeta fler 

timmar för att hinna med ärenden. Mikael Ribbenvik som är operativ chef för 

Migrationsverket uttalar sig i en artikel publicerad av Dagens Industri (2015, 5 november) att: 

”Systemet är redan överbelastat, och vi ser nu att antalet asylsökande på väg till Sverige 

ökar”. I en prognos genomförd av migrationsverket den 4 februari 2016 förutspår man en 

fortsatt kommande flyktingström till Sverige. Pressen på myndigheten beräknas inte minska 

från förgående år (Magnusson, 2016, 4 februari). 

På grund av de senaste årens krig och oroligheter som pågår i delar av världen, har antalet 

flyktingar som kommer till Sverige ökat. Under 2015 fördubblades antalet asylsökande från 

ca 80 000 sökande år 2014, till 160 000 asylsökande 2015 (Migrationsverket, 2016a). I 

förordningen med instruktion för Migrationsverket som går att finna i svensk 

författningssamling (SFS, 2007:996) stadgas det i 1 § att Migrationsverket är den svenska 

statliga förvaltningsmyndighet för frågor kring medborgarskap, uppehållstillstånd och 

asylsökande. Migrationsverket har också i uppdrag att fullfölja de uppgifter som myndigheten 

har enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Migrationsverket ska alltid verka för 

att de migrationspolitiska målen uppnås. Detta bl.a. genom åtgärder som skapar 

förutsättningar för ett effektivt och långsiktigt asylsystem som värnar om asylrätten (SFS, 

2007:996, 1a §).  

Denna statliga myndighet och dess yrkesgrupp har ett stort ansvar när det kommer till svensk 

flyktinghantering. Här behandlas alla ärenden för människor som kommer till Sverige för att 

söka skydd eller uppehållstillstånd. I jobbannonser söker Migrationsverket personer som står 

för deras värdeord: tydlighet, empati och mod, speciellt när det kommer till handläggare, 

beslutsfattare och teamledare. De skriver bland annat att man som person ska vara trygg och 

kunna skilja på det personliga och professionella (Migrationsverket, 2016b). I en 

tidningsartikel vi tagit del av intervjuas en handläggare om ärenden där personer nekas att få 

stanna i Sverige och hur påfrestande dessa fall kan vara för bägge parter. En handläggare som 

arbetar på en enhet vid  Migrationsverket i Sverige, menar att hennes arbete ibland är: “ett 

arbete som riskerar att slita på själen” och att “vissa möten med sökanden blir väldigt 
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känslosamma och kryper in under skinnet” (Sahlin, 2016). Från det här exemplet beskrivs 

arbetet som något som kan vara väldigt känslosamt. Då flyktingkrisen och Migrationsverket 

är ständigt förekommande i samhällsdebatten är det viktigt att undersöka hur anställda som 

möter asylsökande upplever och hanterar sin yrkesroll, då dessa samtal kan vara 

känslomässigt påfrestande för bägge parter. Det är av intresse att närma sig denna myndighet 

och att försöka ringa in berättelser från anställda. Genom detta kan vi få en bild av deras 

upplevelse. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att få ökad förståelse av den känslomässiga innebörden i arbetet 

hos anställda vid Migrationsverket som möter asylsökanden. Utifrån detta syfte har tre 

frågeställningar utformats: 

Går det att urskilja känslohanteringsstrategier hos anställda vid Migrationsverket som möter 

asylsökande? 

Vilka känslor konstrueras i förhållande till den yrkesroll som följer av att arbeta på 

Migrationsverket? 

Upplever de anställda att de påverkas av de känslor som förekommer? 

1.2 Disposition  

Följande kapitel behandlar den tidigare forskning som finns kring de ämnesområden som 

berör asylsökanden, flyktingar och känslor i arbete. Detta för att ge en bakgrund till fältet vi 

undersökt och presentera liknande studier som gjorts. Därefter går vi igenom den teori som 

kommer att användas till att analysera det insamlade datamaterialet. Sedermera går vi igenom 

vilken typ av metod vi har använt oss av, dels för att samla in vårt datamaterial men också för 

att tolka materialet, samt hur intervjuerna har utförts. Även en redogörelse för etiska 

överväganden, kodning och transkribering görs. Detta för att ge läsaren en bild av studiens 

analytiska process och etiska ställningstaganden. Därefter följer resultat- och analysdelen där 

vårt datamaterial presenteras i form av utdrag från transkriberingar som sedan analyseras 

utifrån den vårt teoretiska ramverk. Här kan man se de paralleller som görs mellan empiri och 

teori. Slutligen diskuterar vi resultaten i relation till de olika kapitlen och gör presenterar 

förslag till vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer tidigare forskning som bedrivits på liknande ämnesområden som 

undersökts i denna studie att presenteras. Då det finns relativt lite forskning kring 

emotionsarbete i statliga myndigheter i Sverige, presenterar vi till största del internationell 

forskning som gjorts kring det aktuella fältområdet. Eftersom myndighetsutövningen varierar 

när det kommer till migrationsprocessen i olika länder har det varit relevant att presentera 

studier med fokus på socialtjänster eller socialarbetare. Här har vi kunnat se liknande 

yrkesutövning som denna studies urval. 

	  
2.1 Människor på flykt 

På senare år har mycket forskning gjorts på fältet som vi avser undersöka. Roth (2010) tar upp 

att den svåraste delen av att arbeta med människor som flyr från krig är att ta del av deras 

historier. Hon beskriver samtalen som följande; “Talking to people about their moments of 

greatest weakness can be an intensely emotional experience” (Roth, 2010, s. 152). Under 

samtalen beskriver hon även att man måste vara lugn, sympatisk, men ändå distanserad, för 

att inte bryta ihop. Senare privat i hemmet kunde det däremot ges mer utrymme åt känslorna 

som uppstått (Roth, 2010). Eisold (2012) tar upp historier som återberättats av asylsökande 

och hur de överlevt hemska förhållanden. Här framhålls många fall av emotionell investering 

från handläggarens sida, bland annat att det känns sadistiskt att efterfråga detaljerade svar 

kring vad personerna varit med om (Eisold, 2012).  

En nyutgiven studie av Mishori, Hannaford, Mujawar, Ferdowsian och Kuresh (2016) 

fokuserar på upplevelsen hos yrkesverksamma personer inom olika typer av vårdområden 

som i arbetet utvärderar och behandlar asylsökande. Utifrån deras upplevelser kunde studien 

konstatera att majoriten av deltagarna hade positiva erfarenheter av arbetet med asylsökande 

då de upplevde att man hjälpte en utsatt grupp (Mishori, et al, 2016). De negativa känslorna 

som i studien noterades sällan, var yttranden kring de känslomässiga svårigheter som infann 

sig när man tog del av asylsökandes berättelser (Mishori, et al, 2016). I en redovisning av 

resultatet i studien beskrev en deltagare den negativa upplevelsen med följande; “It is often 

very difficult–the trauma that individuals have experienced is simply horrific and I would 

prefer to not know that this kind of evil even exists’’, vilket då härleds till den negativa 

påföljden som arbetet kan ha (Mishori, et al, 2016). Studien avslutas med att den till största 

del positiva upplevelsen hos deltagarna kan bidra till att skapa material för att förbättra 
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rekrytering till en sektor som är i behov av frivillig-arbetare och personal (Mishori, et al, 

2016). 

En annan studie som berör de asylsökandes berättelser är genomförd av Herlihy, Jobson och 

Turner (2012). Studien tar fasta på att västvärldens migrationsprocesser förlitar sig starkt på 

minnet hos asylsökanden, eftersom deras berättelser utgår från vad de minns. Studien finner 

att de beslut som tas utifrån återberättelser från minnet kan vara besvärliga (Herlihy, et al, 

2012). Detta pga. att en sådan process förutsätter en form av utvärdering där man bedömer om 

den asylsökande talar sanning eller ej (Herlihy, et al, 2012). Att göra en sådan bedömning 

menar författarna är osäkert då berättelser som baserar sig på upplevelser kan vara felaktiga 

och variera i detaljrikedom, även om de är sanna (Herlihy, et al, 2012). Att avgöra 

försanthållande i asylsökandes berättelser utifrån detaljrikedom eller ifall berättelsen 

innehåller motsägelser kan vara en osäker metod (Herlihy, et al, 2012). 

En artikel betonar bristen på forskning och utbildning i migrationsfrågan och menar att risken 

med detta är att asylsökande riskerar sämre humanitär behandling och hantering i sina 

ärenden (Tastsoglou, Baillie, Abidi, Lange & Brigham, 2015). För att belysa problemet 

genomfördes en undersökning med fjorton deltagare inom organisationer som arbetar med 

immigranter. Undersökningen kommer fram till att deltagarna upplever att de asylsökande 

ofta är traumatiserade och påtvingade att fly från sina hemländer, men att deras behov av 

hjälp varierar mycket. Bristen på utbildning och forskning kring ämnet leder också till annan 

problematik; ett stort emotionellt arbete som följer med att utvärdera och hantera 

traumatiserade människor gick att utläsa i deras studie (Tastsoglou, et al, 2015). Det slås fast 

att denna yrkesgrupp och dess klienter är väldigt känslomässigt investerade i processen vilket 

speglar en känslighet som upplevs i tillämpningen av de lagar och förordningar som gäller. 

För att få ökad förståelse för problematiken och bristerna kring denna process lyfter man fram 

att man genom forskning måste arbeta fram mer utbildningsmaterial kring asylprocessen för 

att underlätta för bägge parter genom ökad förståelse för systemet (Tastsoglou, et al, 2015). 

2.2 Svensk forskning kring Migrationsverket 

Eftersom länder i västvärlden använder olika system och myndigheter för att hantera 

asylärenden gjordes en ansträngning för att hitta tidigare forskning som hade en liknande 

avgränsning som denna studie, alltså forskning kring Sverige och Migrationsverket. Granhag, 

Strömwall och Hartwigom (2005) har utfört en studie om vad anställda på Migrationsverket i 

Sverige har för uppfattning kring om de asylsökande ljuger och hur denna bedömning av 
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trovärdighet bör genomföras (Granhag, et al, 2005). Studien kommer fram till att anställda vid 

Migrationsverket tycker det är viktigt att i deras arbetsmiljö förmedla tillförlitlighet och 

trovärdighet. För att bättre kunna uppfylla detta föreslår studien mer utbildning åt de anställda 

(Granhag, et al, 2005). En annan artikel som också berör svenska förhållanden är Blight 

(2015). Artikeln undersöker asylövervägandet när det kommer till sökande familjer vars barn 

gradvis blivit apatiska (Blight, 2015). Närmare studeras beslutsfattare och utvärderares roll i 

att tolka och återge familjers berättelser kring varför de behöver asyl, och hur detta reflekteras 

i besluten. Resultatet av studien visade att asylsökandes utsagor blev i besluten kraftigt 

reducerade och omformulerade på ett sätt som gjorde att viktiga aspekter uteblev. Blight 

(2015) menar att detta kan vara skadligt för det svenska rättssystemet då vissa människor kan 

riskeras bli exkluderade från en rättvis rättsprocess. Studien konstaterar att det behövs 

implementeras ett feministiskt perspektiv hos myndigheten och en övergripande ny strategi 

som inte diskriminerar vissa grupper (Blight, 2015). 

2.3 Känslor i arbetet 

Viss forskning hävdar att individen påverkas negativt av en oenighet mellan känslor och 

emotioner Zapf (2002) summerar forskningen kring emotionsarbete med tonvikt på vad det 

har för effekt på välbefinnandet. Man är överens om att denna emotionella oenighet är en 

stressfaktor som är kopplat till känslomässig utmattning och otillfredsställdhet i arbetet (Zapf, 

2002, s. 264). En annan studie framför att det är mer sannolikt att en anställd i interaktion med 

en kund visade upp en emotionell oenighet än i interaktionen med andra medarbetare (Tschan, 

Rochat, & Zapf, 2005). Studien noterade att det kunde finnas en oenighet hos personalen till 

de normer som rådde i relation till deras känslor. När normerna inte var förenliga med vad 

personalen egentligen kände var sannolikheten större att de avstod från att uttrycka dem i 

interaktionen med kunder jämfört med medarbetare. Det som personalen egentligen kände var 

något som inte var förenligt med normer och som då doldes (Tschan, et al, 2005). Ett annat 

resultat i studien visade att när personalen tryckte undan sina negativa känslor blev följden en 

ökad känsla av stress (Tschan, et al, 2005). 

Lammers och Stapel (2011) tar i sin artikel upp hur avhumanisering kan aktualiseras i ett 

maktförhållande. Relevansen i detta som går att finna i vår studie ligger i att man i deras 

studie konstaterar följande; att vara i maktposition innefattar att ta svåra beslut för andra 

människor som kan orsaka smärta eller lidande (Lammers & Stapel, 2011). Undersökningen 

visade att avhumanisering fungerar som hjälp i att rättfärdiga dessa beslut och att tona ned 
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känslan av att det orsakar lidande för motparten. I relation till vår studie lyfter vi två 

undersökningar ur Lammers & Stapel (2011). I den första undersökningen konstaterar man att 

avhumanisering är vanligare hos grupper med en maktposition. Den andra undersökningen 

bekräftar dessa förhållanden och visar att det med största sannolikhet sker efter att man tagit 

ett beslut som orsakar lidande för den utsatta gruppen (Lammers & Stapel, 2011). Denna 

strategi av avhumanisering har som funktion för gruppen i maktposition att fatta svåra beslut 

utan att influeras av sentimentalitet och på så sätt kan göra detta på ett känslokallt men ändå 

rationellt sätt (Lammers & Stapel, 2011). Vidare tar en annan artikel upp att känslor 

inblandade i beslutsfattande är partiska och inte bör styra beslut, men de är ändå viktiga i 

moralisk evaluering (Keinemans, 2015). David Pizzaro (2000) argumenterar också för att 

känslor fördunklar omdömen och inte är objektiva i beslutsfattandet. Känslor kan dock fylla 

ett syfte likt det Keinemans menar, även om det inte bidrar med ett objektivt omdöme utan är 

subjektiva kan det ge individen information om den moraliska situation som utspelar sig (De 

Sousa, 1987; Pizarro 2000). En person som inte influeras av känslor kan missa att det pågår 

ett moraliskt omdöme (Pizzaro, 2000). 

En studie ser på känslor som ett verktyg och ett underlag för människor i alla situationer från 

individuell interaktion till sociala strukturer (Mattley, 2002). Känslouttryck hos individer har 

egenskapen av att influera alla sociala handlingar och interaktioner de deltar i (Mattley, 

2002). När individer framhäver känslor för varandra sker ett utbyte av information, detta 

innebär att den fortskridande interaktionen är präglad av dessa informativa känslouttryck 

(Mattley, 2002). På samma sätt kan undanhållandet av känslor och då information påverka 

interaktionen i en annan riktning. Känslor blir ett hjälpmedel för tolkning av situationen i all 

interaktion, människor kan genom känslor hitta en gemensam förståelse för ett sammanhang 

men också styra interaktionen i olika riktningar (Mattley, 2002). Denna studie förutsätter att 

det förekommer ett ständigt känslomässigt arbete, även i arbetet. 

