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Förord 

Jag vill till en början tacka min handledare Alexandra Bogren som har varit till stor hjälp och 

har bidragit med många intressanta kommentarer och konstruktiv feedback under arbetets 

gång. Från början var vi två medförfattare till studien och det empiriska materialet har samlats 

in av mig och Petronella Sundström och har till stor del bearbetats tillsammans. 

Metodavsnittet i uppsatsen har därav blivit behandlad av båda två. Jag vill även rikta ett stort 

tack till studiens informanter som har bidragit med så mycket information och därigenom gett 

mig en djupare förståelse för fältet som har studerats.  
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Vetenskaplig sammanfattning  

Denna studie behandlar hur Försäkringskassans handläggare upplever sina yrken och 

förhållningssätt till sina uppgifter och de försäkrade individer de möter och har kontakt med. 

Uppsatsen består av fem kvalitativt genomförda intervjuer på två av myndighetens olika 

avdelningar. Trots att de beslutsfattande organen på avdelningarna skiljer sig från varandra 

uppvisar informanterna liknande uppfattningar om arbetet och hur det känns att ha kontakt 

med de försäkrade. De bibehåller en distans till den försäkrade genom att försöka undvika 

personligt engagemang till personen. Vidare behandlar studien organisatoriska utmaningar de 

möter, så som hög arbetsbelastning och stundtals bristande ledarskap. Den höga 

arbetsbelastningen leder till att de får svårt att hinna med alla ärenden och tvingas att 

prioritera bland dessa. Det leder till en subjektiv bedömning i vad för handläggaren anses som 

viktigt. Studien behandlar även om huruvida handläggarna är benägna att använda 

försvarsstrategier för att kunna vidhålla en professionell attityd till den försäkrade. Det 

empiriska materialet har bearbetats till största del med hjälp av teorier om gräsrotsbyråkrater 

av Michael Lipsky (2010) och Roine Johansson (2007). 

 

Nyckelord: Handläggare, Försäkringskassan, handlingsutrymme, känslor 
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Abstract  

This study focuses on the case workers, employed by the Social insurance agency and how 

they experience their work, and the contact with the insured members of the society they deal 

with on a daily basis. The study is conducted by five interviews from two of the departements 

that constitutes the agency. Even though the decision making differs in the departements, the 

informants share many of the same perceptions of their work and how it feels to maintain 

contact with the insured individuals. The result shows that the case workers maintain a 

distance to the individual by not trying to engage personally in the different errands. The 

study also focuses on the organizational endeavours they encounter, for example a high turn 

over of the staff. The high turn over leads to a difficulty for them to manage all the errands 

and the employees are there for forced to prioritize among the errands. That becomes a 

subjective priority based on the case workers view of the importance of the errand. The study 

has also taken in to account whether or not the case workers engage to coping strategies to 

cope proffesionally with their insured members. The empirical material has been analyzed 

mainly with the theories regarding street-level bureaucrats that was first introduced by 

Michael Lipsky (2010) and Roine Johansson (2007). 

 

Key words: Case worker, Social Insurance Agency, Discretion, Emotions 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Den här studien handlar om hur handläggare på Försäkringskassan upplever sina arbeten i 

relation till arbetsuppgifter och de individer som vänder sig till myndigheten. Individerna de 

har kontakt med går under benämningen försäkrade och kontakten med dessa är inte alltid lätt 

att underhålla då det är många olika människor man har att göra med som alla är unika. 

Därför är ett av syftena att se hur handläggarna ställer dig till att ha kontakt med dem och 

vilka förhållningssätt de intar i den situationen. Studien uppvisar att de möter stor tidspress 

och att på grund av en hög arbetsbelastning har de svårt att hinna med arbetet på en skälig 

nivå. Det gör att de ibland tvingas att välja mellan olika ärenden som ska utredas först. 

Handläggarna går under benämningen gräsrotsbyråkrater som ibland beskrivs som en av de 

mer utsatta yrkesgrupperna. Andra yrken som kan placeras under begreppet gräsrotsbyråkrater 

är bland annat poliser, handläggare på Arbetsförmedlingen och migrationsverket. Det är dem 

som har kontakt med samhällets medborgare och behöver emellanåt meddela negativa och 

svåra beslut (Lipsky, 2010). Försäkringskassan får mycket uppmärksamhet från media i och 

med uppmärksammade ärenden som kommer till allmänhetens kännedom, men utan möjlighet 

att försvara sig. För många människor verkar det som om att de är omedvetna om att 

myndigheten är hårt bundna av regler och lagar och det tycks glömmas bort att dessa individer 

endast är människor som försöker upprätthålla ordning och rättvisa. I och med detta fann jag 

det lämplig att studera Försäkringskassans handläggare. 
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1.Inledning 
1.1 Bakgrund 
Försäkringskassan är en myndighet som inte allt för sällan mottager negativ publicitet i media 

och har ständigt medborgarnas och medias ögon på sig. Det är dagliga och heta debatter om 

nämnda myndighet och de beslut som där fattas. Det kan handla om en privatperson som har 

fått ett negativt besked och som väljer att gå ut i media och berätta sin historia (se t.ex. 

Aftonbladet, 23 december, 2017). På grund av sekretesslagen är det inte möjligt för 

Försäkringskassan att offentligt diskutera ärenden och de kan på så sätt inte försvara sig. På 

myndigheten handläggs många olika ärendeslag, men gemensamt för samtliga handläggare är 

att de arbetar för en statlig myndighet där två faktorer är avgörande, de handlägger ärenden 

efter lagstiftning som regeringen har utfärdat, och det är dem som har kontakten med de 

försäkrade medborgarna. Individer som arbetar med den här typen av arbete går under 

benämningen gräsrotsbyråkrat, ett begrepp myntat av Michael Lipsky (2010). De är i 

beslutsfattande och/eller utredande roller men befinner sig längst ned i den byråkratiska 

hierarkin. Detta till trots, att det är dem som faktiskt möter de människor som kan befinna sig 

i en sårbar situation (Lipsky, 2010).  

Denna studie har genomförts för att undersöka hur handläggarna på Försäkringskassan själva 

uppfattar sina yrkesroller.  Detta fält är relevant och väsentligt att utforska då man som 

utomstående endast får höra från de försäkrades sida. Den här studien är därav begränsad till 

att studera handläggare och inte de försäkrade. Den samhällsenliga bilden som råder av 

Försäkringskassan, (SVD, 29 juni, 2015) utgjorde mitt intresse för att studera fältet och de 

individer som arbetar där. Handläggarna är myndighetens ansikte utåt och hur de bemöter de 

försäkrade har en stor påverkan av synen på Försäkringskassan i sin helhet (Hall, 2001:13.)  

1.2 Syfte 
Syftet med studien har varit att undersöka hur handläggare på Försäkringskassan upplever 

sina yrkesroller. Studien har undersökt hur handläggarna ställer sig till beslutsfattande 

processer och hur pass emotionellt engagerade de är i sitt arbete, från organisatoriskt arbete 

till mötet med de försäkrade.  

1.3 Frågeställningar 
Vad uppfattas som mest utmanande i rollen som handläggare, på en emotionell och 

organisatorisk nivå? Vilka strategier använder sig handläggarna av för att förhålla sig till de 

försäkrade på en professionell nivå?  
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1.4 Disposition  
I det första kapitlet av uppsatsen presenteras tidigare forskning som har utförts på det 

utforskade området för att tillgodo se läsaren en djupare förståelse för fältet. Efterföljande 

kapitel behandlar teorier och begrepp som har applicerats för att analysera det empiriska 

materialet. I det tredje kapitlet utreds metodologiska överväganden som bland annat 

inkluderar hur materialet samlats in, analysmetod och en presentation av informanterna. 