På senare år har det alstrats forskning kring känslor i arbetet i flera yrkeskategorier där 

socialarbetare ofta är framträdande. Ingram (2013) proklamerar att det är viktigt för 

socialarbetare att själva kunna identifiera emotionella responser och med hjälp av detta uppnå 

positiva relationer i sitt arbete (Ingram, 2013, s. 2). När det kommer till emotioner och 

professionalism i arbetet börjar vi komma till ett osäkert område menar författaren. Ingram tar 

upp att om arbetaren separerar bort sina emotioner från sin yrkesroll, kan individen som 

utreds falla mellan stolarna, i detta fall den som blir bedömd under handläggningsprocessen 

(Ingram, 2013). Ferguson (2007) diskuterar kring samma ämne och menar att det går att finna 
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en tendens där socialarbetare trycker undan och avlägsnar sina känslor. Detta för att lättare 

kunna ta beslut som annars skulle kunna påverka arbetaren på ett känslomässigt sätt och 

därmed kunna ta längre tid att fastställa. Ferguson (2007) menar vidare i sin artikel att denna 

tendens också går att finna i andra liknande yrkesroller där beslut fattas. I likhet med Ingram, 

kan denna process av att följa regler leda till att individen som blir bedömd hamnar i kläm då 

beslutsfattaren måste utgå ifrån de regler och lagar som finns och inte alltid tänker på vad som 

är bäst för individen som blir bedömd. Studien kommer fram till att det behövs ett visst 

emotionsarbete i samband med den yrkesroll som förväntas av socialarbetaren (Ferguson 

2007, s. 782). I en äldre studie genomförd av Stenross & Kleinmann (1989) djupintervjuades 

kriminalpoliser kring deras känslomässiga arbete i relation till offer och brottslingar. Man 

kom fram till att de ogillade arbetet med offren och föredrog arbetet med brottslingar. 

Poliserna kände att i brottslingarnas fall påverkades de inte av deras känslouttryck då de 

ansågs påhittade eller simulerade i syfte att vinna medömkan och sympati. När polisen 

ställdes inför uttryck som av dem tolkades vara simulerade, kunde de ignorera dessa och 

istället fortsätta som om inga känslouttryck funnits. Offren sågs i sin tur på som en 

känslomässig börda då deras känslouttryck upplevdes som sanna och man var därför tvungen 

att visa empati (Stenross & Kleinmann, 1989). 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån detta kapitel har vi kunnat se den bredd av forskning som finns när det kommer till 

människor som söker skydd i ett nytt land och då behöver förmedla sin berättelse. Vi har velat 

visa på hur det enligt tidigare forskning kan finnas negativa konsekvenser med känslomässigt 

arbete, både för de som arbetar men också för den grupp som tas in för att bli utvärderad. En 

negativ konsekvens kan t.ex. vara att emotionell oenighet uppstår, då emotionerna som visas 

inte stämmer överens med inre känslor. Från den tidigare forskningen kan vi se konsekvenser 

som kan uppstå i det arbete vår urvalsgrupp genomför. Vi berör även forskning som 

framhäver hur man hanterar potentiella svårigheter i dessa sammanhang och hur 

ansträngandet arbetet kan vara. Den tidigare forskningen har visat att känslor i olika typer av 

yrkesroller är något allmänt förekommande och att detta med stor sannolikhet påverkar 

människor som arbetar i sociala sektorer såsom inom Migrationsverket.  

Nyutgiven forskning kring just svenska förhållanden har visat sig vara begränsat men vi har 

lyft två undersökningar som behandlar detta på olika sätt, med fokus på migrationsprocessen 

och dess anställda. När vi undersöker anställda vid Migrationsverket i Sverige vars uppdrag är 
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att hantera och ta beslut kring asylsökande, kan forskning kring känslor i arbete och 

beslutsfattande om andra vara relevant. I media uppmärksammas ständigt Migrationsverket, 

men det finns inte mycket forskning kring anställdas situationer och mer ingående studier på 

vad denna typ av arbete kan innebära för individen. Tidigare forskning som vi presenterat 

berör sällan upplevelser i dessa sammanhang på ett individuellt plan och vad individen som 

möter den asylsökande känner, vilket vi i denna studie avser att göra genom att undersöka 

intervjupersonernas upplevelse av känslor och hantering. På detta sätt bidrar vi till att 

undersöka dessa aspekter med utgångspunkt i en svensk yrkesgrupp och inriktade på 

individens egna upplevelser. Detta kan bidra till ny kunskap inom fältet som kan stärka 

vetskapen kring hur situationen upplevs av dess anställda. Den tidigare forskning som här har 

presenterats skiljer inte mycket på emotioner och känslor. Denna studie avser däremot att 

använda ett teoretiskt ramverk där dessa två uttryck varierar i innebörd och hur de kan 

appliceras, vilket vi kommer återkomma till i teoriavsnittet.  

3. Teori 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för teorier som är relevanta för vår studie. Dessa 

teoretiska utgångspunkter kommer sedan användas i analysen av vårt insamlade material och i 

besvarandet av våra frågeställningar. Innan vi redogör för de teorier som har valts ut följer en 

definition av begreppen känsla och emotion, då dessa kommer att användas genomgående i 

studien. 

3.1 Definition och distinktion mellan känsla och emotion 

Fineman (2003) menar i sin distinktion av dessa begrepp att känslor är något subjektivt och 

någonting individen erfar privat, medan emotioner å andra sidan är känslouttryck individen 

visar utåt mot omgivningen (Fineman, 2003, s. 8). Det behöver inte betyda att det 

nödvändigtvis finns en relation mellan känsla och emotion, utan en individ kan känna sig 

ilsken (känsla) men inte visa detta utåt för andra (emotion). Finemans (2003) 

begreppsredogörelse kring känsla respektive emotion är i enlighet med Hochschilds (2012 

[1983]) definitioner av begreppen. Hon definierar dock vidare begreppet känsla och menar att 

det inte är någonting som finns inom oss hela tiden. Känslor är någonting människor 

konstruerar utifrån vad de upplever och vad de tänker på, medan emotioner är det som 

kommuniceras utåt antingen beroende på inre känslor eller beroende på kontexten man 

befinner sig i (Hochschild, 2012, s. 17-18). Fineman menar även att emotioner är någonting 

som är socialt konstruerat; alltså att det människor visar utåt är starkt påverkat av sociala 



	   9	  

konventioner och de intryck de önskar förmedla inför andra (Fineman, 2003, s. 8). Emotioner 

kan därmed i större utsträckning styras utifrån sociala normer i det kulturella sammanhang 

individen deltar i. Emotioner delar Fineman in ytterligare i olika delar såsom biologiska och 

kognitiva emotioner, men i denna studie är perspektivet sociala emotioner av vikt och är det 

som studien kommer att syfta till. 

3.2 Känslohantering och emotionsarbete 

Känslohantering är ett brett begrepp som innefattar en rad teoretiska perspektiv. Med 

känslohantering menar Hochschild (1979, s. 552) hur individer hanterar de känslor som finns 

eller uppkommer i relation till specifika situationer. Det handlar om hur individer försöker att 

känna och anpassa både känslor och emotioner till den situation eller kontext denne befinner 

sig i (Hochschild, 1979, s. 560). Centralt inom känslohantering är begreppet emotionsarbete, 

som innebär försöket till att ändra, i både grad och kvalité, en känsla eller emotion 

(Hochschild, 1979, s. 561). Ett tydligt exempel på emotionsarbete kan finnas på arbetsplatser 

där anställda måste anpassa sina känslor och emotioner till den yrkesroll som förväntas av 

dem. I detta fall kan dessa teorier appliceras på hur anställda vid Migrationsverket anpassar 

sina emotioner till arbetssituationen, för att upprätthålla deras definition av professionalism. 

En anställd kan t.ex. ha personliga problem som denne aktivt döljer vid möten med kollegor 

eller asylsökande för att inte gå ifrån yrkesrollen. För att genomföra detta menar Hochschild 

(2012) att den anställde genom ansiktsuttryck och kroppsspråk försöker agera en känsla för att 

intala andra att deras uppträdande är genuint. Detta ses inte som en del av individens identitet, 

då denna form av agerande är skapat i syfte att passa situationen. 

3.2.1 Deep acting och Surface acting 

Enligt Hochschild kan man inom emotionsarbete agera på två olika sätt; deep acting och 

surface acting. Deep acting innebär det emotionsarbete som utförs av individen när dennes 

verkliga känslor framhålls (Hochschild, 2012, s. 36). Alltså innebär deep acting att det 

individen verkligen känner och det som uttrycks överensstämmer. Individen behöver inte 

ändra sina emotioner i en deep act då de är förenliga med de inre känslorna, ingen anpassning 

eller justering krävs i situationen. Däremot i situationer där individen måste dölja sina 

verkliga känslor och istället framhålla emotioner som inte speglar de känslor individen har, 

utför denne en surface act. Hochschild (2012) menar att man genom ansiktsuttryck och 

kroppsspråk försöker agera en känsla för att intala andra att ens uppträdande är genuint. Detta 

ses inte som en del av individens identitet, då denna form av agerande är skapat i syfte att 
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passa situationen. Ett exempel på detta är hur skådespelare i en pjäs agerar och uttrycker 

känslor när de spelar en roll för publiken. Dessa uttryck återspeglar inte individen i sig utan 

den roll individen spelar (Hochschild, 2012, s. 37).  Efter ett tag kan det dock bli svårt att 

upprätthålla denna roll. Som nämnt i kapitlet Tidigare forskning kan det leda till negativa 

påföljder rent psykiskt för arbetaren, i form av emotionell oenighet (Hochschild, 2012, s. 90). 

Hochschild förklarar detta som att individen får det svårt att upprätthålla en balans mellan 

känslor och att agera på låtsas. Hon menar att detta kan leda till hård press och att individen 

försöker bli av med denna press genom att antingen ändra ens känslor eller ändra ens 

agerande (2012, s. 90). 

Hochschilds teorier om surface acting och deep acting kan tillämpas på en rad olika 

institutioner som t.ex. skolor, fängelser och statliga myndigheter. I dessa institutioner ersätts 

individens naturliga känslouttryck av institutionella mekanismer, alltså nya sätt att agera och 

uppföra sig på som inte nödvändigtvis reflekterar individens jag (Hochschild, 2012, s. 49). 

Individen använder sig då av surface acting. Men om arbetsplatsen även uppmanar de 

anställda att hantera sina känslor på ett visst sätt, vill de att individen ska anpassa sina känslor 

genom deep acting. Fineman (2003, s. 21) summerar detta med att surface acting förändrar 

beteende utåt, medan deep acting förändrar upplevda känslor. 

3.2.2 Emotions- och känsloregler 

Vid olika sociala kontexter som t.ex. interaktioner med andra är det vanligt att en individ 

försöker anpassa sina emotioner till kontexten denne befinner sig i. Fineman kallar detta för 

emotionsregler och menar att dessa regler kontrollerar vad individer agerar utåt mot andra i 

omgivningen med hjälp av emotioner, beroende på vad för typ av situation man befinner sig i 

(2003, s. 18). Reglerna är socialt överförda principer för vad som anses vara lämpliga 

emotioner att visa, och hjälper individen även att inte avvika från normen. Givetvis är det inte 

alltid så att de emotioner en individ visar alltid stämmer in på situationen, ibland är det svårt 

att veta vad som är lämpligt. Denna ovisshet kring vilka emotioner som är lämpliga sker oftast 

i samband med att individen befinner sig i en främmande kontext, som t.ex. en annan kultur 

(Fineman, 2003, s. 17). Utöver regler som kontrollerar vilka emotioner som bör eller inte bör 

visas, finns regler som kontrollerar vilka känslor som bör uppkomma i anknytning till 

specifika situationer.  

Människor internaliserar även så kallade känsloregler för vad de bör känna och när de bör 

utföra emotionsarbete (Fineman, 2003, s. 19). En del omständigheter kräver viss typ av 



	   11	  

emotionsarbete, t.ex. under begravningsceremonier eller födelsedagsfester. Det beror främst 

på kultur vilka känslouttryck som förväntas i en viss situation, men grundtanken är att ett 

specifikt agerande förväntas av de som deltar i specifika tillställningar eller situationer 

(Fineman, 2003, s. 21). Dessa känsloregler fungerar ungefär som manus som får individer att 

agera anpassat till situationen. Individer vet hur de ska uppträda utifrån den känsla de har och 

vill förmedla (Hochschild 2012, s. 56). Hochschild menar att människor upptäcker dessa 

känsloreglers existens genom att inspektera hur de bedömer egna känslor, hur andra bedömer 

det emotionella yttre och de sanktioner som eventuellt utfärdas av en själv och andra 

(Hochschild 2012, s. 57). Vid arbetsplatser där beslutsfattande kring en individs framtid sker 

finns det oftast inte mycket utrymme för att göra val baserat på känslor. Här bör då 

känsloreglerna visas så lite som möjligt. Ingram (2013) som talade om skiljelinjen mellan 

känslor och professionalism menade att bortkopplandet av emotioner och känslor kan göra 

processen lättare för beslutsfattaren. Men som Ferguson (2007)  menade behövs det en slags 

balans mellan det emotionella och vad som ingår i yrkesrollen. 

3.3 Goffmans dramaturgiska begreppsbildning 

Goffman (2015 [1959]) menar att individer genom livet antar och agerar olika roller som får 

en betydelse i det sammanhang det ageras i. Individen försöker ständigt anpassa sig till olika 

situationer, detta genom att ibland gå in i en roll. Det kan handla om hur en individ antar 

rollen som handläggare inför den asylsökande. Goffman menar att när en individ spelar en 

roll förutsätter denne att de intryck som framskapas ska tas på allvar av omgivningen 

(Goffman, 2015, s. 25). Goffman använder sig av begreppet framträdande för att referera till 

all den aktivitet en individ visar upp under en period av kontinuerlig närvaro inför en specifik 

grupp av observatörer (Goffman, 2015, s. 28). Dessa i förväg fastställda handlingsmönster 

kan återkomma i andra sammanhang där individens framträdande tjänar till att påverka andra 

deltagare på ett liknande sätt, detta definieras som roll eller rutin (Goffman, 2015, s. 23) 

Rollen kan däremot se annorlunda ut beroende på vilken typ av framträdande som skall 

genomföras. Detta innebär att en individ kan ha flera roller som figurerar i olika miljöer 

(Goffman, 2015, s. 28).  Han menar att individer spenderar en stor del av tiden med att 

framträda (agera). Hans teori postulerar endast en typ av agerande; den direkta hanteringen av 

beteendeuttryck. Hochschild menar dock att hans teori egentligen pekar mot två typer av 

agerande: hantering av beteendeuttryck och hantering av känslor som följs av känslouttryck 

(emotioner) (Hochschild, 1979, s. 558). 
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3.3.1 Region och fasad 

I Goffmans (2015) begreppsbildning om framträdanden använder han region för att beskriva 

den plats individen utövar sin roll. Framträdandet sker i den främre regionen. Individens 

framträdande i den främre regionen kan ge uttryck om att individen upprätthåller och 

förkroppsligar en del normer som förekommer i samhället (Goffman, 2015, s. 98). Det är här 

uppträdanden sker och där individer inrättar sociala normer. Individen uppträder här på ett sätt 

denne förmodligen inte skulle uppträda i en privat miljö, t.ex. i sitt egna hem. Istället kallas 

denna privata miljö för bakre region. I bakre regionen kan själva förberedandet för 

framträdandet ske. Det är vanligt att saker undangöms i den bakre regionen som individen 

inte vill att observatörer i den främre regionen ska bli varse om (Goffman, 2015, s. 102-103). 

Individen lägger här även undan rollen då den inte behövs i samma utsträckning längre. Det 

finns t.ex. ingen poäng med att gå in i rollen som handläggare i sitt egna hem då ärenden inte 

fortsätter där (om inte individen vill förbereda inför denna roll förstås). 

De regioner där individer agerar i har vissa typer av fasader som skiljer sig åt beroende på om 

det är främre eller bakre regionen. Fasad är den del av framträdandet som regelbundet 

fungerar på ett allmänt och fastställt sätt för att definiera situationen för observatörerna av 

framträdandet. Goffman menar att fasad är den expressiva utrustning som avsiktligt eller 

omedvetet används av individen under dennes framträdande (2015, s. 28). Fasad som 

helhetsbegrepp delas här in i två huvudperspektiv: inramning och personlig fasad. Inramning 

innebär miljön för framträdandet, såsom möbler och dekor. Detta fungerar som iscensättning 

för framträdandet och är till större del platsbundet (Goffman, 2015, s. 29). Den personliga 

fasaden däremot är de detaljer som rör aktören i framträdandet. Det kan handla om utseende, 

kön, ålder osv. 