Etiska aspekter vägs även in. I det fjärde kapitlet analyseras materialet med de redan 

presenterade begreppen och teorierna som verktyg. I det femte och avslutande kapitlet 

diskuteras resultaten och slutsatserna. 

2. Tidigare forskning 
Nedan kommer tidigare forskning som har utförts på fältet gräsrotsbyråkrater att redovisas.  

Kapitlet inleds med en presentation av en studie genomförd av Stina Hall (2001) som är 

utfärdad i syfte att studera handläggare på Försäkringskassan. Vidare följer en rapport som 

behandlar Försäkringskassan och motiverande samtal (Böhm, Gustavsson, Ekberg & Ståhl, 

2014) samt en rapport om hur seniora och juniora handläggare på Försäkringskassan upplever 

sina yrkesroller (Schenk, 2015). Sedan följer en studie av Lehmann Nielsen (2006) som 

behandlar olika försvarsstrategier som gräsrotsbyråkrater använder sig av i arbetet och 

huruvida de är benägna att använda sig utav dem. Moralisk stress som kan uppstå i 

gräsrotsbyråkratiska arbeten diskuteras i Thunblads studie (2016). Avsnitten är disponerade 

efter relevans till denna studie. Litteraturen beskriver olika aspekter av vad det kan innebära 

att vara verksam inom gräsrotsbyråkratiska yrken 

2.1 Det offentliga mötet 
Stina Hall (2001) utförde en studie om Försäkringskassan som involverade både handläggare 

och försäkrade. Syftet med studien var att undersöka vilka mekanismer som ligger bakom 

mötet mellan handläggarna och de försäkrade (Hall, 2001, s. 5). Studien var intervjubaserad 

och var relativt jämnt fördelat mellan handläggare och försäkrade. Hall fokuserar däremot på 

handläggarnas perspektiv då ett av syftena även var att urskilja hur tjänstemännen i fråga 

hanterar samspelet i mötet med den försäkrade (Hall, 2001, s. 17). Något som kan påverka hur 

legitimiteten en myndighet som Försäkringskassan kan besitta, är till exempel viken roll 

handläggaren väljer att inträda, den professionella eller den byråkratiska (Hall, 2001, s. 39).  

Dessa roller är skapade efter idealtyper och många handläggare har ofta drag från båda. Den 

professionella rollen innebär bland annat att man lyssnar, hjälper, stöttar, använder sig av 
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lagutrymmet och har kunskap om den försäkrade. Den byråkratiska innebär att du bland annat 

distanserar dig, administrerar och behandlar alla lika, och handlar rättssäkert. Dessa idealtyper 

menar Hall på kan påverka legitimiteten på en myndighet (Hall, 2001, s. 39). Av intervjuerna 

framkom det att majoriteten av handläggare tycker att det mest tillfredställande med arbetet är 

kontakten med människor och att kunna hjälpa dem på bästa sätt. De inser även vikten för 

sina försäkrade att de får träffa sina handläggare på plats och kan få mer direkt hjälp. 

Problemet ligger i att det inte finns tillräckligt med resurser, det vill säga tid. Det är mycket 

tid som går åt rent administrativa arbetsuppgifter (Hall, 2001, s. 81). Hur Halls informanter 

ställer sig till de faktiska mötena är olika och kunde ibland bero på hur mycket tid som finns 

till förfogande. Bristen på tid var något som skulle kunna påverka bemötandet till de 

försäkrade (Hall, 2001, s. 87). Hon fann även att handläggarna befinner sig mellan olika 

normer, och det innebär att dem befinner sig på skiljelinjen mellan organisationen och 

medborgarna (Hall, 2001, s. 88). Det framkom av intervjuerna att känslan av hjälplöshet 

kunde uppstå när handläggarna möter förtvivlade medborgare. De blev på sätt splittrade, i sitt 

medlidande för den försäkrade i fråga och för lojaliteten de har inför rättssäkerheten och 

myndigheten (Hall, 2001, s. 88). Vad som kan påverka ett mötes utgång är beroende på vilken 

roll handläggaren väljer att inta, den professionella eller den byråkratiska. Hall (2001) kom 

fram till att den professionella rollen var den som speglade tilltro och välgång för de 

försäkrade som intervjuades. Den byråkratiska grunden är bra för organisationen men inte bra 

för relationen mellan handläggare och den försäkrade som i sådana sammanhang kan känna 

sig degraderad till just ”klient” (Hall, 2001, s. 112). En annan aspekt som man bör ta hänsyn 

till enligt Hall är hur kontakten med chefer och kollegor ser ut. Den påverkar hur 

handläggaren ser på sin yrkesroll. Halls informanter uttryckte frustration över obefintlig 

feedback när de arbetar hårt för att nå organisationens mål (Hall, 2001). 

Bilden av Försäkringskassan formas förutom av en medial övervakning även av den kontakt 

som individer har till sin handläggare och hur de bemöts. Försäkringskassan genomgår 

förändringar för att synkronisera med staten men även med allmänheten. Som en fortsättning 

på Halls studie (2001) redovisas nedan en studie av en relativt ny implementering för att 

bättre kunna tillgodose de försäkrades behov. 

2.2 Socialförsäkringsrapport   
I en delrapport som Försäkringskassan själva har utfört 2014 redovisas hur implementeringen 

av MI uppfattas av bland annat handläggare och försäkrade individer. MI står för motiverande 
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samtal och ska hjälpa handläggarna att professionaliseras i samband med samordningsarbete i 

de klientcentrerade uppgifterna (Böhm et al. 2014, s. 5). Samordningsarbete innebär att en 

handläggare ska bistå med medling mellan den långtidssjukskrivna och exempelvis 

Arbetsförmedlingen och ska således hjälpa den sjukskrivna ut i arbete (Böhm et al. 2014, s. 

6). Syftet med MI är att underlätta processen när en försäkrad är ambivalent inför förändringar 

och metoden byggs på motiverande frågor. Individer som har varit sjuka under en längre 

period kan känna sig kluvna inför återgång till arbetslivet och handläggaren kan upplevas ha 

en stor roll i huruvida de känner sig motiverade att återgå (Böhm et al. 2014, s. 13). Studien är 

både kvalitativt och kvantitativt genomförd och resultaten visar att den praktiska 

implementeringen av metoden har varit svår. Hur aktörerna inom myndigheten uppfattar 

metoden är en av studiens frågeställningar och är det jag kommer att fokusera på. De 

intervjuade handläggarna upplyser forskarna om att tanken är god och att metoden kanske 

kommer bidra med en mer skräddarsydd handläggning för den försäkrade men att de inte 

känner sig kompetenta nog att utföra alla stegen i metoden självgående (Böhm et al. 2014, s. 

23). De uppger även likt deras chefer att metoden används i syfte att vända den negativa 

bilden som samhället har av Försäkringskassan och bibehåller därav en skepticism till 

förändringen. MI har sin bakgrund ur en behandlingsmetod från sjukvården och kritiker 

menar på att behandlarollen inte är förenlig med handläggarens roll. Denna aspekt är något 

som diskuteras om det ryms inom ramen av det arbete som Försäkringskassan faktiskt ska 

utföra (Böhm et al. 2014, s. 45). Något som adresseras av merparten av informanter är att MI 

likt kritikernas syn på saken påverkas av maktassymetrin, något som inte bör finnas. Det kan 

göra att de försäkrade drar sig för att berätta uttömmande om sina situationer (Böhm et al. 

2014, s. 25). De kom fram till att för att metoden ska kunna tillämpas på bästa sätt måste 

handläggarna delges bättre möjligheter och nödvändigt utrymme (Böhm et al, 2014, s. 58). 

För att göra detta måste man dock kämpa mot tidsbrist och knappa resurser för att ha 

möjlighet att lägga ned den tid som varje enskilt ärende kräver. Det är en svår uppgift 

eftersom handläggarna samtidigt måste sträva att nå produktion (Böhm et al. 2014, s. 58). 