3.3.2 Tron på rollen 

När individen i sitt framträdande spelar en roll förväntar de sig att de intryck som skapas tas 

på allvar av närvarande observatörer. Detta förutsätter att det i rollen finns egenskaper och 

uttryck som de vill att andra ska ta på allvar. Individen har alltså en förväntan på att 

observatörerna tar rollen på allvar. Utöver detta finns det en egen tro på äktheten i 

framträdandet där rolltagaren själv över två extremer kan antingen vara helt övertygad av 

rollen eller också inte alls (Goffman, 2015, s. 25). Detta betyder att man kan vara utan tro på 

sin roll men ändå vilja framhålla den för att uppnå ett syfte. Rolltagaren skulle däremot vara 

cynisk ifall det inte finns någon tro på rollen samtidigt som de inte är intresserade av 
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observatörens uppfattningar (Goffman, 2015, s. 25). Cyniska aktörer kan i eget eller andras 

syfte lura observatörerna att övertygas om en roll de själva saknar tilltro till (Goffman, 2015, 

s. 26). Detta betyder att en individ i egenskap av sin roll kan vara medveten av den och 

därmed ha en övertygelse kring dess äkthet i förhållande till hur de uppfattar att den 

reflekterar deras person (Goffman, 2015, s. 27-28). 

3.4 Empati och Sympati 

Begreppen empati och sympati har varit återkommande i denna studies resultat, vilket gör det 

viktigt att förklara och distinktera dem. Teori kring specifika känslor som sympati och empati 

hämtas ursprungligen från Candace Clark (1997) och även diskussioner hos Turner & Stets 

(2005). Empati som känsla delas in i tre nivåer: Den första nivån är kognitiv empati vilket 

innebär erkännandet av den andres svårigheter med förståelse för orsakerna av dem. Den 

andra nivån är fysisk empati, där individen upplever den andres svårigheter på ett fysiskt plan 

och alltså ger en fysisk respons till den andres känslor. Den tredje och sista nivån är 

emotionell empati, där individens reaktion sker på en emotionell nivå gentemot den andres 

(Turner & Stets, 2005, s. 60). Alla tre nivåer är sätt som empati kan te sig, men 

sammanfattningsvis innebär visandet av empati att individen är förstående för motpartens 

situation och problem. 

Sympati som känsla innebär att en individ känner medkänsla gentemot en annan individ 

(Turner & Stets, 2005, s. 56). När en individ uttrycker sympati tas sociala normer, 

känsloregler, mottagarens situation och skuld i beaktning. Likt andra känslor finns det dock 

krav på både sympatisören och mottagaren i denna interaktion (Turner & Stets 2005, s. 57-

59). För att sympati ska fullbordas krävs det tre steg: första steget är att individen ska känna 

empati för den andre. Det andra steget är sympatisk sentimentalitet, vilket innebär att här blir 

individen med sin förståelse sentimentalt påverkad av den andres känslor inför situationen. 

Det sista steget är uppvisandet av sympati (Turner & Sets, 2005, s. 60). Detta sker genom att 

individen visar emotioner som tyder på att man sympatiserar med den andre och uttrycker 

medkänsla med den andre. Man kan alltså känna och visa empati utan att sympatisera med 

den andre. Däremot kan man inte känna och visa sympati utan att först känna empati. Empati 

är således den första och viktigaste delen för att sympati ska fullbordas. 

Innan man har visat sympati för någon är känslan en social produkt och det är när den 

kommer att uppvisas som den blir en social effekt (Clark, 1997, s. 56-57). Med detta menas 

att när sympati visas inför någon blir den en effekt som likt en handling styr interaktionen i en 
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ny riktning. I situationer där sympati kommer till uttryck kan det tolkas som både gott och 

ont. Ibland blir det sympatiska gesterna tolkade som djupgående förståelse för någons 

situation och stärker relationerna (Clark, 1997, s. 60). I andra fall kan det bli motsatt effekt 

där mottagaren istället blir påkommen om sin svåra situation eller tar illa upp (Clark, 1997, s. 

59). Sympati kan ses som en värdefull gåva man ger till någon annan, och med denna 

värdefulla gåva kommer ett ansvar till mottagaren att besvara gesten på något sätt. Detta kan 

t.ex. vara genom att visa tacksamhet eller aktning (Clark, 1997, s. 20). Innan sympati kommer 

till uttryck utgår individen från kulturella regler för att bestämma om motparten förtjänar 

gåvan eller inte. Individen utför emotionsarbete genom att se över de kulturella regler och 

normbestämmelser som finns innan gåvan av sympati kan ges (Turner & Stets, 2005, s. 60). 

Det kan t.ex. handla om att individen måste ta rådande känslo- och emotionsregler i beaktning 

för att besluta om sympati är lämpligt för situationen.  

För att återkoppla så kan empati och sympati uppkomma i framträdanden i form av fasader, 

där individen försöker agera t.ex. empatiskt utan att egentligen ha någon form av 

känslomässig koppling till det som sker under agerandet. Känslornas uppkomst under 

interaktioner kan också bero på rådande emotions- och känsloregler. En individ kan börja 

känna sympati men inte ha möjlighet att uttrycka detta då det inte krävs i rollen. Det kan vara 

kopplat till de regioner som finns, då sympati lättare uttrycks i den bakre regionen där 

individen har möjlighet att uttrycka sina verkliga känslor. Som teori kring sympati och empati 

visat tar individen rollkrav, kulturella regler och rationellt tänkande i beaktning innan de 

kommer till uttryck. 

Tillsammans utgör ovannämnda teorier ett teoretiskt ramverk som avser att sammankopplas i 

analysen som förts. Syftet med detta är att teorierna tillsammans fungerar som ett komplement 

till varandra där man djupare kan förklara intervjupersonernas upplevelser. Hochschilds 

(2012) teori inbegriper emotionsarbete i bland annat yrkesrollen och hur individen kan agera 

annorlunda beroende på vilken roll den befinner sig i. För att närmare kunna diskutera roller 

kan Goffman (2015) förklara de förväntningar som finns inför det framträdande man utför i 

yrkesrollen och vilka egenskaper detta har. När dessa förväntningar i studiens material visat 

sig innehålla specifika känslor görs ett försök till förklaring genom att skilja på empati och 

sympati.  
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4. Metod 

Vi har i denna studie genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer med så öppna frågor 

som möjligt, detta med målet att få ta del av intervjupersonernas berättelser om sin 

arbetssituation och deras upplevelse av den. I följande avsnitt kommer vi redogöra för varför 

vi anser att en intervjustudie varit det passande angreppssättet samt resonera kring vår 

metodologiska ansats och insamling av datamaterial. Detta kapitel innehåller också en 

diskussion kring validitet och reliabilitet tillsammans med ett avslutande resonemang kring de 

etiska forskningsprinciper som varit vägledande i vår undersökning. Utöver detta går vi 

igenom hur utformandet och genomförandet av intervjuerna har gått till. 

4.1 Ansats 

Studiens mål har varit att undersöka upplevelser kring känslor och känsloarbete hos anställda 

på Migrationsverket som interagerar med asylsökanden. Med detta mål i åtanke valdes en 

ansats som skulle vara passande för att undersöka individers upplevelser. För att göra detta 

ansågs en kvalitativ metod i form av en intervjustudie vara bäst lämpad. Vår undersökning 

söker inte kvantifiering utan avser erhålla nyanserade beskrivningar från intervjupersoners 

livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 47). Trost (2010) hänvisar också till att en kvalitativ 

ansats är lämplig när frågeställningarna handlar om att förstå människors situation eller 

handlingsmönster (Trost, 2010, s. 32). Eftersom vi ville undersöka upplevelser var inte heller 

en observationsstudie aktuell. Observation bidrar främst till studier där endast forskaren kan 

attribuera mening till aktörerna handlingar (Aspers, 2011, s. 37). I vårt fall är inte det vi avser 

studera tillgängligt med endast observation. Vi vill med information från den intervjuade 

reflektera över dennes uppfattningar och vara öppna inför deras berättelser (Aspers, 2011, s. 

139). Intervjuer kan vara uppbyggda på olika sätt och ha olika grad av strukturering (Aspers, 

2011, s. 142). I denna studie har semistrukturerade intervjuer genomförts. Detta innebär att ett 

antal frågor ställts utifrån en intervjuguide med konkreta frågor. Dessa konkreta frågor har 

kunnat följas upp med följdfrågor då den semi-strukturerade intervjuformen ger utrymme till 

detta (Aspers, 2011, s. 143). Intervjuerna har också låg grad av standardisering då vi har tagit 

frågorna i den ordning som passat, intervjupersonen har fått styra ordningsföljden i samtalet 

och följdfrågor har formulerats beroende på tidigare svar (Trost, 2010, s. 38). Genom att 

använda oss av en kvalitativ ansats, intervjuer med låg grad av standardisering och öppna 

frågor har vi kunnat ta del av intervjupersonernas uppfattningar såväl som upplevelser. 
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När det kommer till tolkning av mening i material lämnas utrymme för flera olika 

angreppssätt. Vi vill i vår studie inte undersöka ett specifikt fenomen eller diskurs, istället 

söker vi en förståelse genom tolkningar av intervjupersonernas upplevelser. För att uppnå 

detta tillämpar vi den hermeneutiska meningstolkningen som förståelseansats (Aspers, 2011, s 

40). Hermeneutik tar del i vår tolkning genom den hermeneutiska cirkeln som betecknar 

förhållandet att all forskning består av rörelser mellan helhet och del (Gilje & Grimen, 2007, 

s. 187). Datamaterialet som helhet förstås genom dess enskilda delar och utifrån de enskilda 

delarna kan man också förstå helheten vilket bildar en cirkel av tolkning och förståelse kring 

materialet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 252). På samma sätt har vi inför analysen tolkat 

materialet utifrån mönster bestående av delar i empirin och sedan jämfört dessa mönsters 

rimlighet i förhållande till datamaterialets helhet. Detta för att ge en rättvis tolkning av 

materialet. 

För att kunna tillämpa hermeneutik måste en viss förförståelse finnas hos forskaren. 

Tolkningen begränsas till hur intervjupersonernas självförståelse kommer till uttryck i 

intervjuerna. Denna mening som intervjupersonerna förmedlar presenteras sedan i den form 

som uppfattas av forskaren (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 256). Detta gör att vi i vår 

undersökning måste ha kunskap kring kontexten. Vi måste vara bekanta med de känslor som 

kan komma till uttryck och förstå det sociala systemet där dessa är producerade (Aspers, 

2011, s. 40). Har forskaren inte tidigare erfarenhet av fältet är lösningen oftast att interagera 

med det genom exempelvis en förstudie (Aspers, 2011, s. 74). För att få erfarenhet kring fältet 

genomfördes också denna typ av förstudie i enlighet med Aspers (2011), genom detta kunde 

vi få fördjupad kunskap kring fältets begrepp och aktörer. 

Eftersom urvalet är begränsat till ett fåtal anställda på Migrationsverket i Sverige kan 

resultaten inte betraktas som generaliserbara. Studien har endast tagit hänsyn till en viss 

yrkesgrupp och utöver detta genomförs även en avgränsning där inga genus eller etniska 

skillnader att hanteras för analys. Resultaten som framkommit kan inte heller representera 

hela yrkesgruppen av anställda på Migrationsverket utan syftar bara till att reflektera de 

upplevelser intervjupersonerna haft. Trots detta anser vi att de metodval som gjorts är till 

fördel för studien då de verkar för att lyfta intervjupersonernas upplevelse av sitt arbete. Vi 

kan genom att tolka mening utifrån hermeneutiken se till intervjupersonernas upplevelse och 

roll, vilket andra metodval ibland missar, alltså deras praktiks roll vilket här innebär 

aktörernas aktivitet (Aspers, 2011, s. 40).  
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4.2 Validitet & Reliabilitet 

Reliabiliteten, alltså tillförlitligheten i en studie, förutsätter att studien är statisk och inte 

ändras om den skulle testas igen. Reliabilitet skapas genom att studien ska kunna replikeras 

och få liknande, om inte samma, resultat. Att styrka reliabiliteten i en kvalitativ studie kan 

vara problematisk då hög reliabilitet kräver hög standardisering (Trost, 2010, s. 132). Den 

kvalitativa intervjun förutsätter däremot en låg grad av standardisering, då människor inte kan 

anses vara statiska utan deltagare i en process (Trost, 2010, s. 132). Människans 

föreställningar förändras successivt vilket innebär att svaren på en fråga också förändras över 

tid (Trost, 2010, s. 132). Vi har intervjuat individer med olika befattningar inom 

Migrationsverket. Dessa individer har olika erfarenheter och uppfattningar av sitt arbete. När 

vi vill undersöka dessa uppfattningar har vi använt oss av öppna frågor för att ge utrymme för 

resonemang hos intervjupersonerna, svaren har då inte varit statiska utan alltid varierat. 

Genom kvalitativa intervjuer kan man dock få fram återkommande mönster hos 

intervjupersoner. Vi kan på så sätt bygga ett resonemang kring hur intervjupersonerna i denna 

studie uppfattar känslor i sitt arbete. Dessa mönster kan återfinnas ifall undersökningen skulle 

kontrolleras eller replikeras då vi gör materialet tillgängligt genom att redovisa utdrag ur 

intervjuerna i relation till de analyser som görs. För kvalitativa studier kan tillförlitlighet 

uppnås genom att tillgängliggörande data. 

Som tidigare nämnts är målet med kvalitativa intervjuer att försöka förstå hur 

intervjupersonerna uppfattar någonting och vad denne menar med de resonemang som förs. I 

relation till detta är det viktigt att studien mäter det den avser mäta och inte avviker från 

grundfrågorna allt för mycket. Detta leder oss vidare till validitet.  

Utifrån vetenskapsteorin kan man ifrågasätta om det går att undersöka erfarenheter eller 

uppfattningar överhuvudtaget. Om man bortser från den mer traditionella definitionen av 

validitet kan vi istället se hur det kan tillämpas på kvalitativ intervjuforskning, här bör den 

genomsyra hela forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014 s. 297). Forskaren bör kunna 

visa att datamaterialet som insamlats är insamlat på ett seriöst och relevant sätt för 

problemställningen och studien i allmänhet (Trost, 2010, s. 132). Med bakgrund till vårt syfte 

så kan trovärdigheten för intervjustudien bli begränsad om intervjuerna innehåller väldigt få 

följdfrågor. Intervjupersonerna måste ges utrymme att utveckla sina svar för att ge en 

representativ bild av deras uppfattningar. På samma sätt kan många ledande- eller 

påståendefrågor också vara problematiska ifall intervjupersonen av intervjueraren styrs till en 
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uppfattning (Trost, 2010, s. 134). För att mäta det vi avser att mäta har vi under intervjuerna 

försökt hålla oss till ämnesområden som intervjupersonerna kan resonera kring. Utöver detta 

har vi försökt begränsa ledandefrågor och istället låtit frågorna vara öppet formulerade för 

intervjupersonen att tolka. Dessutom har en kvalitetskontroll förts genom hela 

arbetsprocessen för att följa upp att undersökningen genomförs förnuftigt och följer de 

framlagda frågeställningar vi avser besvara (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 298). I vissa fall 

har vi dock använt ledande frågor för att få in intervjupersonerna på rätt spår om de i sitt 

resonemang kommit ifrån ämnet. Den som intervjuar bör inte överföra egna åsikter och 

perspektiv under intervjun. Det är trots allt den intervjuades föreställningar som forskaren vill 

komma åt (Trost, 2010, s. 132). 