Rapporten ovan behandlade den nya MI implementeringen som berörde Försäkringskassans 

handläggare och deras inställning gentemot den. Nedan följer en rapport där Schenk (2015) 

har studerat om huruvida det finns en skillnad mellan juniora och seniora handläggare och 

deras inställningar inför yrket.   
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2.3 Juniora och seniora handläggare 
I denna rapport undersöker forskaren handläggare på Försäkringskassan och vilka 

förväntningar och värderingar denne har på sin yrkesroll (Schenk, 2015:3). Denne har 

genomfört intervjuer med juniora och seniora handläggare för att besvara sina 

frågeställningar. Hon använder begreppen för att definiera den tid som personen varit verksam 

vid myndigheten. Junior syftar till en kortare period, exempelvis månadsvis, och seniora till 

en längre period. Kategorierna användes som underlag i analysen (Schenk, 2015, s. 17). Hon 

gjorde ett antagande att de båda grupperna skulle ha skilda åsikter på sin yrkesroll beroende 

på verksam tid (Schenk, 2015, s. 50). Hon utgick från de idealtyper Hall (2001) diskuterar, 

den professionella och den byråkratiska och antog att de juniora skulle ha ett mer byråkratiskt 

tillvägagångssätt i sitt arbete. Det påståendet styrktes inte enligt resultaten, som istället visade 

att de juniora och seniora utvecklar sina egna tolkningar och värderingar i vad som innebär att 

vara personlig handläggare och anser sig vara lagda åt det professionella hållet (Schenk, 2015, 

s. 50). Hon fann även ett återkommande tema i intervjuerna och det var att graden av 

detaljstyrning (jmf Johansson, 2007) påverkade det påstådda handlingsutrymmet och kväver 

handläggarnas tysta kunskaper, det vill säga deras kompetens (Schenk, 2015, s. 52). 

Av rapportens resultat att döma, finns det inte många skillnader mellan de juniora och seniora 

handläggarna. Istället påvisades det faktum att de har liknande syn på sina yrken men att de 

utvecklar egna värderingar för sina förhållningsätt, det vill säga att verksam tid på 

myndigheten inte spelade någon roll. I nästa stycke redovisas Lehmann-Nielsens artikel 

(2006) om gräsrotsbyråkraters inställningar till försvarsstrategier diskuterats.  

2.4 Försvarsstrategier- en nödvändighet eller lockelse? 
I en studie gjord 2006 redovisar Lehmann Nielsen huruvida gräsrotsbyråkrater är benägna att 

använda sig av försvarsstrategier för att göra sitt arbete mer hanterbart. Den huvudsakliga 

frågan lyder: Är gräsrotsbyråkrater tvingade eller lockade att använda sig av dessa strategier? 

(Lehmann Nielsen, 2006). Studien är i huvudsak kvantitativ och materialet är insamlat via 

företagsfiler och enkäter. Syftet med studien var alltså att få en djupare förståelse för 

gräsrotsbyråkraters beteende i samband med klientrelaterat beteende (Lehmann Nielsen, 2006, 

s. 862). Denne utgår ifrån Lipskys teori (2010) om strategier eller mekanismer som ett försvar 

för att minska den emotionella stressen och eventuella konfrontationer med arbetsrelaterade 

misslyckanden. Detta för att minska arbetsfrustrationen. Lehmann Nielsen menar dock att det 

är lika viktigt att se det ur perspektivet att gräsrotsbyråkraterna använder dem för att 
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maximera arbetstillfredsställelsen (Lehmann Nielsen 2006, ss. 862, 863). Att maximera 

tillfredsställelsen kan handla om att minska frustrationen och detta förekommer när en 

gräsrotsbyråkrat inte upplever att denne kan möta krav från klient och organisation. Lehmann 

Nielsen (2006) kom fram till att beroende på olika omständigheter som byråkraten befinner 

sig i, kan denne både känna sig lockad eller tvingad att använda sig av dessa mekanismer. 

Hon ställer då frågan: Varför bry sig om huruvida de använder mekanismer eller inte? Svaret 

är att eftersom dessa kan leda till ett ogynnsamt beteende är det viktigt att se till orsaken av 

det. Är man inte medveten om det kan inte de administrativa ledarna göra något åt det, vilket 

kan leda till att legitimiteten för myndigheter och staten kan minskas väsentligt. Detta menar 

Lehmann Nielsen är viktigt att diskutera då man kan försöka se förklaringar till fenomenet 

och hindra de dysfunktionella mekanismerna som är skadliga (Lehmann Nielsen, 2006, ss. 

863, 864). Hon framhåller att för framtida forskning bör man fördjupa sig i när och varför 

som dessa mekanismer används (Lehmann Nielsen, 2006, s. 882).  

För att få lite mer förståelse för dessa försvarsstrategier fann jag det lämpligt att addera ett 

forskningsbidrag som behandlar moralisk stress, något som skulle kunna ge upphov till dessa 

strategier.  

2.5 Moralisk stress  
Sociologen Elin Thunman (2016) diskuterar huruvida gräsrotsbyråkrater handskas med 

moralisk stress som kan uppstå i arbetet. Thunman (2016) inriktar sig på privata och 

offentliga sektorer som involverar bland annat lärare, och handläggare på en 

arbetsförmedling. Detta gör den inte mindre användbar för denna studie då det fortfarande rör 

sig om samma fenomen, individer som ansvarar för beslutsfattande processer och som har 

kontakt med medborgarna.  

Moralisk stress uppstår när man befinner sig i en situation där man tvingas fatta beslut som 

inte känns bra att fatta. Det kan vara beslut som motstrider egna värderingar och det kan vara 

beslut som man vet kan påverka företaget, myndigheten eller kunder och försäkrade negativt. 

Det kan även sträcka sig så långt att man känner att det påverkar samhället negativt i en viss 

utsträckning (Thunman, 2016, s. 59). Denne har undersökt om det finns bakomliggande 

försvarsmekanismer som gör att gräsrotsbyråkrater har utvecklat strategier för att handskas 

med sitt arbete och undersökt vilka dessa är. Studien är kvalitativt genomförd genom 

intervjuer. Hon kom fram till att det fanns tre olika strategier som dennes informanter använde 

sig utav för att handskas med moralisk stress. Dessa är: försummande, revision och fusk 
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(Thunman, 2016). Ett exempel på försummande är när man tvingas välja mellan 

arbetsuppgifter, det vill säga vad som ska prioriteras. Samtliga arbetsuppgifter man har, har 

man av en orsak och ska slutföras men när arbetsbördan blir för hög måste man välja mellan 

dem. Det kan resultera i att viktiga aspekter av arbetet blir lidande och prioriteringen blir 

således en subjektiv fråga. Försummande omfattar i huvudsak hur mycket tid man kan lägga 

på en viss uppgift och samtidigt möta organisationens mål (Thunman, 2016, s. 68). Revison 

innebär att man strävar efter att möta de ekonomiska och organisatoriska riktlinjer som finns 

och samtidigt förhålla dig till de etiska riktlinjerna. Detta är lättare sagt än gjort och ibland 

tvingas den anställde att arrangera sitt schema utefter vad arbetet kräver. Revision och 

försummande liknar varandra men revison kan man se som ett sätt att gottgöra försummandet 

(Thunman, 2016, ss. 70,71). Detta kan underlätta de moraliska aspekterna om man utför sitt 

arbete men på sina egna villkor. Den tredje strategin är fusk som innebär att 

gräsrotsbyråkraterna, för att möta mål, kan fingera och dokumentera siffror som inte stämmer 

eller finns (Thunman, 2016, s. 71). Denna strategi är något som Lehmann Nielsen (2006) 

skulle kalla för en skadlig strategi. Byråkratens intention är inte att skada arbetet eller 

medborgaren men på grund av bristande resurser kan individen känna sig tvingad att tillta 

dessa strategier. Thunmans studie påvisar vikten av att försöka förstå de bakomliggande 

mekanismer som gräsrotsbyråkrater använder sig utav för att förstå policys och regler som 

uppkommer i praktiken (Thunman, 2016, s. 74).  