Det traditionella synsättet för validitet och reliabilitet är inte relevant vid denna typ av studie 

då vi inte söker generaliserbarhet eller replikerbarhet. Istället vill vi få en djupare förståelse 

till en grupps upplevelse. För att styrka att den förståelse och analys som gjorts genom 

tolkning av materialet är trovärdig, därför har vi i uppsatsen redovisat relevant data i relation 

till de resonemang som förs (Trost, 2010, s. 133). Detta presenteras genom långa intervju-

utdrag för att verifiera för läsaren att analysen är trovärdig i relation till materialet vi använt. 

Det är ofrånkomligt i en kvalitativ studie att svar från intervjupersoner varierar t.ex. vid olika 

tidpunkter. Intervjupersonerna har fått berätta om sin upplevelse men vi har inte haft 

möjlighet att observera det. Istället skapar vi ett utrymme för läsaren att avgöra rimligheten i 

de paralleller vi drar mellan empiri och teori. På så sätt kan vi stärka trovärdigheten och 

tillförlitligheten i arbetet utöver de andra åtgärder som tagits med hänsyn till hur en studie av 

detta slag utförs på ett korrekt sätt. 

4.3 Urval och avgränsning 

Detta avsnitt avser att tydliggöra vad urvalet består av och vilka generella egenskaper dessa 

har haft. Vi har i denna studie använt oss av två olika selektionsprocesser för att hitta vårt 

urval. Då vi intervjuat individer som arbetar med asylsökanden är vårt urval för det första 

begränsat till intervjupersonernas yrkesroller, vilket innebär att vi har utfört rollselektion 

(Aspers, 2011, s. 96). För det andra har vi använt oss av snöbollsselektion. Detta medför att 

forskaren utgår ifrån en person i fältet för att sedan studera andra i dennes omgivning (Aspers, 

2011, s. 95). I detta fall har vi frågat personer med kunskap inom fältet om de har andra 

kontakter som skulle kunna hjälpa oss i vår studie. Det negativa med snöbollsselektion har 

varit att några i urvalet var bekanta med varandra vilket gjort att vi inte fått en större variation 
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av personer som vistas i fältet. Trots detta har vi ändå kunnat inhämta information från en 

blandning av intervjupersoner med olika befattningar vilket breddar studiens grepp av fältet.  

Ett tydligt krav på urvalet var att de vid tiden för intervjun skulle vara anställda vid 

Migrationsverket och i samband med detta skulle de även ha arbetat direkt med asylsökande. 

Inga arbetskategoriska restriktioner gjordes utöver detta. Genom att identifiera den grupp vi 

avsåg att undersöka genomfördes också en avgränsning i det empiriska materialet. 

Selektionen inom den utvalda gruppen gjordes slumpmässigt men fortfarande utifrån den 

identifierade urvalsramen så länge det inte var en del av snöbollsurvalet (Aspers, 2011, s. 95). 

Urvalsramen i sin tur innefattade från början en viss befattning individerna var tvungna att ha. 

Det klargjordes tidigt att den ursprungliga urvalsramen skulle vara svår att hålla sig till. Ett 

urval som endast var specificerat av en befattning på Migrationsverket skulle var svår att få 

tag på under den period av hög arbetsbörda som myndigheten genomgick. Därav gjordes 

avvägningen att inkludera anställda som arbetade direkt med asylsökande och inte enbart 

handläggare. För att få kontakt med sådana personer efterfrågade vi deltagare genom 

annonsering på sociala medier och genom att fråga bekanta om de hade tillgång till 

kontaktpersoner som kunde ingå i urvalsgruppen. Folk var mer benägna att hjälpa till när vi 

kontaktade dem via sociala medier eller via kontakter, snarare än direkt via Migrationsverket, 

där vi fick svaret att pga. den höga arbetsbördan gjorde att de inte kunde avvara tid. 

Det slutgiltiga antalet intervjupersoner som uppfyllde dessa krav och som intervjuades i 

studien var åtta personer. Av dessa personer var fördelningen fem kvinnor och tre män. Även 

om antalet intervjupersoner är begränsat till åtta behöver detta inte ligga studien till last då 

den aktuella situationen kunnat bidra till intressanta upplevelser hos intervjupersonerna. Det 

framkom också under förstudien och i intervjuerna att intervjupersonerna hade mycket att 

säga om sin nuvarande situation och utförligt beskrev upplevelsen av arbetet. Inte minst var 

denna situation av hög arbetsbörda intressant utifrån deras upplevelse men också det 

potentiella emotionsarbetet som kunde uppstå i dessa situationer.  

Slutligen har majoriteten av de vi intervjuat varit handläggare. Det som definierade de 

intervjupersoner som föll under denna befattning var att de deltog i asylärenden genom att 

vara i utredande position. Efter att studiedeltagarnas befattning efterföljt rollselektionen 

gjordes ingen vidare utvärdering av vad som ingår i deras yrkesbeskrivning. Istället tilläts 

intervjupersonerna själva definiera vad deras arbete går ut på. Redan i detta skede ville vi ta 

del av deras upplevelse av arbetet. En av intervjupersonerna som tidigare arbetat som 
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handläggare, men numera arbetar som beslutsfattare, beskrev med följande ord vad arbetet 

gick ut på: 

Mitt arbete går ut på att träffa människor som kommer från olika håll i världen och 

pröva deras asylskäl. Efter det mötet så beroende på vad det är för typ av ärende, så 

vidtar man olika åtgärder. Man begär yttranden från biträdet, sedan fattar man beslut 

om det. (Intervjuperson 4) 

Som handläggare utreder man alltså ärenden åt beslutsfattare som sedan med hjälp av 

utredning och lagstiftning ska fatta beslut. Därför är handläggaren en viktig del i 

beslutsprocessen. Två handläggare beskriver sitt arbete på detta sätt: 

Jag ska handlägga […] fatta beslut enligt utlänningslagen. Det handlar mycket om att 

initialt hantera ärenden på Migrationsverket när folk söker asyl. Så jag jobbar på 

ansökningsenheten där man tar emot asylsökanden i första skedet. (Intervjuperson 5) 

Som handläggare så föredrar du ärenden innan utredning, under utredning och efter 

utredning helst. Du skriver beslut i asylärenden och sen är det annan ärenderelaterad 

administration. (Intervjuperson 6) 

Utöver handläggare innehöll urvalet; en beslutsfattare som läser de beslut som handläggarna 

producerar och står som juridiskt ansvarig för dessa, en teamledare med tidigare erfarenhet av 

både beslutsfattandet och handläggning som numera arbetar med personalgruppen och en 

person som arbetar som handledare på förvaret, vilket innebär att man umgås och arbetar med 

förvarstagna människors som påträffats illegalt och ska utvisas.. I tabell 1 nedan följer en 

översikt över urvalet, deras erfarenhet och befattning: 

Tabell 1 

Intervjuperson Arbetat på myndigheten Befattning 

1 < 12 månader Handläggare 

2 < 12 månader Handläggare 

3 3-4 år Handledare förvaret 

4 3-4 år Beslutsfattare 

5 1-2 år Handläggare 

6 3-4 år Handläggare 
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4.4 Etiska överväganden  

Etiska överväganden har varit av stor vikt för vår studie, särskilt eftersom vårt syfte har 

känslomässiga inslag och anställda på Migrationsverket kan ses som en ansatt grupp. Vi har 

utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (2002) för att på god grund genomföra arbetet etiskt korrekt. 

Vetenskapsrådets principer består av ett grundläggande individskyddskrav som kan 

konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet 

konfidentalitetskravet och nyttjandekravet, av dem följer också specificerade regler för hur 

forskning bör genomföras (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  

Det första kravet, informationskravet, går ut på att forskaren måste informera 

uppgiftslämnaren om dennes roll i studien och att deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7). Detta har efterföljts genom att vi i första kontakten med intervjupersonerna 

skickat ett kontaktmail som innehöll information om projektets syfte, genomförande och att 

deras medverkan var frivillig. Vid genomförandet av intervjuerna fick intervjupersonerna 

återigen information om deras uppgift i projektet och vad deras deltagande innebär. Vi 

betonade även att intervjupersonen hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst vilket 

efterlever samtyckeskravet som anger att man måste ha intervjupersonens samtycke i 

undersökningar med aktiv insats från deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien ska ges största möjlig konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Detta har uppnåtts genom att uppgifter om intervjupersonerna 

förvarats på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av dem. I redogörelsen för materialet 

har allt underlag bearbetats för att omöjliggöra identifiering av enskilda personer. Detta är 

också i linje med nyttjandekravet som kräver att det insamlade materialet endast får användas 

för forskningsändamål och alltså inte i ett icke-vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

14). Ett fullföljande gjordes genom att materialet endast använts till denna studie och sedan 

raderats. Slutligen kan vi säga att vi inte varit påtryckande med känsliga frågor med hänsyn 

till intervjupersonerna, utan tillåtit dem att tala öppet om deras upplevelse. 

7 1-2 år Handläggare 

8 > 4 år Teamledare 
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4.5 Utformandet av en intervjuguide 

Med en kvalitativ ansats bör man låta intervjupersoner styra ordningsföljden och inte ha ett 

frågeformulär med formulerade frågor, utifrån detta konstruerades en intervjuguide med en 

lista på frågeområden och följdfrågor (Trost, 2010, s. 71). Innan studien, genomfördes en 

förstudie för att testa fältet. Av denna förstudie skapades en temporär intervjuguide för att 

testa de ämnesområden som skulle förekomma i den slutgiltiga studien. Av dessa 

ämnesområden föll några bort och nya tillkom inför den slutgiltiga intervjuguiden (bilaga 1). 

Intervjuguiden innehåller flera ämnesområden som innehåller övergripande frågor med 

följdfrågor för att vara till stöd ifall intervjupersonen fastnar i sitt resonemang. Guiden förblev 

densamma hos båda intervjuarna men ordningsföljden kring ämnesområdena varierade i 

utförandet. Vissa ämnesområden behövde ibland inte lyftas inför den intervjuade då det blev 

en naturlig övergång genom följdfrågor. Intervjuguiden reviderades inte efter de första 

intervjuerna vilket oftast rekommenderas (Trost, 2010, s. 72). Utan ansågs vara ett tillförlitligt 

stöd i vilken intervjuaren kunde återkoppla till ämnet i ett samtal med intervjupersonen. 

Intervjuguiden innehöll fyra teman som vi ville lyfta under intervjuns gång, det första temat 

var en introducerande del för att göra samtalet mer lättsamt men även förstå intervjupersonens 

bakgrund (Bilaga 1). Tema 2 var upplevelser av arbetet, genom vilket vi ville förstå hur 

intervjupersonerna upplever sitt arbete och vad de tycker krävs av dem. Tema 3 var den 

punkten i samtalet där intervjupersonerna fick berätta om det fanns känslor som man bör eller 

inte bör visa på arbetet och hur de upplevde detta. Avslutningsvis kom vi in på tema 4, vilket 

bestod av deras förväntningar på arbetet och vad intervjupersonerna själva tyckte var speciellt 

med deras yrke se (Bilaga 1). Utifrån dessa frågor kunde vi sedan ställa följdfrågor, t.ex. kring 

hur man hanterar känslomässig påfrestning ifall detta var något som framkom i berättelsen. 

4.6 Genomförandet av intervjuer 

I samtal med intervjupersonerna har flera faktorer tagits i beaktning då vi velat föra ett så 

idealt samtal som möjligt, utan maktutövning och på lika villkor (Aspers, 2011, s. 141). Det 

finns en risk att forskaren styr samtalet för mycket då man har ett syfte med vissa typer av 

frågor. Problemet med detta är att det kan skapas en maktobalans som gör att 

intervjupersonerna känner sig obekväma. Det kan även bli så att intervjupersonen i det 

styrande samtalet endast pratar om vissa delar i den livsvärld denne lever i. Slutligen kan även 

tolkning och förståelse av vad som sägs i ett styrt samtal endast ske utifrån forskarens 

förkunskap (Aspers, 2011, s. 141). För att börja med de åtgärder som genomfördes i syfte att 
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motverka en maktobalans så ville vi enlighet med Trost undvika det potentiella underläge som 

intervjupersonen kan ställas inför när det är två intervjuare (2010, s. 67). Istället genomfördes 

intervjuerna individuellt där intervjuarna hade formulerat ett syfte med tillhörande 

intervjuguide med olika teman (Trost, 2010, s. 71). Problemet här kan vara att intervjuaren 

riskerar att styra samtalet i en riktning som gör att bara delar av intervjupersonens livsvärld 

framkommer. Detta motverkades dock genom att vi för det första ställde öppna frågor som 

kretsade kring det tema vi avsåg att undersöka. För det andra lät vi intervjupersonerna 

utveckla sina svar och tala fritt kring de frågor som ställdes, vi använde inte heller teoretiska 

begrepp eller andra ledande ord i frågorna. För att motverka den förförståelse där forskarens 

egna tolkning är framträdande användes den tidigare utförda förstudien som ett verktyg till att 

etablera en grundläggande kunskap om fältet (Aspers, 2011, s. 75). I förstudien testades också 

intervjuguiden, frågorna och teman på en intervjuperson som vistats i fältet, vilket var en 

åtgärd för både förförståelsen hos forskaren för att bredare kunna prata kring 

intervjupersonens livsvärld. Genom detta ville vi sträva efter att förstå hur den intervjuade 

tänker och känner inför sin situation i enlighet med (Trost, 2010, s. 53).  

I genomförandet av intervjuer har vi varit flexibla och anpassat tid och plats efter vad som 

varit bekvämast för intervjupersonerna. Intervjuerna har vidare genomförts via antingen träff 

med intervjupersonen eller via videosamtalsfunktionen Skype. Vi likställer 

videosamtalsfunktion med telefonintervjuer då dessa former inte innehåller ett fysiskt möte 

mellan intervjupersonen och intervjuaren. Denna intervjuform genomfördes på 

intervjupersonernas begäran med deras bekvämlighet i åtanke. En del metodologisk litteratur 

föreslår att denna intervjuform är bristfällig, ytlig och av lägre kvalité vilket skulle missgynna 

studiens datamaterial. Vogl (2013) har i en jämförande studie inte hittat några stöd för sådana 

påståenden. Denna studie visade att när man jämförde traditionella intervjuer med 

telefonintervjuer kunde inga negativa följder uppmärksammas. Snarare upplevdes 

telefonintervjuerna underlätta samtal om känsliga frågor (Vogl, 2013, s. 163-164). Genom 

Vogl kan vi anta att vår studie inte har lidit av intervjuer över en videosamtalsfunktion.	  

Intervjupersonerna tillfrågades också om det hade några problem med att intervjun spelades in 

eftersom detta kan vara obekvämt (Trost, 2010, s. 75). Intervjun inleddes med allmänna 

frågor om intervjupersonen t.ex. ålder, utbildning och hur länge de haft den befattning de har 

idag. Även småprat har förekommit innan intervjun påbörjats för att bygga en relation och 

inte göra intervjun alltför låst kring forskarens frågor (Aspers, 2011, s. 146). Syftet med detta 

var att få en mer avslappnad stämning så personen ifråga kan tala fritt om sina uppfattningar. 
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Därefter har vi gått vidare genom att ställa frågor mer relaterade till studien, innan vi kommit 

in ordentligt i det vi verkligen vill undersöka. Frågor om känslohantering kan upplevas som 

mer personliga frågor, varav vi valde att ta dessa efter de mer allmänna frågorna (Aspers, 

2011, s. 145-146). Längden på intervjuerna varierade mellan 30-60 minuter. 

4.7 Transkribering och kodning 

När en forskare genomfört intervjuer kan det vara hjälpsamt att presentera detta i textform, 

genom att dokumentera ord, gester och uttryck i skriftlig form precis så som intervjupersonen 

uttryckt sig under intervjun. Detta kallas transkribering (Aspers, 2011, s. 155). I denna studie 

har vi transkriberat det mesta och endast i vissa fall utelämnat längre pauser eller uppehåll då 

detta inte ansetts tillföra något eller vara meningsbärande för vår studie. Intervjuerna har 

transkriberats av respektive intervjuare som deltog vid intervjutillfället då det kan underlätta 

att man har med sig minnen och intryck från intervjun som kan antecknas i transkriptet och 

detta kan ge uppslag för kommande analys (Aspers, 2011, s. 159).  

Efter att vi transkriberat vårt insamlade datamaterial har detta kodats. Kodning innebär att 

materialet bryts ner i mindre delar som kallas koder. Dessa koder kan vara teoretiskt skapade 

eller härstamma från empirin. Man knyter alltså ihop flera väsentliga begrepp som hämtas ur 

materialet till ett textsegment för att lättare identifiera ett uttalande eller handling (Kvale & 

Brinkman, 2014, s. 241). Utifrån dessa koder ska forskaren sedan skapa kategorier att sätta 

dessa koder i (Aspers, 2011, s. 165). Koderna tillför en förståelse för det material som 

presenteras, då personen som tar del av materialet enklare kan se vilken slags roll, t.ex. 

“handläggare”, “man” och “ung” har och vilken kategori dessa koder tillhör (Aspers, 2011, s. 

168). Utefter de koder och kategorier som fås ut av materialet skapas en klassificeringslista 

där de är samlade.  

Kodningen av materialet har gjorts med både induktiva och deduktiva inslag. Induktiv 

kodning innebär att koder uppstår genom att forskare identifierar dem i materialet utifrån egna 

tolkningar och erfarenheter. Deduktiv kodning innebär att forskaren relaterar de koder som 

kan hämtas ur materialet till teoretiska begrepp. Mening skapas alltså av forskaren i en 

tolkningsprocess där stycken som kodats relateras till teorier som redan existerar (Aspers, 

2011, s. 169). Anledningen till att det kan vara lämpligt att använda sig av både induktiv och 

deduktiv kodning tillsammans är att det i kombination kan täcka mer av materialet. Denna 

kombination kallas abduktiv kodning och innebär att man bildar en intuitiv uppfattning om 

sammanhanget, alltså har vi utgått både från teori och egna tolkningar när vi kodat materialet 
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(Trost, 2010, s. 37). Genom abduktion har vi kunnat från teori och empiri tolka och förstå 

materialet. Vi har låtit allmänna teorier kring känslor och roller så som Goffman (2015) och 

Hochschild (2012) influera vår förståelse enligt deduktion, men också hämtat förståelse 

utifrån empirin och den upplevelse intervjupersonerna har förmedlat enligt induktion. Utöver 

detta har vi också haft en hermeneutisk ansats vilket gjort att vi alltid tittat på helheten i 

förhållande till delarna för att tolka materialet på ett korrekt sätt. Detta har gjort att analys- 

och resultatpresentationen hanterats dels utifrån de mönster som påträffats i materialet, men 

också utifrån den teori som vi utgått ifrån. Efter att kodning genomförts är det lättare att se 

mönster i materialet. Genom att använda koder kan vi jämföra allt transkriberat material med 

varandra och se vissa tendenser som är lika eller olika i datamaterialet. 

5. Resultat och Analys 

I följande kapitel kommer vi att presentera utdrag av data som insamlats och analyserats 

utifrån den teoretiska begreppsramen vi har i denna studie. Under de rubriker som presenteras 

nedan samlar vi utdrag som kan relateras till de teoretiska utgångspunkterna som valts. 

5.1 Rollförväntningar och känslors inflytande 

När intervjupersonerna fick beskriva vad som krävdes av dem i sitt arbete så varierade deras 

svar till en viss grad. Återkommande var dock en upplevelse av krav på objektivitet, 

professionalism, förståelse, empati och att följa riktlinjerna. Även en uppfattning om att 

sympati bör utelämnas helt i möten med asylsökanden utlästes ur intervjupersonernas svar. 

Därmed är det värt att nämna att vi kommer att utgå ifrån att intervjupersonernas definitioner 

av begreppen empati och sympati är i enlighet med vår definition. Givetvis finns det en chans 

till att deras definitioner avviker från definitionen som använts i denna studie, men då vi inte 

vidare bett dem förklarar vad dem menar med begreppen har vi inget resultat som kan styrka 

detta. 

En av intervjupersonerna beskrev kraven som en del i den statliga myndigheten som de 

representerar. Bemötandet mot asylsökande skulle se liknande ut oavsett på vilken 

migrationsmyndighet man befann sig på i Sverige. Tre andra intervjupersoner beskrev de 

upplevda kraven med följande: 

Alltså jag personligen, jag vet inte vad andra tycker, men jag tycker att det viktigaste är 

att man försöker behålla sin professionalitet. Du får inte sakna empati för människor. 

Men du får inte känna sympati för människor. Du måste veta skillnaden där. Känner du 
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sympati kan det bli riskabelt för dig. Känner du empati kan du ändå sätta dig in i 

personens situation och försöka förstå. (Intervjuperson 3) 

Det krävs av mig att jag ska vara rättssäker. Jag måste vara objektiv och måste utföra 

mina arbetsuppgifter med kvalité samtidigt som det krävs av mig att jag ska jobba 

snabbt […] lagen kräver att vi ska vara objektiva. (Intervjuperson 5) 

Jo men det förväntas ju att jag ska vara professionell. Alltid när jag är på jobbet. Både 

när jag träffar kollegor och när jag träffar asylsökande så är det inte mitt tyckande som 

spelar någon roll. Jag försöker hålla mig saklig men också förstående. Jag vill inte att 

de jag träffar ska se på mig som bara en tjänsteman och en robot, utan jag försöker visa 

förståelse. (Intervjuperson 4) 

Citaten ovan visar på intervjupersonernas vetskap om de åtaganden som följer av deras arbete 

och vad de upplever förväntas av dem inom yrkesrollen. Alla citat innehåller upplevelser av 

vad som är viktigt, att det finns en förväntan, eller ett krav på dem att uppfylla de beskrivna 

åtaganden som de upplever. Intervjuperson 3 upplever i utdraget ovan att professionaliteten är 

kopplad till att anställda ska ha ett empatiskt bemötande och inte får visa sympati i sin 

yrkesroll. Andra intervjupersoner nämner också att den professionella rollen bör innehålla 

empati och förståelse. Till skillnad från Roth (2010) och hennes artikel om samtal med 

asylsökande som nämns under tidigare forskning, hävdar flera intervjupersoner i det 

insamlade materialet att det i yrkesrollen krävs att de inte visar sympati utan istället empati. 

Roth (2010) menar att det är viktigt att individen är lugn och sympatisk men även distanserad 

under samtal med flyktingar. Hennes tolkning kan däremot utifrån teori kring empati och 

sympati, fortfarande vara förenligt med vårt insamlade material där upplevelsen av ett 

empatiskt förhållningssätt förekommit. Om vi antar att empati ligger nära sympati genom att 

vara det första steget i en sympatigivande process (Turner & Stets, 2005 s. 60) så kan vi förstå 

intervjupersonernas uttryck av empati i likhet med Roths (2010) distanserade sympati. Vi 

konstaterar att en upplevelse av att vara empatiskt förstående kan likställas med upplevelsen 

av att vara sympatisk distanserad utifrån den nära koppling som görs mellan sympati och 

empati (Turner, Stets, 2005, s. 60).  

Intervjupersonernas beskrivningar av vikten för empati i arbetet implicerar vissa 

känslomässiga egenskaper som betydande, då detta framstår som ett krav i yrkesrollen. Detta 

är i enlighet med den tidigare forskningen som visar på att känslomässigt engagemang är 

återkommande hos människor som arbetar inom socialtjänst (Ferguson, 2007). För att förstå 
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detta utgår vi från teoribildningen kring roller och framträdande (Goffman, 2015). Vi kan se 

uttryck för att det finns en specifik roll genom intervjupersonernas beskrivningar av vad som 

förväntas av dem i deras arbete. När de befinner sig på arbetsplatsen så behöver dessa krav 

uppfyllas. Detta förutsätter att ett rollbyte mellan det privata och det yrkesmässiga sker 

(Goffman 2015). Intervjupersonerna tycks anamma den roll som det yrkesmässiga 

framträdandet kräver av dem. Denna yrkesroll, som kan utläsas ur transkriberingarna, har 

vissa handlingsmönster som individen eftersträvar att framhålla i interaktioner som sker på 

arbetsplatsen. Somliga intervjupersoner lyfter också själva fram hur de på arbetsplatsen måste 

gå in i yrkesrollen. 

Jag tror att det är mer för att man går in i en slags arbetsroll som innebär att du behöver 

få viss information för veta hur du ska gå vidare […] man går in i arbetsrollen, det 

gäller att ha ett balanserat förhållningssätt mellan att vara professionell och rent 

empatisk. (Intervjuperson 6) 

Utöver att ha vetskap om de åtaganden som medföljer arbetet tar vissa intervjupersoner upp 

hur de träder in i den yrkesroll som förväntas av dem. De upplever själva att under arbetstid 

och på arbetsplatsen är det en roll som spelas. Intervjuperson 6 tar upp egenskaper som 

förknippas med rollen i citatet ovan, vilket även här inkluderar professionalitet. När 

intervjupersonerna tillfrågades vad de menade med professionell, beskrev intervjuperson 7 

detta som bibehållandet av den tunna linjen mellan att vara tjänsteman och ändå vara 

empatisk, ha respekt och förståelse för den de träffar. Intervjuperson 5 upplevde att 

professionalitet innebär att vara saklig men att det samtidigt bör finnas en fin gräns mellan att 

vara saklig och empatisk. Att skilja på dessa är viktigt enligt intervjupersonerna och för att 

kunna göra detta lyfts det ofta fram att man ska vara professionell. 

Att inte beblanda dig så mycket känslomässigt. Vi har riktlinjer vi måste följa och då 

får vi följa dem. Och finns det något jag tycker är jättejobbigt och jättesorgligt så kan 

jag inte visa att jag känner så. Jag kan inte sitta och gråta och visa att jag känner så. 

Man måste alltid behålla en fasad utåt och liksom riktigt pokerface. (Intervjuperson 3) 

Att vara professionell men även empatisk kan vidare kopplas till den personliga fasaden 

(Goffman, 2015). Den personliga fasaden blir de egenskaper som intervjupersonen beskriver 

tillhör den roll som de övergår till när de befinner sig på arbetet. Eftersom den personliga 

fasaden inbegriper all expressiv utrustning som identifierar aktörerna, så är det för vår studie 

inte av intresse att konstatera inslag som kön, kläder, ålder etc. De som det insamlade 
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materialet har kunnat visa och som är intressant i studiens fall är skiftande teckenförmedlare 

så som ansiktsuttryck, gester och även känslouttryck. Intervjupersonernas upplevelse av rollen 

innehåller flera delar som kan förstås som rolltillhörande teckenförmedlare. Dessa 

teckenförmedlare tycks i yrkesrollerna som vårt urval ingått i vara specifika känslouttryck 

som anses förknippas med den personliga fasaden. Den personliga fasaden som skapas med 

hänseende för yrkesrollen, som i sin tur uppkommer från behovet av ett framträdande, 

innehåller känslotypiska teckenförmedlare (Goffman, 2015). För att utveckla detta 

resonemang så kan man säga att intervjuerna visar att det finns känsloregler, alltså 

normbestämmelser, som bestämmer hur individen ska känna inför en specifik situation. Dessa 

gäller i större utsträckning i samhället, och därmed hemma som på arbetsplatsen. 

Emotionsregler däremot kan variera i större grad då man inte kan förutsätta att de alltid är 

desamma i olika situationer och platser i samhället (Fineman, 2003). I vår studie och för det vi 

har undersökt kan vi dra slutsatsen att känsloregler inte varierar mellan privatliv och 

arbetsplats, men att emotionsregler varierar där emellan. Yrkesrollen tycks ställa krav på 

intervjupersonerna att expressivt förmedla vissa typer av emotioner utifrån yrkesbestämande 

emotionsregler (t.ex. empatiskt bemötande, att visa förståelse). De känsloregler som individen 

är medveten om behöver inte heller nödvändigtvis vara förenliga med dessa expressiva 

emotionsregler som bör uttryckas i yrkesrollerna. Detta kommer analyseras vidare i 

kommande avsnitt.  

5.2 Känslokonstruktion på arbetsplatsen 

För att kunna förstå hur den anställde sätter sig in i sin yrkesroll kommer det i detta avsnitt 

presenteras resultat som tyder på att intervjupersonerna gör en åtskillnad mellan agerandet 

hemma och agerandet på arbetsplatsen. För att förstå detta agerande kommer utdragen 

analyseras med hjälp av Goffmans begreppsbildning kring regioner och regionsbeteende. 

Intervjuperson 4 och Intervjuperson 5 gör distinktioner på agerandet hemma kontra 

arbetsplatsen på detta vis: 

Alltså man försöker ju att inte ta med vissa känslor in i jobbet såklart. Att hålla isär dem 

två delarna. Det är nästan så att, om man ska prata om olika rum eller världar så är det 

ju så att […] att det finns tre stycken jag: jag hemma, jag på kontoret och jag i 

utredningsrummet. Så det är liksom […] tre olika nivåer. För att i utredningsrummet 

måste jag vara helt professionell och kan inte lämna ut någonting om mig själv, medan 

kanske på mitt kontor är det en blandning av mig hemma och mig i arbetet. 

(Intervjuperson 4) 
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Jag är inte mitt personliga jag, privata jag på jobbet. Jag är mitt professionella jag, 

handläggar-jag på jobbet. Det är så jag försöker skilja det åt. Så när jag sitter där och tar 

emot och får höra jobbiga saker måste jag bemöta det professionellt, jag kan inte vara 

mitt privata jag. (Intervjuperson 5) 

Goffman (2015) talade om främre och bakre regioner när det kommer till individers 

framträdanden. Då intervjupersonerna ovan uttrycker att de på arbetsplatsen måste framträda 

på ett professionellt sätt och i många fall utelämna känslor, agerar de enligt den främre 

regionen. Detta förutsätter att en aktör har en speciell ”publik” som tar del av framträdandet. 

Aktören (den anställde) agerar utifrån vad som förväntas av observatörerna (i detta fall 

asylsökande) och övrig omgivning. Detta faller i linje med att intervjupersoner ofta uttryckt 

att de går in i en roll under arbetet. Denna roll blir som tydligast när den ageras i en kontext 

som är utanför det privata livet. Ur transkriberingarna är det inte lika tydligt om 

intervjupersonerna anser att deras agerande i hemmet också är en roll. Men i enlighet med 

Goffman (2015) kan man påstå att rollåtaganden även sker privat. Privatlivet, eller hemmet, 

blir då i detta fall den bakre regionen. Det finns ingen anledning för intervjupersonerna att 

vara t.ex. handläggare på sin privata tid, då utredningen inte fortsätter i hemmet. 

Intervjuperson 4 i citatet ovan menar däremot att det finns ytterligare en roll som kommer i 

uttryck på arbetsplatsen, utöver den i utredningsrummet. Intervjupersonen gör alltså en 

skillnad mellan två olika regioner på arbetet. På kontoret upplevs det vara en blandning av att 

vara hemma och på arbetet. Det enda som skiljer dessa regioner på arbetsplatsen åt, är att i 

utredningsrummet möter intervjupersonen en asylsökande och utanför utredningsrummet sker 

mötet med andra kollegor. Vi kan här anta att det i utredningsrummet är högst aktuellt att 

anamma de egenskaper som tillskrivits det yrkesmässiga. Alltså saker som intervjupersonerna 

generellt har beskrivit vara viktiga delar i en personlig fasad i mötet med asylsökande dvs. att 

vara empatisk, professionell och inte visa sympati. Denna studie lade inget mer fokus på just 

mellannivån utan konstaterar att det i mötet med asylsökande är extra viktigt att vidhålla den 

personliga fasaden som tillhör yrkesrollen. Istället lades fokus på skillnader mellan den 

privata rollen av att vara hemma och yrkesrollen generellt. 