2.6 Sammanfattning 
Den tidigare forskningen som har redovisats ovan redovisar med ett socialorganisatoriskt 

angreppssätt hur och vilka strategier som gräsrotsbyråkrater kan använda sig av och varför det 

är viktigt att diskutera dem. Studierna redogör för hur handläggare på Försäkringskassan kan 

inta olika roller, den byråkratiska eller professionella (Hall, 2001) och hur myndigheten på ett 

strategiskt sätt arbetar för att förbättra sin image (Böhm et al.2014). De olika 

forskningsstudierna täcker många dimensioner av gräsrotsbyråkraternas arbeten och 

upplevelser men det skulle vara passande att följa upp Lehmann Nielsens studie (2006) om 

försvarsmekanismer och när de används. Att de används är fastställt men för att få en djupare 

förståelse skulle det vara användbart. Att studera detta menar Lehmann Nielsen (2006) 

förbättrar möjligheterna för att kunna förbättra och förebygga offentliga myndigheters 

problematik med den ifrågasatta legitimiteten från allmänheten. Socialförsäkringsrapportenen 

(Böhm et al. 2014) påvisar hur svårt det är att balansera den professionella yrkesrollen 

samtidigt som man förväntas inneha en mer terapeutisk roll.   
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3.Teorier 
I detta kapitel introduceras teorierna och begreppen som har använts som verktyg för att 

analysera empirin. Studien har två olika teoretiska bakgrunder, och kapitlet inleds med två 

teorier om gräsrotsbyråkrater. Detta för att det är under den benämningen som handläggare på 

Försäkringskassan kan kategoriseras under och ligger till grund för analysen. Den tredje teorin 

används för att beskriva hur handläggarna resonerar och känner för sin yrkesidentitet och 

behandlar Goffmans begrepp om idealisering och stigmatisering (2011, 2014).   

3.1 Gräsrotsbyråkraten 
I sin bok Street-level bureaucracy, som först kom ut 1980 introducerar Michael Lipsky teorin 

om gräsrotsbyråkrater. Vad som symboliserar gräsrotsbyråkraten är att denne arbetar för att 

upprätthålla lagar och förordningar från regeringens och rättsväsendets sida men som 

samtidigt måste tillgodose medborgarnas behov (Lipsky, 2010). Denne är längst ned i 

byråkratins hierarki och är även den som har kontakten med omgivningen och hamnar ofta i 

centrum för allmänheten. Gräsrotsbyråkraterna betraktas enligt Lipsky som en grupp 

tillhörande ett politiskt och omdiskuterat fält. Den främsta orsaken är att gräsrotsbyråkraterna 

innehar makt av två olika skäl. Den ena aspekten är att de har makt att indirekt kunna 

bestämma hur det sociala klimatet mellan medborgarna och staten ska vara och reproduceras. 

Den andra aspekten är att de innehar makt över att distribuera statliga medel och sanktioner 

till medborgarna. Dessa två aspekter gör att Lipsky menar att gräsrotsbyråkraterna indirekt 

genom sina beslut kan avgöra graden av medborgarskapet man innehar som samhällsmedlem. 

Denne menar alltså att med sina maktresurser har hen indirekt makt över privatpersoners 

socio-ekonomiska status, vilket kan avgöra huruvida en person känner sig mer eller mindre 

inkluderad (Lipsky, 2010). Eftersom gräsrotsbyråkraten är den som möter medborgarna vare 

sig det är ansikte mot ansikte, eller elektroniskt är det även denne som möter den personliga 

reaktionen oavsett om den är positiv eller negativ. Beroende på vilket resultat som kan 

förekomma i en utredning så påverkas medborgarnas inställning till myndigheten (Lipsky, 

2010). Denne menar även att gräsrotsbyråkrater har ett handlingsutrymme i sina 

beslutsfattande processer som gör att de i någon utsträckning kan påverka besluten (Lipsky, 

2010) En handläggare på Försäkringskassan som meddelar ett positivt beslut till en försäkrad 

när det egentligen borde ha varit ett negativt är ett exempel. En polis som väljer att inte ge en 

bot till en stressad blivande pappa som kör för fort på väg till sjukhuset är ett annat. Det kan 

vara en manifestation på att dessa känner för stunden att gå emot reglementet på grund av 

omständigheter som gör att deras subjektiva värderingar går emot det regler som ska följas.  
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Det påstådda egna handlingsutrymmet kan utgöra ett dilemma för gräsrotsbyråkraten, då man 

vill göra gott för medborgaren men alla ska vara lika inför lagen. Att handla på grund av 

subjektiva värderingar är något som ska undvikas. Gräsrotsbyråkrater anklagas stundtals för 

att vara för subjektiva i sina bedömningar på grund av personliga preferenser (Lipsky, 2010). 

Subjektiviteten kan kopplas till de försvarsstrategier som denne menar att denna grupp 

använder sig utav för att förenkla arbetsuppgifterna, speciellt de klientrelaterade (Lipsky, 

2010, s. 140). En av strategierna Lipsky (2010) fann var att man favoriserade vissa klienter, 

och det behövde inte vara medvetet. Dock bidrar det till att gräsrotsbyråkraterna väljer i första 

hand att arbeta med klienter de är någorlunda säkra på att det är fall som kommer få en snabb 

och lyckad utgång. Favoriseringen kan även ske för att klienterna uppfattas som hjälpsamma 

och bidrar till att öka byråkratens självbekräftelse (Lipsky, 2010, s .152). En annan strategi är 

att förneka graden av handlingsutrymme och ta stöd av lagen. Det innebär att personen inte 

behöver engagera sig mer än nödvändigt och söka andra alternativ för att tillfredsställa 

klienten då denne vet att hen har lagen bakom sig. Denna typ av strategi eller mekanism kan 

bidra till ett omedvetet försvar mot den överväldigande klyftan mellan förväntningar från 

klienten och faktiska förmågan från gräsrotsbyråkratens sida att hjälpa till (Lipsky, 2010, s. 

149).  

Vidare följer en redogörelse för Roine Johanssons (2007) tillämpning av begreppet 

gräsrotsbyråkrater på en svensk arbetsmarknad. Dennes teori är lik Lipskys (2010) i många 

avseenden men de fokuserar på olika aspekter av handlingsutrymmet. Johansson (2007) 

behandlar gräsrotsbyråkrater på liknande vis som förgående teoretiker gör, som ett allmänt 

begrepp för de som arbetar med den typ av arbete som ovan har beskrivits.  

3.2 En tillämpning av gräsrotsbyråkratin på svensk marknad 
Nedan följer Roine Johanssons (2007) vidareutvecklade teori om gräsrotsbyråkrater. Den 

behandlar en svensk marknad och fokuserar mer på relationen mellan gräsrotsbyråkraten och 

klienten, än själva handlingsutrymmet. Johansson fokuserar även mer på de organisatoriska 

sammanhang som gräsrotsbyråkraterna verkar i och är därav mer inriktad på att studera 

begränsningarna i handlingsutrymmet (Johansson, 2007, s.45). Relationen mellan byråkraten 

och den försäkrade kommer att i det här stycket benämnas som klientrelation, då Johansson 

själv använder den termen. 