Intervjupersonerna beskriver att ett ärende inte bör följa med den anställde hem, utan de är 

oftast noga med att utelämna allt yrkesrelaterat på arbetsplatsen. Däremot kan de känslor och 

emotioner som finns i den främre samt bakre regionen ibland överlappa när de anställda får ta 

del av berättelser där de sökande har varit med om traumatiska upplevelser. 
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Alltså […] de gångerna det har varit riktigt jobbigt är […] när det påminner mig om 

mina egna erfarenheter. Om det är en flykt som påminner om min egen flykt och så 

vidare. Då kan jag ha svårt att sitta där och låtsas […] alltså ja jag vet inte. För då 

känner jag igen mig själv, så där kan det bli en utmaning. Att vara saklig och så. 

(Intervjuperson 4) 

Intervjuperson 4 upplever att det ibland kan vara svårt att upprätthålla den professionella 

rollen inför asylsökanden när denne berättar om liknande erfarenheter som intervjupersonen 

varit med om. Intervjupersonen kan då vilja agera utifrån de känslor och normer som finns i 

den bakre regionen, vilket inte ingår i yrkesrollen. Det handlar här även om de rådande 

känslo- och emotionsreglerna (Fineman, 2003), då verkliga känslor av medlidsamhet inte kan 

visas i den främre regionen. Intervjupersonen har själv kommit till Sverige som flykting och 

kan relatera till asylsökanden när denne berättar om liknande erfarenheter som intervjuperson 

4 har varit med om. Då intervjupersonen relaterar till den asylsökande skulle denne kanske i 

normala fall sympatisera med den asylsökande, men upprätthållandet av yrkesrollen går före, 

vilket därmed tyder på surface acting (Hochschild, 2012). Detta då intervjupersonen aktivt 

försöker att inte visa sina medkänsla i samtalet, även om denne starkt kan relatera och faktiskt 

känner medkänsla. 

5.3 Känslosamma möten 

När anställda vid Migrationsverket interagerar med asylsökande är det inte ovanligt att det 

kan vara känslofyllt. En del intervjupersoner har uttryckt att de ibland deltar i utredningar där 

de asylsökande berättar om traumatiska upplevelser de har varit med om. Även om de får ta 

del av dessa berättelser behöver de upprätthålla den förväntade yrkesrollen.  

Det är klart att om något är jobbigt att jag sitter och är stoneface [...] Jag försöker vara 

professionell. För jag vet att om två timmar är tiden slut och vi måste hinna med så 

mycket som möjligt, så då ställer jag nästa fråga. (Intervjuperson 4) 

Samtliga intervjupersoner har uttryckt ett krav på att fortsätta vara professionella i situationer 

som kan vara känslomässigt påfrestande, men eftersom att den anställde har vissa 

förväntningar som bör tas i beaktning med hänsyn till yrkesrollen, kan personliga känslor 

ibland hamna i kläm. Även om den anställde agerar på ett visst sätt på arbetsplatsen så 

betyder inte det att de återspeglar den roll de har privat.  
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Det kanske låter lite fjantigt [skratt] men om man ser en människa som är ledsen så 

såklart vill man ju kanske ge en klapp på axeln eller om det är ett barn som mår dåligt 

då kanske man vill ge dem en kram. Men det är inte riktigt det man ska göra där och då. 

Så ibland så är det liksom det mest mänskliga i den situationen kan man egentligen inte 

göra för att det kan bli fel. (Intervjuperson 7) 

Ja alltså vi vill ju visa förståelse. Många som vi träffar har varit med om jobbiga saker. 

Men det finns liksom en balans. Vi ska ju inte direkt gråta eller trösta […] alltså klappa 

någon på axeln och så […] Det ingår inte i vår roll, alltså i arbetsrollen jag har. Men det 

hade jag kunnat göra om en vän hade pratat om sådana saker. Det ingår inte i mitt […] 

alltså i jobbet. Jag är ju utredare och jag ska få svar på saker. (Intervjuperson 4) 

Intervjupersonerna ovan uttrycker en vilja till att i vissa känslomässiga situationer kunna 

trösta den asylsökande, men detta kan bli fel i avseende att dessa samtal genomförs i 

utredningssyfte. Under utredningen finns det inte utrymme för den anställde att erbjuda tröst. 

Intervjuperson 4 uttrycker vidare att det kan vara opassande att trösta någon utifrån dennes 

känslor: 

Jag vill ju inte att de jag träffar ska se på mig som bara en tjänsteman och en robot, utan 

jag är väldigt […] jag försöker visa förståelse men är också saklig. Det kan bli fel om 

jag skulle vara mitt privata jag i utredningsrummet. Det skulle heller inte bli bra om jag 

var känslosam hela tiden. Det kan ju kännas tryggare för dem att dem pratar med någon 

som är professionell. Istället för en person som sitter och gråter med dem. 

(Intervjuperson 4) 

Ur utdragen av datamaterialen ovan framgår det att möten med asylsökande kan vara 

känslosamma. De emotionsregler (Fineman, 2003) som vanligtvis skulle gälla i situationer 

utanför arbetsplatsen gäller inte i samma utsträckning i själva utredningsrummet. 

Intervjupersonerna uttrycker att de vid vissa tillfällen skulle vilja trösta den asylsökande men 

att detta inte är en del av deras yrkesroll. Emotioner som är vanliga att visa och som förväntas 

visas i vissa situationer kan de anställda inte uttrycka med hänsyn till yrkesrollen, då andra 

emotionsregler gäller i utredningsrummet. Ur materialet kan det utläsas att när 

intervjupersonerna sitter i känslosamma samtal med asylsökande försöker de aktivt att inte 

visa inre känslor utåt, och agerar istället utifrån sin yrkesroll, detta då i enlighet med 

Hochschilds (2012) teori kring surface acting. De anställda upplever att de inte får uttrycka 

sina verkliga känslor då det kan ses som oprofessionellt och ”fel”. Detta tyder på att det finns 

klara emotionsregler på arbetsplatsen, men att den anställde inte nödvändigtvis skulle agera 
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på samma sätt i andra situationer, vilket därmed innebär att de emotionsregler som 

förekommer på deras arbetsplats avviker från vad som gäller utanför. Känsloregler å andra 

sidan kan fortfarande vara desamma som gäller utanför arbetsplatsen. Dessa bortses från och 

emotionsreglerna på arbetsplatsen blir de som visas utåt (Fineman, 2003). När intervjuperson 

7 ovan uttrycker en vilja till att krama om asylsökande som gråter, men inte kan, är vår 

tolkning att dennes uppfattning kring känsloregler säger att det är en passande handling för 

den situationen. Trots detta är det i situationen ett felaktigt agerande eftersom yrkesrollen styr 

under arbetstid. Vad som då inträffar är att känsloreglerna internaliseras men måste kopplas 

bort till förmån för emotionsregler. Vilket innebär att känsloreglerna inte nödvändigtvis 

avviker från situationer utanför utredningsrummet, men att känslorna inte kan visas då 

emotionsreglerna skiljer sig från övriga platser (Fineman, 2003).  Känsloregler tycks alltså 

vara missanpassade på arbetet och är närmare kopplat till den privata roll som 

intervjupersonerna har. Denna relation visar att intervjuperson 7 skulle agera utifrån sina 

känslor (känsloregler) ifall deras agerande var deep acting, men då yrkesrollen går före blir 

deras roll en surface act där emotionsreglerna är en rollegenskap (Hochschild, 2012). 

Intervjuperson 4 uttrycker också att det inte ingår i yrkesrollen att följa  känsloregler som 

annars hade varit norm i den privata rollen, vilket stödjer denna tes. 

5.4 Att dölja känslor 

Även om den anställde inte sitter i utredningsrummet för att erbjuda tröst är det viktigt att 

komma ihåg att den asylsökande inte heller är där för att tröstas. Såsom den anställde är där 

för att arbeta och upprätthålla den förväntade yrkesrollen, är den asylsökande där för att söka 

asyl. Intervjuperson 2 utvecklar detta vidare och menar även att empati självklart är av vikt i 

möten med asylsökande men att de måste kunna veta var gränsen bör dras:   

Empati är ett av de värdeorden […] och någonting som vi diskuterar hela tiden. Om 

bemötande och vad är gott bemötande och hur vi ska vara i vår arbetsroll. Vad är det att 

gå över gränsen också på ett privat plan, hur vi ska förhålla oss till en sökande. 

Fortfarande empatiska men också respektera att de är här. De har inte sökt sig hit för att 

få tröst utan de är här för att ett beslut om de får stanna i Sverige, och det är vår roll att 

se det. (Intervjuperson 2) 

Då samtliga intervjupersoner går in i en yrkesroll för att kunna göra sitt arbete på ett förväntat 

sätt, hamnar de inre känslorna i skymundan. Även om intervjupersonerna uttrycker att de har 

känslor de normalt skulle agera på, väljer de aktivt att inte göra detta för att upprätthålla den 
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förväntade yrkesrollen. Därmed uttrycker intervjuperson 2 att det är viktigt att veta var 

gränsen för empatiskt bemötande går. Går de över denna gräns genom att t.ex. bli för 

känslosam i ett möte med asylsökande, går de ut ur yrkesrollen. Det är viktigt att poängtera att 

även den asylsökande har en specifik roll under utredningen. Detta innebär att 

rollförväntningar även finns hos den asylsökande från de anställdas sida, då det förväntas av 

utredaren i samtalet att den asylsökande agerar på ett visst sätt. Detta kan t.ex. gälla att den 

asylsökande berättar vad som har hänt i dennes liv på ett tydligt och detaljerat sätt, vilket är en 

förutsättning för att handläggaren ska kunna genomföra utredningen. 

Intervjuperson 6 uttryckte att det kan vara känslomässigt påfrestande när förhandsbesked ska 

ges till den asylsökande efter en asylutredning. Förhandsbeskedet handlar oftast om vad för 

typ av beslut den asylsökande bör förväntas få och som denne troligtvis också kommer att få: 

[…] Och de situationerna kan ju vara rätt jobbiga ibland för att när du suttit och haft 

den här utredningen med en person och det kan ju vara personer som […] alltså det 

kanske inte är skyddsskäl men de har kanske haft det skit i sina hemländer och att man 

kan känna sympati för deras situation och som en medmänniska. (Intervjuperson 6) 

I enlighet med Zapf (2002) kan en individs välbefinnande påverkas till det sämre om det råder 

en emotionell oenighet i det arbete som utförs, vilket kan ske om en separation mellan känslor 

och emotioner pågår under en längre tid. Som Hochschild (2012) vidare menade, kan denna 

separation bli svår i längden. Då de anställda ofta behöver koppla bort sina känslor till förmån 

för emotionsreglerna som råder på arbetsplatsen, kan detta enligt Zapf (2002) bli en 

stressfaktor. Hochschilds (2012) lösning på detta är att individer antingen behöver ändra vad 

de känner inombords eller ändra hur de agerar. 

Då ett uppvisande av empati krävs, hamnar känsloregler som är normbestämmande, i 

skymundan. Handlingar och berättelser som skapat ett sympatiskt handlingsmönster hos 

intervjupersonerna genom deep acting och känsloregler, döljs. Kvar finns en surface act 

bestående av empatiska emotionsregler. Åter till problematiken så kräver inte bara yrkesrollen 

detta utan intervjupersonerna berättar själva att sympati inte kommer till nytta för asylsökande 

utan hämmar utredningens framfart, vilket innebär att intervjupersonerna riskerar en 

emotionell oenighet i sitt arbete. Ett alternativ för att frångå denna oenighet kan enligt 

Hochschilds teori (2012) vara att individen blir övertygad om att denne inte känner någon 

sympati. Istället internaliserar och accepterar individen ett neutralt bemötande båda 

känslomässigt och emotionellt som inte sträcker sig förbi empati. Individen går då från en 
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surface act till en deep act av ett empatiskt bemötande där detta då blir en känsloregel som 

överensstämmer med emotionsreglerna. Denna händelseutveckling har inte kunnat utläsas ur 

vårt material. Istället har alla intervjupersoner på något sätt uttryckt att de kan känna sympati i 

vissa tillfällen men inte uttrycka, vilket gör att vi kan bortse från att empati i Hochschilds 

(2012) mening skulle vara en deep act. Då rollen är en surface act så kan de inte heller vara 

fullt övertygade av rollen. Men trots detta är de inte cyniska då de fortfarande är intresserade 

av hur observatören (den asylsökande) uppfattar dem. Istället är de medvetna av rollen som de 

inte är helt övertygade av och framhåller den för att gynna ett annat syfte (Goffman 2015).  

Jag tror till och med de mest liksom kallhjärtade inser att det bästa sättet att göra det här 

jobbet är att vara empatisk. Alltså även om du är en kallhjärtad jävel [skratt] så inser du 

liksom att rent pragmatiskt så måste du vara lyhörd och förstående. Du måste liksom 

skapa tillit mellan människorna du har att göra med. (Intervjuperson 7) 

Intervjuperson 7 uttrycker i citaten ovan att även om en anställd är ”kallhjärtad” kommer 

denne att inse att det lämpar sig bäst att vara empatisk i sitt arbete. Detta styrker vidare den 

analys vi har fört kring hur de anställda krävs gå in i en roll, men visar också på att även om 

en individ skulle vilja gå ur den förväntade yrkesrollen genom att agera utan empati, kommer 

denne inse vikten av empati så småningom. Samtliga intervjupersoner har uttryckt att ett 

empatiskt bemötande innebär inte bara vara förstående, utan även viktigt för att det i många 

fall förenklar arbetet. 

Intervjuperson 1 svarade på frågan om anställda ibland döljer känslor i dessa interaktioner: 

”Ja, så himla mycket. Det är många gånger man liksom vill ge ungen en kram och börja prata 

om andra grejer.” Intervjuperson 1 uttrycker en vilja till att sympatisera men väljer aktivt att 

inte göra detta då det går emot yrkesrollen och de förväntningar som föreligger däri. Clark 

(1997) utgår ifrån Hochschild (2012) och menar att sympati och i vilken situation sympati bör 

förekomma styrs av rådande känsloregler. För att sympati ska uppfyllas fullt ut krävs tre steg; 

empati, medkänsla och uppvisning av emotioner. Intervjupersonerna har uttryckt betydelsen 

av empati och hur de visar detta, samt att de många gånger känner medkänsla för den 

asylsökande. Däremot blir den sista delen för att sympati ska fullföljas, problematisk. På 

frågan om intervjuperson 3, som arbetar med asylsökanden som sitter på förvaret, ibland har 

känslor som inte får visas inför de asylsökande blev svaret: 

Förakt är väl en av dem. Jag skulle aldrig visa att jag aktivt föraktar någon. Inte heller 

alldeles för mycket medkänsla kanske. Jag kan inte som sagt sätta mig ner och vara 
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ledsen med en förvarstagen. Sorg […] ja då hamnar ju sympati där och det får jag inte 

känna. Empati blir väl något viktigt då. (Intervjuperson 3) 

Ur citatet ovan kan utläsas att intervjuperson 3 inte visar medkänsla allt för mycket, men att 

det kan förekomma. Sympati däremot är någonting som intervjupersonen menar inte får 

förekomma. Detta kan påverka upprätthållandet av yrkesrollen för de anställda. För att 

sympati ska fullbordas krävs att det sista steget som uttrycks med emotioner och genom 

individens agerande fullföljs. Hos samtliga intervjupersoner fullföljs inte detta då det inte är i 

enlighet med yrkesrollen, vilket innebär att de anställda aktivt försöker att inte visa sympati. 

Således kan ett konstaterande bli att sympati varken bör förekomma i möten med asylsökande 

och inte heller förekommer (i större utsträckning). Detta kan i längden skapa en emotionell 

oenighet hos individen, vilket enligt Hochschild gör att rollen blir svår att upprätthålla (2012). 

5.5 Strategier för känslohantering 

Ur det insamlade datamaterialet har vi kunnat utläsa olika hanteringsmetoder 

intervjupersonerna använder sig av för att lättare hantera påfrestningar under arbetsplatsen när 

de interagerar med asylsökanden. 

5.5.1 Att gå in i en roll 

En av de vanligaste hanteringsmetoder vi har kunnat urskilja ur materialet är att 

intervjupersonerna upplever att de går in i en yrkesroll när de arbetar. Detta innebär att de ser 

denna roll som en icke-personlig del av sig själv som hanterar ärenden, i vissa fall tuffa 

ärenden. 

Som jag sa innan att om det är någonting man känner igen sig i […] då är det svårt. Då 

tycker jag att det är jobbigt inombords. Jag måste ju upprätthålla som, typ en fasad mot 

de jag möter i utredningsrummet. Alltså jag måste vara mig själv såklart, men verkligen 

inte i den grad […] alltså inte fullt ut. Men jag försöker visa empati och vara proffsig. 

(Intervjuperson 4) 

Intervjuperson 4 uttrycker att en del av den förväntade yrkesrollen är att en fasad mot de 

asylsökande måste upprätthållas från de anställdas sida. Som tidigare nämnts går de anställda 

in i en roll, och upprätthållandet av en fasad hör till detta. Fasaden fungerar som ett skydd för 

den anställde att använda så att de verkliga känslorna inte avslöjas. Här blir surface acting 

även relevant för att förklara hur de anställda genom att gå in i denna roll, döljer sina verkliga 

känslor inför asylsökande. Som nämnts tidigare av intervjuperson 3 om att man måste behålla 
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en fasad utåt (se Rollförväntningar), kan det tolkas som en hanteringsmetod att härleda till 

rollförväntningar och riktlinjer som finns på arbetsplatsen. Denna hantering görs genom att 

intervjupersonerna försöker att hindra uppkommandet av känslor genom att agera på sätt som 

de normalt inte skulle agerat utanför arbetsplatsen. Intervjupersonerna kan i viss grad även 

övertyga sig själva om att yrkesrollen är genuin, vilket också blir en strategi för hantering. 

Intervjupersonerna skapar en surface act utifrån dessa rollförväntningar som därmed hjälper 

dem och blir ett stöd för att hantera eventuella påfrestningar. Surface acting fungerar alltså 

som en hanteringsmetod för de anställda att dölja sina verkliga känslor, för att enklare kunna 

utföra sitt arbete utan att hindras av traumatiska berättelser från asylsökanden. Det behöver 

dock inte alltid betyda att det är lätt att dölja dessa känslor: 

Man får ju lära sig ganska tidigt när man jobbar där att det är viktigt att sen när man 

kommer hem, försöka släppa det. Annars blir man knäpp. Om man skulle tänka på 

varenda grej man hört eller så, det är inte lätt. För det är ändå människor och man är ju 

själv ingen robot. Det går inte bara att skifta. (Intervjuperson 4) 

Surface acting är som Hochschild menar, inte alltid lätt att upprätthålla. Surface acting kan bli 

påfrestande då den emotionella oenigheten kan bli påtaglig. Intervjuperson 4 uttrycker att det 

inte är lätt att ”skifta” mellan sin yrkesroll och rollen/roller de har utanför arbetsplatsen. 

Somliga intervjupersoner har nämnt att arbetet ibland kan följa med individen hem när de inte 

kan sluta tänka på vad som hänt under dagen. Detta är dock något de flesta intervjupersoner 

menar att man inte ska göra och istället trycka undan dessa tankar.  

5.5.2 Bortkopplandet av känslor genom emotionsarbete 

Någonting som kunnat utläsas ur materialet för denna studie är att samtliga intervjupersoner 

uttrycker att de ofta försöker stänga av eller koppla bort känslor med hänsyn till yrkesrollen. 

Detta kan i sig vara en hanteringsmetod. De försöker att stänga av sina känslor genom att 

försöka att inte tänka på hur asylsökandes berättelser påverkar: 

Och det är klart att vissa av de här människorna du träffar kommer du inte vara på 

samma sida som. Det kan vara att man försöker få fram någonting men de svarar vagt 

eller undvikande […] eller bara att de är otrevliga! Och då är det klart att man blir 

irriterad, då får man trycka ner den skiten och stänga av. (Intervjuperson 7) 

Utdraget ovan är ett exempel på surface acting, där intervjupersonen stänger av sin irritation. 

Intervjuperson 7 uttrycker att irritation är något som aktivt inte visas under dessa samtal, och 
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att samtalen ibland kan vara påfrestande. Intervjupersonen hanterar detta genom att trycka 

undan irritationen och därmed försöka stänga av de inre känslorna. Denna bortkoppling 

kräver emotionsarbete, där individen försöker att justera om och anpassa sina känslor och 

emotioner till den rådande situationen. Syftet med att stänga av sina känslor eller koppla bort 

dem kan även göra det enklare att hantera känslosamma samtal. Att trycka undan och ta 

avstånd från känslor för att kunna fokusera på yrkesrollen är en hanteringsmetod i sig, men 

det ingår också i surface acting som hanteringsmetod då det i slutändan handlar om att dölja 

inre känslor. Ferguson (2007) menar att det finns tendenser hos socialarbetare att försöka 

avlägsna sina känslor i sitt arbete. Beslutsfattare vid Migrationsverket har oftast en tidsgräns 

som måste hållas där de ska fatta ett visst antal beslut i veckan. Detta förutsätter också att 

beslutsfattaren inte tar för lång tid att fatta varje beslut, vilket på ett sätt tvingar beslutsfattaren 

att bortse från sina egna känslor gentemot ett ärende. Parten som blir evaluerad, i detta fall 

den asylsökande, riskeras därmed att glömmas bort. Istället går den förväntade yrkesrollen 

och lagstiftning i första hand. Intervjuperson 2 menar att man ibland måste se på ärenden på 

ett distanserat sätt och att man inte kan sätta sig in i den asylsökandens situation: 

Det blir ju så att man måste se det ur ett litet distanserat sätt […] man kan inte gå upp i 

känslan av exakt vad den här människan faktiskt har varit med om. Om man går in på 

det för mycket så skulle man nog inte orka med… det tog ett tag att vänja sig lite vid 

det sättet. (Intervjuperson 2) 

En del av att avlägsna sina egna känslor i arbetet ingår i att gå in i yrkesrollen. Det går att ur 

samtliga intervjupersoners svar utläsa en tendens till att de anser sig gå in i en roll när de 

arbetar. Detta rolltagande är också en hanteringsmetod där de anställda använder rollen som 

ett sätt att rättfärdiga sitt agerande i anknytning till den asylsökande. På detta vis behöver inte 

de anställda känna ett personligt ansvar för de asylsökandes framtid, i alla fall inte när det 

kommer till beslutsfattning. Goffman (2015) som talade om framträdanden, menade att 

rolltagaren under framträdandet kan vinna observatörernas övertygelse om aktören själv har 

tro på sin egen roll. Gör intervjupersonerna detta under interaktioner med asylsökanden, kan 

vi konstatera att tron på rollen under ett rolltagande funkar som en hanteringsmetod som gör 

det enklare för den anställda att inte påverkas av påfrestningar som kan förekomma.  
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5.5.3 Rättfärdigande genom yrkesroll och lagstiftning 

Ur transkriberingarna kan det urskiljas att de intervjupersoner som arbetar närmast anknutet 

till beslutsfattning och utredning använder yrkesrollen och svensk lagstiftning som 

rättfärdigande då detta underlättar och fungerar som stöd. 

För att det inte är vi som personer som bestämmer, beroende på [...] ja men den här 

tycker jag synd om. Lagen kräver att vi ska vara objektiva. Så det är ingenting vi 

bestämmer om vi […] man inte ska låta sig själv styras av känslor. Då ska man stänga 

av och tolka och bedöma lagen och vad lagen säger. Att alla ska vara lika. Alla 

tjänstemän ska vara lika, att man är objektiv. (Intervjuperson 5) 

Från citatet ovan går det att utläsa att intervjupersonen använder lagstiftning som 

rättfärdigande av beslut, även om det ibland kan förekomma att de anställda inte håller med 

lagstiftningen. Det kan även handla om att handläggaren eller beslutsfattaren anser att 

personen bör beviljas asylrätt även om asylskälen inte räcker i enlighet med lagen. 

Intervjuperson 8 menar att lagstiftningen gör så att man känner sig säker i det beslut som 

fattas: 

Man har lagstöd, och man har även stöd i ärendet att omständigheterna i ärendet plus 

lagstöd och att du även känner dig trygg med beslutet. Då tycker inte jag att det är, visst 

det är jobbiga beslut att meddela men personligen är det liksom inte […] Jag känner 

mig säker i det jag gör. (Intervjuperson 8) 

Detta citat från intervjuperson 8 tyder på att det kan vara påfrestande rent känslomässigt att 

meddela besluten men att de anställda bör känna sig säkra för att de utgått ifrån lagstiftningen. 

Detta exempel tyder också på att lagen kan användas som en trygghet och ett skydd för 

beslutsfattarens inre känslor. Det blir enklare att hantera tuffa ärenden om den anställde har 

lagstöd att falla tillbaka på. Intervjuperson 2 uttrycker även att en respekt för lagen är viktig, 

men att de inte nödvändigtvis bör använda det som ett stöd, eller sköld, för att i ärenden 

kunna rättfärdiga de beslut som fattas. 

Det är klart att det finns situationer när det är människor som söker av enbart 

ekonomiska skäl, vilket är inte asylgrundande i Sverige, och det kan vara hur hemska 

förutsättningar som de här människorna har kommit ifrån som helst. Men där är lagen 

väldigt tydlig och det är klart att det är tufft att neka en person som har riskerat livet för 

att komma hit och få ett bättre liv. Men […] det kan inte ge grund för asyl. Jag skulle 

aldrig kunna arbeta med det här om jag inte kunde respektera lagen […] Alltså man ska 
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ju inte använda lagen heller som en slags sköld men […] den är ju ett stöd för beslutets 

utgång absolut. (Intervjuperson 2) 

Att använda rådande lagstiftning kan uppenbarligen göra så att det i vissa fall känns enklare 

för de anställda att förhålla sig till den asylsökande och det beslut som fattas. Då beslutsfattare 

och handläggare tillsammans ska komma fram till det slutgiltiga beslutet, där den asylsökande 

endast fått berätta sin historia, råder det ett maktförhållande mellan de anställda och de 

asylsökande. Lammers och Stapel (2011) menade att om en individ är i denna maktposition 

som kräver att fatta beslut kring andra kommer det att medföra känslomässiga påfrestningar, 

för bägge parter av beslutsprocessen. Avhumanisering som hanteringsmetod kan även uppstå 

enligt Lammers och Stapel (2011) då det fungerar som ett sätt att rättfärdiga de beslut som 

fattas. Att avhumanisera asylsökanden i beslutsprocessen kan leda till att beslutsfattare lättare 

kan fatta svåra beslut utan att känna sig påverkade av sentimentalitet. Dock har vi inte sett 

några större tendenser till att avhumanisera den asylsökande, då de anställda uttryckt möten 

som känslosamma, vilket förutsätter att känslor uppkommer i möten. Även om samtliga 

intervjupersoner uttryckt vikten av att vara empatisk, har många även uttryckt att känslor inte 

bör få större plats än så i deras arbete. I enlighet med Keinemans (2015) som menade att 

känslor inte bör styra beslut, har vi i det insamlade datamaterialet kunnat utläsa en tendens till 

att stänga av känslor som kan interferera den förväntade yrkesrollen. Detta är ytterligare ett 

tecken på att de anställda i större utsträckning använder sig av emotionsarbete när de försöker 

hantera sina känslor på arbetsplatsen. 

5.6 Avslutande analys 

Intervjupersonernas emotionsregler och känsloregler överensstämmer utanför arbetet. Väl i 

yrkesrollen finns det dock en konflikt mellan känsloregler och de emotionsregler som råder på 

arbetsplatsen. Intervjupersonerna verkar medvetna om rollkonflikten och hanterar detta med 

att intala sig själva att syftet i slutändan blir för det bättre, både när det kommer till den 

asylsökande och när det kommer till dem själva. Den asylsökande får en behandling som är fri 

från sentimentala inslag vilket kan ställa krav på dem att ge gensvar av t.ex. tacksamhet, 

vilket sympati ibland kräver. Intervjupersonerna kan hålla borta sitt privata liv från 

känslomässig belastning genom att gå in i yrkesrollen och skyddar därmed sig själva med 

hjälp av att distansera sig och särskilja mellan personen i den interaktionen och personen 

utanför. Vad studien visar är en invecklad balansgång mellan att vara empatisk och 

sympatisk. Empatin balanseras mot risken att slå över till medkänsla och genom det bli 
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sympati. Av detta följer att intervjupersonerna i yrkesrollen eftersträvar kontroll av sina 

känslor och alltså konstruerar dem till situationen. De hanterar detta genom ett rolltagande 

och en surface act. 

6. Summering och diskussion 

Detta avsnitt syftar till att summera och diskutera de väsentliga delarna från resultatavsnittet 

samt de teorier och metoder som använts. Inledningsvis följer en summering av resultatet i 

relation till studiens syfte och frågeställning. Därefter kommer en diskussion av resultatet i 

förhållande till de teorier och tidigare forskning som tagits upp. Vi för även en diskussion 

kring de metoder vi har använt oss av och hur det påverkat resultatet. Avslutningsvis följer en 

sammanfattning av vad vi har kommit fram till och hur studien kan tillämpas, samt förslag på 

vidare forskning. 

6.1 Summering 

Syftet med denna studie har varit att se hur intervjupersonernas yrkesroll påverkar dem på ett 

emotionellt plan och att öka förståelsen för den känslomässiga innebörden i arbetet hos 

intervjupersonerna, detta genom att besvara frågeställningarna:  

1. Går det att urskilja känslohanteringsstrategier hos anställda hos Migrationsverket som 

möter asylsökanden?  

2. Vilka känslor kan konstrueras i förhållande till den yrkesroll som följer med att arbeta på 

Migrationsverket? 

3. Upplever de anställda att de påverkas av de känslor som uppkommer? 

För den första frågan har vi sett att känslohanteringsstrategier går att finna och att liknande 

strategier hos samtliga intervjupersoner finns. De upplevde att den förväntade yrkesrollen 

hjälpte dem hantera känslomässiga påfrestningar som uppstod, då rollen fungerat som ett stöd 

och skydd för eventuellt påfrestande känslor. Inom yrkesrollen förekom det även för vissa 

intervjupersoner att de behövde kontinuerligt utgå ifrån svensk lagstiftning. Användandet av 

lagstiftning som stöd i beslutsfattning är alltså ett måste. Däremot kan det för de anställda 

fungera som ett rättfärdigande för de beslut som tas, vilket minskar en känsla av ansvar hos 

dem. Somliga intervjupersoner uttryckte att lagen var till hjälp när de behövde fatta beslut, då 

personliga aspekter inte ska spela roll i beslutsfattandet. Därmed har vi förklarat detta genom 

att mena att intervjupersonerna använder sig av surface acting när de går in i yrkesrollen. De 

normer som finns kring känsloregler hanterades oftast genom att intervjupersonerna kopplar 
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bort eller stänger av dem för att enklare kunna träda in i yrkesrollen som förutsätter att de 

anställda bör vara professionella.  

När vi diskuterar den andra frågan; vilka känslor konstrueras i intervjupersonernas yrkesroll, 

var det just empati som oftast var svaret på en viktig egenskap som krävdes i yrkesrollen. 