Johansson (2007) beskriver att dynamiken  i relationen mellan klient och gräsrotsbyråkrat är 

präglad av maktassymetri. Det är byråkraten som har övertag då denne är på ”hemmaplan” 
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och känner sig bekväm i miljön. Denne har även kunskap om hur organisationen fungerar och 

vilka rättigheter och skyldigheter som hen har. Dessa är några faktorer som gör relationen 

ojämlik och gör att byråkraten kan utnyttja det till sin fördel (Johansson, 2007, s. 53). Vad 

som kan påverka relationen till det bättre är att klienten kan appellera till byråkratens vilja att 

hjälpa, argumentera väl för sin sak, införskaffa kunskaper om sina rättigheter och försöka 

bibehålla kontakten med en och samma handläggare. Detta för att etablera och fasthålla en 

personlig kontakt med sin handläggare (Johansson, 2007, s. 53). Byråkratiska organisationer 

bygger enligt Johansson (2007) på masshantering, vilket innebär att ett visst antal ärenden ska 

handläggas under en viss tid. Varje individ som handläggs är inte någon annan lik, även om 

de kan falla under en och samma kategori på pappret. För att systemet ska gå runt måste man 

förenkla processen och det gör man genom att omvandla individen till en klient i en passande 

kategori (Johansson, 2007, s. 55).  

Inom Försäkringskassan har man inte endast geografiska skiljelinjer mellan olika kontor utan 

även olika ärendeslag. Beroende på vilket stöd man söker, hamnar individen i ännu en 

underkategori på myndigheten (Johansson, 2007, ss. 56,57). Det är enligt Johansson en 

komplicerad process att omvandla individer till mer anonyma klienter (Johansson, 2007, s.  

56) men det är något som måste göras för att systemet ska vara hanterbart. Inom den 

byråkratiska sfären inom myndigheter, förslagsvis Försäkringskassan finns det något denne 

kallar för de inre gränserna (Johansson, 2007, s. 57). Förutom de geografiska faktorerna 

existerar det olika variabler som kan vara av vikt för att kunna placera de framtida klienterna 

inom rätt avdelning, och hur de sedan ska bedömas. Ålder, inkomst, antal barn kan vara 

variabler som kan vara relevanta och självklart ett läkarintyg som utgör om personen hör 

hemma där överhuvudtaget (Johansson, 2010, s. 58).  

Gränserna är inte alltid självklara och det är ett faktum som gör att man inte alltid kan 

åsidosätta den mänskliga faktorn. Den praktiska hanteringen av de administrativa kategorierna 

kan utgöra två problem. Den första är att placera individerna under rätt klassificering. Det kan 

eventuellt bli så att en klient kan ”hamna mellan stolarna”, alltså mellan olika kategorier som 

kan utgöra ett problem i bedömningen. Det andra problemet är att ibland stöter man mot 

samhällsenliga normer, vad som verkar rättvist och inte (Johansson, 2007, s. 59). Enskilda fall 

kan få stor uppmärksamhet för allmänheten och väcka starka känslor när något verkar vara 

orättvist (Johansson, 2007, s. 59). Relationen mellan klienten och organisationen existerar 

endast i mötet med gräsrotsbyråkraten, där klientens ärende inte ska innehålla mer än 
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relevanta egenskaper för organisationen och inga individuella egenskaper. Detta är för att göra 

klienterna så anonyma som möjligt (Johansson, 2007, s. 60). Förändringen i processen sker 

när byråkraten har sitt första möte med klienten och då försvinner anonymiseringen av 

klienten, denne blir en verklig person med unika egenskaper. Det uppstår en repersonifiering 

och tillåter klienten att få tillbaka sin individualitet istället för att förbli ett anonymt ärende. 

Därav sätter många människor stort värde på att träffa samma handläggare, då byråkraten på 

något plan är någon man känner och eventuellt vågar vara mer öppen inför (Johansson, 2007, 

s. 61). Författaren skriver vidare att relationen mellan en klient och byråkrat består av fem 

olika dimensioner som påverkar strukturen av denna relation. Dessa dimensioner kan göra att 

relationen blir mer hanterbar för gräsrotsbyråkraten (Johansson, 2007, s. 62).  

3.3 Fem dimensioner av strukturella variationer i relationen 
Den mest essentiella dimensionen är regel-bundenhet som Johansson (2007) beskriver som 

den del av organisationen där de administrativa kategoriernas karaktär bestäms. Den 

innefattar detaljreglering-ramstyrning och strikt-flexibel tillämpning. Dessa avser om hur pass 

reglerad verksamheten är formellt och vilka möjligheter som finns att informellt tänja på 

gränserna. Den strikta avgränsningen utgör en begränsning för byråkraten då det blir svårt att 

situationsanpassa ett beslut för särskilda fall. Å andra sidan blir det även ett skydd för denne, 

då hen endast följer reglerna. Således blir hen oåtkomlig för moraliska ställningstaganden och 

kan lämna sina medmänskliga åtaganden åt sidan. Johansson kallar detta stadie för amoralisk. 

Hen handlar inte, utan handlägger. Detta ska medföra att alla står lika inför lagen och att det 

blir så rättssäkert som möjligt (Johansson, 2007, s. 63). Problemet är dock att ju mer 

detaljstyrt och snävt något är desto mer riskerar klienterna att ”hamna mellan stolarna”. Varje 

individ är annorlunda och deras vardag likaså och de kommer att påverkas olika mycket 

beroende av reglerna (Johansson, 2007, ss. 63,64).  

Den andra dimensionen är specialiseringsgraden som omfattar snävheten i den byråkratiska 

ordningen. Försäkringskassan är som tidigare nämnt indelat i flera olika sektorer, där olika 

avdelningar hanterar olika klienter beroende på fallets natur. Exempelvis finns det olika 

kontor för aktivitetsersättning och sjukpenning. Detta underlättar för handläggarna då man 

inte kan vara expert på alla områden. Specialiseringsgraden gör att de klienter som hamnar på 

en specifik avdelning ska få den rätta hjälpen och bedömningen som deras fall kräver. Den 

sätter gränser och avgör vad som ska behandlas (Johansson, 2007, s. 71).  
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Den tredje dimensionen är den som Johansson benämner som tid per ärende. Den syftar till 

att byråkratins kontakter bygger på masshantering och hur man gör för att handskas med det 

(Johansson, 2007, s. 71). Kortfattat innebär det att varje handläggare oavsett myndighet, 

arbetar mot produktivitet och att enskilda ärenden inte får ta hur lång tid som helst. Med andra 

ord så omfattas arbetsuppgifterna av tidsramar för att säkerhetsställa att handläggaren hinner 

med samtliga ärenden. Antalet ärenden och tidsomfång är olika för olika avdelningar 

(Johansson, 2007, s. 52).  

Fjärde dimensionen är intresseorientering och är det som påvisar kombinationen av service 

och kontroll. Service till medborgarna och kontrollen från organisationen som avgör om 

medborgarna är berättigade denna service (Johansson, 2007, s. 74). Det gör man genom att 

garantera att klienten följer direktiven, fullgör skyldigheter och inte minst inte missbrukar 

myndighetens service. Skulle den i hög grad missbrukas, kan myndighetens legitimitet hotas i 

förhållande till det politiska systemet (Johansson, 2007, s.75). De statliga myndigheterna är 

som Lipsky (2010) hävdar; en spegling av det politiska klimatet och sättet som allmänheten 

ser på dessa myndigheter återspeglar synen på samhället i sin helhet. Därav är denna 

dimension viktig, det måste existera en balans mellan intresset att behaga medborgarna och att 

kontrollera att det går till på rätt sätt (Johansson, 2007, s. 75). Behovet av kontroll är beroende 

på tiden man har för det enskilda ärendet och kontrollen behöver ibland behandlas som en 

buffert om det blir en prioriteringsfråga. Alla ärenden behöver handläggas men ibland vid 

ärenden som behöver omedelbar handläggning, prioriteras arbetsuppgifter som är direkt 

synliga för klienten eller allmänheten (Johansson, 2007, s. 75).  