Detta är också något som Migrationsverket själva lyfter bland sina ledord vilket kan vara 

anledningen till att det återkom så pass ofta. Vi hävdar att empati konstrueras genom att 

intervjupersonerna i sin yrkesroll upplever att de bör vara professionella och ser empati som 

en egenskap som tillhör etiketten professionell. Empati fungerar alltså som ett sätt att 

upprätthålla syftet med arbetet samtidigt som de med förståelse och lyhördhet bemöter 

asylsökanden. Vi har nämnt sympati i anknytning till detta, då intervjupersoner uttryckt att de 

inte bör känna det med hänsyn till sin yrkesroll. Vi kan utifrån detta även konstatera att 

sympati inte fullbordas då intervjupersoner inte agerar sympatiskt även om de kan känna 

sympati. Sympati blir då också en känsla som konstrueras i relation till arbetet då den döljs. 

Att dessa verkliga känslor döljs kan leda till emotionell oenighet, vilket i längden kan leda till 

större påfrestningar i yrkesrollen enligt Hochschild (2012). Den tredje frågeställningen som 

ämnade besvara huruvida de anställda upplever att de påverkas av de känslor som 

uppkommer, har resulterat i att intervjupersonerna påverkas både positivt och negativt av 

dessa känslor. En del intervjupersoner menade att de kan tycka synd om och känna sympati 

för de asylsökanden som de möter, och att detta i vissa fall kan vara svårt att koppla bort rent 

känslomässigt. Några intervjupersoner menade även att de ibland känner sig nöjda med de 

emotioner de uppvisar i möten då de har en uppfattning om att de gör någonting bra för de 

asylsökande, vilket tyder på att den anställde upplever positiva känslor med hänsyn till 

yrkesrollen.  

Ur det insamlade materialet har vi kunnat utläsa att om intervjupersonerna interagerat med 

någon i sin privata roll hade de agerat på ett mer sympatiskt sätt om den de interagerat med 

skulle ha delat med sig av traumatiska upplevelser. Detta sker inte i yrkesrollen vilket tyder på 

att det finns en emotionell oenighet hos intervjupersonerna. Istället har intervjupersonerna i 

yrkesrollen gett sken för att känslor av sympati inte får förekomma och alltså bör stängas av 

eller kopplas bort. Denna emotionella oenighet kan, som tidigare forskning också visat, ha 

negativa påföljder för individen. Att något sådant skulle vara fallet har denna studie inte 

kunnat konstatera, men kan vara en konsekvens av att regelbundet utföra emotionsarbete 

inom yrkesrollen.  
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6.2 Diskussion 

Denna studie har genomsyrats bl.a. av teorier från Goffman (2015) och Hochschild (2012). 

Innan teoriavsnittet utformades och analysen kunde påbörjas, behövdes en distinktion mellan 

begreppen känsla och emotion vilket har hjälpt oss föra vår analys. De två begreppen har varit 

särskilt behjälpliga när det gäller att förstå emotionsarbete samt känslo- och emotionsregler. 

Begreppen har varit av vikt för att förklara hur intervjupersonerna hanterar känslor inom sin 

yrkesroll och vilka emotioner som får och inte får visas utåt för de asylsökande. Vår studie 

visar att de emotionsregler som kommit till uttryck i interaktionen och mötena som 

intervjupersonerna tar del av i sitt arbete, ofta är konstruerade med bakgrund för vad rollen 

kräver. Detta har inneburit att intervjupersonerna själva uttryckt en upplevelse av att deras 

emotionella handling i ett annat sammanhang skulle skilja sig från den yrkesmässiga 

situationen. Vi tolkar att de menar att de ibland hade velat förmedla en annan känsla i dessa 

situationer än vad yrkesrollen kräver av dem. Vilket således innebär att det finns känsloregler 

som verkar både i yrkesrollen och generellt, t.ex. i den privata rollen. Intervjupersonernas 

känsloregler överensstämmer däremot inte med de emotioner som kommer till uttryck i 

arbetet. Istället är emotionerna fullständigt reglerade av yrkesrollen som kräver vissa 

emotionsregler av rolltagarna. Denna relation gör att vi tolkar intervjupersonernas upplevelse 

som en konflikt mellan de emotionsregler som finns på arbetet och de känsloregler som de 

upplever. Känsloreglerna tycks vara rollöverskridande tillskillnad från emotionsreglerna då de 

följer med från den privata rollen till yrkesrollen. Här går det att göra kopplingar mellan de 

teoretiska utgångspunkterna. Då yrkesrollen som intervjupersonerna har kräver vissa 

emotionsregler måste de anpassa sig efter dessa och bortse från känsloregler. I samtal med 

asylsökanden döljer intervjupersonerna alltså vissa känslor som inte tillhör den personliga 

fasad yrkesrollen har. För att genomföra detta krävs emotionsarbete i form av surface acting. 

Därmed har vi alltså kunnat se att de teoretiska utgångspunkterna tillsammans går att 

applicera på resultatet.  

Samtliga intervjupersoner har nämnt empati som något viktigt när man arbetar på 

Migrationsverket och interagerar med asylsökande. De har även nämnt att det är viktigt att de 

är professionella i rollen, medan somliga i relation till detta även säger att sympati inte bör 

kännas eller visas då det kan påverka arbetet på ett negativt sätt. Empati har visat sig vara en 

återkommande känsla som uttrycks av intervjupersonerna.  Det är ett första steg för ett 

sympatiskt tillkännagivande. Den empatiska nivån får dock inte överskridas enligt de 

förväntade rollegenskaperna som då inbegriper emotionsreglerna. Man kan således säga att 



	   43	  

intervjupersonerna bemöter de asylsökande med kognitiv empati, alltså att genom förståelse 

för deras svårigheter och erkännandet av dessa, bygger ett förtroende som krävs i samtal med 

asylsökanden. Utifrån resultatet och den analys som har förts har en teoretisk utgångspunkt 

kring empati och sympati skapats. Det sågs som nödvändigt att inkludera dessa begrepp i det 

teoretiska avsnittet, för att läsaren ska förstå distinktionen mellan dessa och då de ofta lyfts av 

intervjupersonerna. Däremot utgår vi inte ifrån att vår begreppsredogörelse kring sympati och 

empati är i enlighet med hur intervjupersonerna förklarar dem. Det kan förekomma att 

somliga intervjupersoner använder begreppen felaktigt och synonymt, eller menar något annat 

med orden. Vad de specifikt menar har inte följts upp vidare, vilket borde ha gjorts. Då vi inte 

bett intervjupersonerna definiera begreppen sympati och empati kan vi egentligen inte utgå 

ifrån att allas definitioner av dem är förenliga med varandra. Däremot har begreppen kommit i 

uttryck på liknande sätt, vilket får oss att utgå ifrån att de sammantaget menar samma sak.  

Vi har presenterat forskning som gjorts inom fält som kan relateras till det område vi har 

undersökt. Forskning kring människor på flykt som vi har tagit del av behandlar hur 

känslosamma samtal och utredningar av personer på flykt kan vara för handläggare eller 

andra yrkesgrupper som arbetar med mottagande eller vård för asylsökande. Vår studie har 

visat på liknande upplevelser hos intervjupersonerna som i den tidigare forskningen kring 

detta. Alla intervjupersoner har uttryckt att möten och interaktioner med asylsökande i arbetet 

kan vara känslomässigt påfrestande vid vissa tillfällen. De har också genomgående hos 

intervjupersonerna framkommit att de måste särskilja på rollen av att vara på arbetet och av 

att vara hemma för att kunna hantera denna påfrestning (Roth, 2010). Också i enlighet med 

Roth (2010) berättar intervjupersonerna om hur de måste vara empatiska men fortfarande 

distanserade i samtal med asylsökande på arbetet (Roth, 2010). Ett stort känslomässigt arbete 

i konstruerandet av känslor och i agerandet av yrkesrollen har varit synligt i materialet vilket 

kan styrka att migrationsprocessen, dess yrkesgrupp och klienter i vissa fall kan vara 

känslomässigt investerade i processen (Tastsoglou, et al, 2015). Mishori (et al, 2016) 

konstaterade att anställda som arbetade med asylsökande ofta hade positiva erfarenheter då de 

kände att de hjälpte en utsatt grupp. Negativa upplevelser var inte lika påtagliga, utan det 

gällde snarare känslomässiga svårigheter som kunde uppkomma när de asylsökande berättade 

om traumatiska händelser de har varit med om. Intervjupersonerna i vår studie har uttryckt 

liknande upplevelser där samtliga menar att de anser att deras arbete är viktigt och givande. 

De flesta har även nämnt att de känslomässiga aspekterna under samtal med asylsökanden kan 

vara påfrestande, vilket kan påverka de anställda på ett negativt sätt. 
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Av den tidigare forskningen som har presenterats är det mycket som är relaterbart. Dock har 

vi valt att inkludera tidigare forskning som för det mesta rör socialarbetare. Detta för att det 

inte funnits tillräcklig forskning kring Migrationsverket i Sverige som berör emotionsarbete i 

interaktioner mellan anställda och asylsökanden. Detta innebär då att vår studie kan bidra med 

denna aspekt till forskningsfältet. Det skulle behövas mer forskning kring påfrestningar som 

sker i interaktioner mellan anställda vid Migrationsverket och asylsökande.  

Metodens för och nackdelar har lyfts i det aktuella kapitlet för metod men i denna del kan vi 

vidare diskutera de metodval som gjorts med bakgrund till studiens utgång. För att besvara de 

frågeställningar som ställts utifrån de formulerade syftet anser vi att denna typ av 

intervjustudie kunnat nå fram till intervjupersonernas berättelser. En liknande undersökning 

av upplevelse kan vara svår att observera då det är viktigt att intervjupersonerna får föra sin 

talan. Däremot kan en observationsstudie ha tillfört material kring hur den faktiska 

interaktionen ser ut mellan asylsökande och anställd vilket kunnat tillföra ytterligare 

trovärdighet åt studien.  

6.3 Implikationer för forskning och praktik 

Som praktisk tillämpning kan de slutsatser som dras i denna studie visa på det omfattande 

arbete som krävs av personal som arbetar kring människor som ska utvärderas. Att besluta 

kring andras livsöden i sitt vardagliga arbete kan vara påfrestande för den enskilde individen 

vilket bör tas i beaktning när man utbildar och bedriver en verksamhet av detta slag. Studien 

har visat att intervjupersonerna upplever att interaktioner med asylsökanden kan vara 

känslomässigt påfrestande. Detta kan bero på den emotionella oenighet intervjupersoner 

ibland känner pga. rådande emotionsregler. Emotionell oenighet kan resultera i negativa 

påföljder enligt den tidigare forskning och teori vi har tagit del av, vilket närmare skulle 

kunna undersökas i vårt fall. Forskning kring om emotionell oenighet kan resultera i sämre 

välmående hos denna typ av yrkesgrupp skulle då vara intressant att bedriva mer utförligt. 

De resultat som återfinns i denna studie är som nämnt inte generaliserbart för alla anställda 

hos Migrationsverket. Vi har sett tendenser och mönster i de svar vi har fått, men vi kan inte 

anta att alla anställda har liknande upplevelser. Genom att ta anställdas upplevelser om 

påfrestningar på allvar kan Migrationsverket utöka sin förståelse för anställdas behov och i 

slutändan ha kvar anställda längre utan risk för utbrändhet och sämre välmående. Detta är 

dock något som är vanligt när arbetsbördan är hög, som den har varit nu (2015-2016). En 

uppföljning på hur hög arbetsbelastning påverkar de anställda samt hur de upplever 
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arbetsbördan skulle då kunna göras i första hand. Vi anser att det är viktigt att de anställda har 

bra välmående för att kunna hantera känslomässigt påfrestande situationer och bemöta 

asylsökanden på ett bra sätt. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Tema1: Introduktion 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat hos migrationsverket? 

Vilken befattning har du? 

Vad studerade du? 

Innebörden av arbetet 

Vad går ditt arbete ut på? 

A) Vad fick dig att vilja arbeta med detta? 

Om några, vilka typer av fall hanterar du, (Ge alternativen)? 

A) Asylsökande? 

B) Uppehållstillstånd 

C) Båda? 

Vad är din roll i dessa fall? 

Tema2: Upplevelse av arbetet 

Hur upplever du ditt arbete? 

A) Kan du beskriva en vanlig dag på jobbet? 

B) Känns ditt arbete meningsfullt, varför? 

C) Berätta om en positiv sak med ditt arbete, berätta om en negativ sak? 

Vad krävs av dig i din yrkesroll? 

A) Varför krävs detta? 

B) Kan det vara påfrestande? 

C) Hur hanterar du det? 

Har flyktingkrisen påverkat ditt arbete på något sätt? 

Känslohantering i samtal med andra 

Deltar du i samtal med människor som söker asyl/uppehållstillstånd? Hur upplever du dessa 

samtal? 

A) Vad är viktigt? 

B) Vad måste man tänka på? 

C) Finns det riktlinjer för hur dessa samtal bör gå till? 

D) Hur är det att arbeta med människor som befinner sig i utsatta positioner (t.ex. folk som 

flyr)? 

Vad kan dessa möten innehålla? 

A) Kan de vara känslosamma? 
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B) Hur hanterar du det? 

Hur skulle du beskriva en svår situation i arbetet? 

A) Behöver du ibland lämna tunga besked? 

B) Hur går man tillväga då? 

C) Kan det vara jobbigt? 

Ingående frågor 

Tema 3: Känsloarbete 

Anser du att du måste dölja känslor som egentligen är en del av din personlighet med hänsyn 

för din yrkesroll? 

A) Om du har en dålig dag, anstränger du dig då för att detta inte ska synas? 

B) Varför gör du det? 

Finns det känslor som du känner att man bör visa med hänsyn till en klient? 

A) Hur känner du inför det? 

B) Kan det vara svårt att anpassa sina känslor till vissa situationer? (vilka) 

D) Finns det känslor som du undviker att visa inför en klient? 

Tema 4: Förväntningar på arbetet 

Motsvarar arbetet de förväntningar du hade innan du sökte jobbet? 

A) På vilket sätt? 

Vad tycker du är speciellt med ditt arbete? 

A) På vilket sätt? 
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Bilaga 2 - Kontaktmail 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Zelal Renkal och Knut Pennanen som studerar på Uppsala 

Universitet vid Sociologiska institutionen. Under våren kommer vi skriva vår C-uppsats i 

Socialpsykologi och har valt att skriva om hur anställda vid Migrationsverket upplever och 

hanterar sina känslor med hänsyn till arbetssituationen. Vi vill ta reda på hur arbetssituationen 

kan se ut och vad yrkesrollen i relation till detta innebär. 

 

För att undersöka detta är vår förhoppning att du skulle vilja medverka i en intervju. Varje 

intervju bör ta ungefär 45 minuter. Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. 

Under transkriptionen tas alla namn eller andra uppgifter som skulle kunna användas för att 

identifiera dig eller någon annan bort. Platsen för intervjun bestäms efter vad som är mest 

bekvämt för dig. Intervjun kommer att följa en intervjuguide vi har tagit fram med frågor 

relevanta för studien. De som deltar i intervjuerna har rätt att avbryta när de vill och material 

som inhämtas kommer bara användas med dennes samtycke. Ljudinspelningen kommer inte 

att finnas tillgänglig och kommer att raderas när uppsatsarbetet är avslutat. 

Vi planerar att utföra intervjuer så snart som möjligt. Du är välkommen att kontakta oss om 

du har några tankar eller funderingar. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Knut Pennanen 

Mail: knut.pennanen@gmail.com 

Mobilnummer: 0723288001 

 

Zelal Renkal 

Mail: zelalrenkal@gmail.com 

Mobilnummer: 0737079013 

 

Vår handledare: Marie Flinkfeldt 

E-post: marie.flinkfeldt@soc.uu.se 

 

 