Femte och sista dimensionen är avstånd. Begreppet syftar till huruvida avståndet till klienten 

spelar roll för hur byråkraten förhåller sig till denne.  Oavsett om kontakten är ansikte mot 

ansikte eller per telefon och mail innebär termen att ju mer avstånd till klienten, desto lättare 

är det för byråkraten att fatta ett negativt beslut. För klienten innebär det en chans att vid 

fysiska möten få berätta om sina särskilda omständigheter och att vara en fysisk person av 

kött och blod, att bli repersonifierad. För byråkraten gör det arbetet svårare. Om avståndet är 

större ger det handläggaren ett osynligt skydd. Kontakten i sig är ytlig och fullgör möjligheten 

för byråkraten att meddela ett negativt beslut utan att det kommer att påverka hen 

känslomässigt, då denne inte ser personen som en faktisk person, utan en klient. Det är lättare 

att ställa till med obehag ju mer distanserad man är från personen. Johansson (2007) 
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poängterar att detta inte har att göra med byråkratens egna moral, utan blir endast ett sätt att 

avskärma sig från individen (Johansson, 2007, s. 77).  

Dessa fem dimensioner utgör som tidigare nämnt den strukturen i vilken gräsrotsbyråkraten 

förhåller sig till klienten i relationen och ingen utesluter den andra. Beroende på myndighet 

kan de variera i olika grader. (Johansson, 2007, s. 80).  

Texten som ovan beskriver gräsrotbyråkrater och deras utmaningar och strategier leder vidare 

till nästa avsnitt, hur handläggarna upplever sina yrkesidentiteter, samt hur de känner att 

allmänheten uppfattar dem. Nästkommande stycken redogör begrepp om hur yrkesidentiteten 

kan uppfattas genom sina egna känslor och om hur allmänhetens bild kan påverka den. 

3.4 Stigma och identitet 

När Goffman (2011) redogör för begreppet stigma hänvisar han till stigma som är kopplat till 

fysiska attribut. Jag argumenterar för att begreppet även kan appliceras på stigmatisering 

angående sin yrkesidentitet. Goffman (2011) definierar stigma som något som avviker från 

det normativa, en individ som besitter egenskaper som inte undgår andra människors 

uppmärksamhet, och ofta framkallar negativa känslor hos andra. Det är en person som på ett 

icke önskvärt sätt avviker från våra förväntningar av det som han benämner som ”det 

normala” (Goffman, 2011, s. 12). Som ovan nämnt förknippar denne teoretiker stigma främst 

med fysiska attribut, men på liknande sätt där människor dömer andra på grund av en fysisk 

egenskap, döms vissa yrkesgrupper på grund av känslor förknippade med negativitet från 

allmänheten. Att tillhöra en stigmatiserad grupp innebär att världen har sina ögon på en och 

det man gör får mycket mer uppmärksamhet. När en person med avvikande egenskaper 

socialiserar med andra är en av de viktigaste frågorna för denne om omgivningen kommer att 

bygga upp en egen personlig identitet för denne, eller om de kommer åsidosätta dessa 

egenskaper och bygga en opartisk uppfattning (Goffman, 2011, s. 75,76). Skillnaden mellan 

ett kroppsligt stigma och en yrkesrelaterad är att man efter arbetsdagen kan ta avstånd från 

den identiteten om man så önskar. Man behöver inte heller exploatera den i sociala 

sammanhang om man önskar att hålla det osynligt för människor man ytligt träffar. I en 

situation där stigmatiserade och normala kommer i kontakt med kontakt med varandra uppstår 

det ur ett sociologiskt sätt en primär situation då båda sidor måste ta hänsyn till 

förhållningssättet de har gentemot varandra (Goffman, 2011, s. 21).  
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3.5 Idealisering 
Begreppet idealisering som syftar till att förklara hur ett framträdande socialiseras, formas 

och omformas för att passa in i de förväntningar i det samhället där framträdandet sker. 

(Goffman, 2014, s. 39). Framträdande innebär i denna studie, hur handläggaren yttrar sig och 

framställer sig i sin yrkesroll. Beroende på personliga erfarenheter kan idealiseringarna av en 

person eller likväl myndighet skilja sig från en individs till en annan. En person som framför 

ett framträdande tenderar då att införliva samhällets sanktionerade värden och det gör även att 

publiken skapar sig en bild av denne (Goffman, 2014, s. 39). För att klargöra idealisering 

ytterligare bör man även förklara begreppet manér som är det beteende den som framträder 

antar (Goffman, 2014, s. 34). Vissa yrkesroller är tillexempel tillskrivna ett visst 

beteendemönster, som den strikta läraren eller den omtänksamma sjuksköterskan. På liknande 

sätt kan man exemplifiera handläggaren på Försäkringskassan som förväntas att vara 

byråkratisk. Olika roller tillskrivs olika manér och idealiseras på så sätt av samhället 

(Goffman, 2014). Hur man framställer sig påverkar allmänhetens bild av en själv och av den 

myndighet eller organisation man är bunden till.   

3.6 Motivering av valda teorier och begrepp 
Studien är av en induktiv karaktär och det har gjort att valda teorier har anpassats i efterhand, 

för att låta empirin styra teorin och inte tvärtom (Ahrne, Svensson, 2015, s. 13). De mer 

renodlade teorierna som Lipsky (2010) och Johansson (2007) behandlar inom termen 

gräsrotsbyråkrater används i analysen för att beskriva organisatoriska utmaningar såväl som 

personliga och hur informanterna handskas med dem i sina arbeten och speciellt i kontakten 

med de försäkrade. Stigmatisering och idealisering (Goffman, 2011, 2014) analyseras i 

samband med hur informanterna beskriver hur de ser på sina yrken och bilden av 

myndigheten som allmänheten innehar.  

4. Metod  
Följande kapitel beskriver de metodologiska aspekterna av studien. Läsaren får här en 

överskådlig blick över hur vi har gått tillväga för att samla in materialet och hur det sedan har 

bearbetats. Urvalet av informanter och vilka etiska aspekter som studien har behövt förhålla 

sig till redovisas också.  

4.1 Metodologisk ansats 
Efter att ha formulerat studiens syften och frågeställningar fastslogs det att studien ska 

genomföras kvalitativt med intervjuer. Intervjuer definieras bland annat som ett 
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tillvägagångssätt för forskare att samla kunskaper om sociala förhållanden men också för att 

kunna få en bild av enskilda människors känslor och uppfattningar (Ahrne &Svensson, 2015). 

Användningen av intervjuer ger forskaren även möjligheten att samla kunskaper om sociala 

förhållanden när en grupp interagerar inom samma sociala ram. Det kan i sin tur leda till en 

djupare insikt till vilka förhållanden som råder inom exempelvis en organisation (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 34). Det är vad den här studien har ämnat att uppnå, en förståelse för 

informanterna från Försäkringskassan. Avsikten med studien har varit att kunna få fram en 

förståelse för hur handläggare i sina arbeten upplever sin arbetssituation både organisatoriskt 

känslomässigt och hur de upplever sitt yrke. Genom ett kvalitativt tillvägagångssätt 

uppenbarade sig således möjligheten att undersöka individerna på djupet. 

4.2 Intervjustruktur 
Intervjuerna genomfördes på ett semi-strukturerat vis. Till vår hjälp hade vi en intervjuguide 

som visade sig vara ett ovärderligt verktyg. Intervjuguiden innehöll 27 frågor, och den 

fungerade mer som en riktlinje. Guiden var relativt varierande och majoriteten av frågorna var 

öppna och beskrivande. Vi behövde inte ställa alla frågor, då informanterna omedvetet 

svarade på efterföljande frågor i samband med andra. De semi-strukturerade intervjuerna gav 

mer utrymme för följdfrågor och även informanterna mer utrymme att prata, något som Berg 

och Lune (2014) rekommenderar. Det verkar även som att användningen av denna typ av 

struktur genererar mer empiri än till exempel en strukturerad intervju kan göra. Att vi använde 

oss av den här typen av intervjuer gav oss möjligheten att frångå vår intervjuguide i den 

utsträckning som intervjun krävde för att insamla en så pass mättad empiri som möjligt. När 

informanterna bekräftades i sina svar, ledde detta till mer utförliga svar och gav oss även 

möjligheten att ställa ännu fler frågor (Berg & Lune, 2014). Detta var en fördel då vi inte har 

en direkt erfarenhet av att arbeta i fältet, och inte visste exakt hur informantens arbete tar 

form. Dessutom har detta hjälpt empiriinsamlingen då vi på grund av resursbrist inte har 

kunnat utföra ett stort antal intervjuer. Ett tredje argument för vår användning av det semi-

strukturella tillvägagångssättet är att vi har haft som utgångsläge att varje informants 

upplevelse av sin yrkesroll är subjektiv och unik för individen (Ahrne & Svensson, 2015, s. 

34). Däremot var det viktigt att bibehålla en struktur då det kan vara lätt att tappa bort sig om 

informanterna är pratsamma. Att använda en intervjuguide försäkrar att samtliga informanter 

får liknande frågor som förhoppningsvis leder till en rättvis empiri.   
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4.3 Genomförande av intervjuer 
Vi genomförde fem semi-strukturerade intervjuer om cirka 40–50 minuter. Plats för 

intervjuerna fick informanterna välja själva för att de skulle känna så bekväma som möjligt. 

De har alla ägt rum i Stockholmsområdet. Vi hade lagt fram som önskemål att gärna träffas i 

en icke-publik miljö för att undvika ljudföroreningar för den kommande transkriberingens 

skull och att informanten på så sätt skulle känna sig säker att prata fritt om sitt arbete. 

Intervjuerna skedde individuellt med informanterna på olika platser och båda författarna 

medverkade på tre av intervjuerna. Vi fick samtycke (Vetenskapsrådet, 2002) av samtliga 

informanter att det var acceptabelt att vi båda medverkade under intervjuerna, men under två 

av dem var detta tyvärr inte möjligt för båda att delta. Under de intervjuer då båda författarna 

medverkade höll den ena av oss huvudsakligen i intervjun och den andra tog anteckningar 

under tiden. Det fanns naturligtvis utrymme för den som antecknade att ställa frågor, men vi 

valde att dela upp uppgifterna på detta vis för att inte förvirra informanterna. Det visade sig 

vara ett tillvägagångssätt med positiva utslag, den som höll i intervjun kunde koncentrera sig 

på det informanten sade explicit och detaljerna runt omkring fångades upp av den andra. 

Förvisso ska den som intervjuar ha ett öga för detaljer och fånga upp intryck, men på detta 

sätt fick vi båda möjlighet att göra det och efteråt kunde vi jämföra våra intryck.  

Fyra av intervjuerna skedde i tysta lugna miljöer där vi var ensamma med informanterna, och 

en av dem på ett café. Informanterna var väldigt tillmötesgående och öppenhjärtiga och ingen 

av frågorna lämnades obesvarade eller uppfattades som för påträngande eller för känsliga.  

Vi fick samtycke (Vetenskapsrådet, 2002) att spela in samtliga intervjuer och trots det att en 

av dem ägde rum på ett café, störde inte ljuden runt omkring transkriberingen. Intervjuerna 

började med lite småprat om allt möjligt och när vi så småningom påbörjade intervjuerna 

verkade informanterna bekväma. Efter intervjuerna fortsatte vi att prata med informanterna 

och intervjuerna kunde stundtals fortsätta på en informell nivå. Den sista intervjun blev 

exempelvis uppdelad i två delar, för att när vi trodde att vi var färdiga och när inspelningen 

stängdes av pratade informanten på om andra aspekter som inte hade nämnts tidigare. 

Intervjuaren snappade upp det och informanten erbjöd sig att fortsätta med inspelning. Det är 

därför viktigt att komma ihåg att en intervju inte tar slut bara för att inspelningen stängs av. 

Det är dock essentiellt att informanten i fråga är medveten om att det som sägs efteråt kan 

komma att användas (Vetenskapsrådet, 2002) annars kan det viktiga förtroendet brytas.   
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4.4 Inspelning och transkribering 
Vid intervjutillfället är det av vikt att intervjuaren kan koncentrera sig på att följa intervjun 

och vad informanten säger. Att ta utförliga anteckningar under den processen kan distrahera 

intervjuaren ifrån den primära uppgiften att lyssna aktivt (Bryman, 2011). Av detta skäl 

spelade vi in intervjuerna. I transkriberingsprocessen är det minst lika viktigt att vara 

noggrann, och att transkriptionen innehåller eventuella känslouttryck och tveksamma 

ordföljder får man vara vaksam över (Bryman, 2011). Det är lätt för författaren att i 

transkriberingen tolka och skriva texten utifrån denna tolkning, vilket är någonting som vi 

önskade att undvika. När man lyssnar på en intervju kanske inte det verkar som ett tveksamt 

svar är av vikt, men när man senare går vidare med kodning och analys kan just det 

tveksamma i svaret vara det som egentligen besvarar syftet för intervjun (Bryman, 2011). Det 

märktes under transkriberingen att det var många tveksamma svar. Det var en styrka för oss 

att vi båda har kunnat medverka på tre av intervjuerna då vi tillsammans har kunnat uppfatta 

subtila kroppsspråks- och talförändringar. Det har bidragit till att materialet har fått mer liv 

och rörelse. Fältanteckningarna och inspelningarna har bidragit till att vi har kunnat 

återuppleva intervjuerna igen och hjälpt oss att upptäcka olika nyanser av känslor (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 53). Samtliga transkriberingar har skett så nära materialet som möjligt, det 

vill säga, att språkbruket inte har justerats. Målet var ha det så verklighetstroget som möjligt. 

Det omfattar allt från luckor av tystnad, till skratt och fnysningar. Det har genererat i ett mer 

levande material. Det har, även om det resulterat i ett gediget arbete underlättat 

kodningsprocessen som annars medför en risk att ta bort det narrativa och det livliga i 

datamaterialet (Bryman, 2011).  

4.5 Kodning och analysmetod  
Kodning är en av de processer som är mest tidskrävande när det kommer till en kvalitativ 

studie. Det är i detta stadie som forskarna får möjlighet att umgås med sitt material (Ahrne, 

Svensson 2015). Vi började med en öppen kodning för att sortera den insamlade datan. 

Eftersom fältet var en relativt okänd mark för båda två använde vi oss av en induktiv ansats 

när vi kodade, vilket innebar att vi lät empirin styra teorin än tvärtom (Ahrne & Svensson, 

2015). Materialet kodades rad för rad i ett försök att lämna förutfattade meningar åt sidan 

(Aspers, 2011, s. 172). Enligt Aspers (2011) brukar detta tillämpningssätt generera ett stort 

antal koder, vilket det gjorde här med. Efteråt skapades olika teman för att kunna placera 

koderna korrekt. Temat känslor rymde två olika nivåer av koder, generella känslor runt arbetet 

och uttryck av känslor som informanterna uppvisade under intervjuerna, som skratt, 
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eftertänksamhet och suckar. Metoden som användes liknar den som går under benämningen 

marginell kodning (Aspers, 2011, s. 185).  

4.6 Etiska aspekter 
Gällande de etiska aspekterna valde vi att förhålla oss till Vetenskapsrådets regler och 

riktlinjer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

finns fyra grundläggande krav som man som samhällsvetenskaplig forskare ska förhålla sig 

till. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialidetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna fick alla veta vad studien syftar till 

att undersöka och att deltagande är helt frivilligt. Är det så att de vid någon tidpunkt känner 

att de vill avbryta sin medverkan är de till sin fulla rätt att göra det (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

7) även om det skulle ske i efterhand. De är alla medvetna om att författarna har ämnat att 

skriva en C-uppsats i ämnet som berör handläggarnas upplevelser i det vardagliga arbetet. 

Alla har samtyckt till att spela in intervjuerna så länge ingen obehörig får tillgång till 

materialet och obehörig syftar till privatpersoner. Vi fick samtycke till båda författarnas 

närvaro vid intervjutillfällena. Informanterna har med andra ord själva fått bestämma 

villkoren över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Deltagarna delgavs information 

om vilka individer som kommer att ha tillgång till studien, vilka är båda författarna, 

handledare och slutligen examinator och övriga studenter. Detta är givetvis något som 

behövdes adresseras i samband med samtycket att ställa upp i intervjun, för det ansågs vara en 

faktor som kunde påverka viljan att delta. Deltagarna informerades om att studien ska ges 

största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Vidare informerades 

deltagarna att detta endast kommer att nyttjas för ett utbildningssyfte för 

utbildningsprogrammet på Södertörns högskola (Vetenskapsrådet, 2002). Specifikt för studien 

har varit huruvida sekretessbeläggningen av statliga uppgifter skulle kunna påverka 

informantens vilja att deltaga i studien. Denna aspekt har vi behandlat genom att inte beskriva 

individens arbete till den grad så att det går att fastställa handläggarnas enskilda ärenden.  

4.7 Urval och avgränsning 
Studien bottnar i ett snöbollsurval. Vi eftersökte informanter via sociala medier och genom 

bekanta som har kopplingar till Försäkringskassan. En av de ursprungliga författarna till den 

här studien har en bekant som har arbetat på myndigheten och genom denne fick vi kontakt 

med fältet. Den variant av snöbollsurval som vi använde oss av benämns som aktör-nätverk-

teorin, där man får följa aktörernas kopplingar inom ett specifikt nätverk (Ahrne & Svensson, 

2015). Eftersom studien inte fokuserar på aspekter såsom kön, ålder, bakgrund och etnicitet 
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ansågs detta inte vara av vikt för när det kommer till urvalet av informanter. Studien har avsett 

att undersöka hur informanterna hanterar sina arbetsuppgifter med de redskap de har i 

arbetsrollen som sådan, och inte på grund av sina personliga attribut. Det som är av vikt här, 

har alltså varit fältet de arbetar inom och att de har någon form av interaktion med de 

försäkrade. Det krav vi har haft är att de i alla fall ska ha arbetat där i minst 6 månader för att 

på så vis ha fått en viss erfarenhet och kunna uttala sig om sina arbetsuppgifter och hur de 

känner inför dessa. Studien är avgränsad till fem informanter för att kunna hantera och 

bearbeta empirin inom givna tidsramar.  

Nedan följer ge en kort presentation av informanterna och vad deras huvudsakliga 

arbetsuppgifter innebär, och vi lovade att i största möjliga utsträckning göra dem så anonyma 

som möjligt. Att göra dem anonyma är viktigt för att informanterna består av ett litet urval 

och ska förhoppningsvis inte kunna kännas igen av eventuella arbetskamrater 

(Vetenskapsrådet, 2002).  De har alla fått fiktiva och könsneutrala namn och deras åldrar har 

placerats i olika åldersspann. Samtliga informanter är personliga handläggare vid något av 

Försäkringskassans kontor. Arbetsrollen kan te sig lite annorlunda beroende på vilken av 

Försäkringskassans olika avdelningar man befinner sig inom. Urvalet har således baserats på 

två olika avdelningar, och därav varierar arbetsuppgifterna. Nedan följer en presentation av de 

två olika avdelningarna, som i uppsatsen benämns som grön samt blå avdelning, för att 

minska risken för att intervjupersonernas identitet röjs (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.7.1 Grön avdelning 

De personliga handläggningarna på grön avdelning gör själva sin utredning och tar beslut i 

ärendet. Endast deras negativa beslut kontrolleras av en utomstående controler. Negativa 

beslut betyder att man stoppar utbetalningar. På den gröna avdelningen arbetar man med 

personer som söker ekonomiskt stöd under en begränsad tidsperiod. Den gröna avdelningen 

präglas av hög personalomsättning och arbetsbelastning. Handläggarna på grön avdelning 

arbetar dessutom i olika nivåer av ärenden, där endast den högsta nivån faktiskt träffar sina 

försäkrade, och då tillsammans med andra myndigheter, till exempel arbetsförmedlingen. 

Handläggningstiderna ska hållas så pass korta som möjligt. 

Tre av studiens intervjupersoner arbetar på den gröna avdelningen. Dessa är: 

Alex är i sena 20-årsåldern. Hen har arbetat på den gröna avdelningen i cirka två år. Alex 

arbetar på den högsta nivån på den gröna avdelningen, men på ett annat kontor än Charlie. 
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Den högsta nivån innebär direktkontakt med den försäkrade samt möten med andra 

myndigheter. Alex är en optimistisk person och trivs generellt på sin arbetsplats. Hen har 

familj och balanserar familjelivet med arbetslivet. Hen har även en kandidatexamen i ett annat 

fält, mer naturinriktat, än de andra intervjupersonerna. 

Charlie är i tidiga 30-årsåldern och har arbetat på den gröna avdelningen i ca 2 år. Charlie har 

sagt upp sig, och slutar tidigt nästa år.  Även Charlie arbetar på den högsta nivån på gröna 

avdelningen. Charlie är en strukturerad person som värderar ordning. Hen har stor erfarenhet 

och har även utbildat nya på sin arbetsplats. Charlie har en masterexamen i 

samhällsvetenskapliga studier. 

Kim är i tidiga 20 årsåldern och har arbetat på den gröna avdelningen i drygt 7 månader. Kim 

arbetar på den näst högsta nivån och har sin kontakt med de försäkrade via telefon. Kim är en 

energisk person som är relativt ny på sin arbetsplats. Kim har en kandidatexamen i 

samhällsvetenskapliga studier.  

4.7.2 Blå avdelning  

Den blå avdelningen hanterar personer som på grund av sin hälsobild inte har tillgång till den 

traditionella arbetsmarknaden, och lever alltid med dessa förutsättningar. När de uppnår en 

viss ålder kan de gå vidare till en annan avdelning för att få ekonomiskt stöd livet ut, men 

innan dess är det blå avdelningens ansvar att se till att dessa individer är uttömda på 

rehabiliteringsåtgärder som skulle kunna få dem att komma ut i arbete eller annan 

sysselsättning. De personliga handläggarna på den blå avdelningen gör sina egna utredningar, 

men sedan lämnas utredningen med en rekommendation om vilket beslut som ska tas, till en 

beslutsfattare. Här är handläggningstiden längre än på gröna avdelningen, och handläggarna 

träffar sina försäkrade åtminstone en gång per ärende. 

Två av våra intervjupersoner arbetar på den blå avdelningen; 

Robin är i tidiga 20-årsåldern och har arbetat på den blå avdelningen i ca 15 månader.  Robin 

är en vältalig och empatisk person som ser den samhälleliga sidan av att arbeta på 

Försäkringskassan. Hen talar med passion om handläggningsyrket, men samtidigt är denne 

relativt trött på organisationen i sin helhet. Robin har en kandidatexamen i 

samhällsvetenskapliga studier, och har även läst studier inriktade mot myndighetsarbete. 



 
Södertörns högskola 
Sociologi C 
Michaela Holmström 

23 
 

Love är i 20-årsåldern och har arbetat på den blå avdelningen i ca 15 månader. Love är en 

sympatisk person som bryr sig väldigt mycket om de försäkrade. Love älskar sitt arbete och 

sina arbetsuppgifter, främst att träffa de försäkrade. Det enda som hindrar Love från att arbeta 

kvar hela livet är organisatoriska faktorer. Love har en dubbelkandidat i två 

samhällsvetenskapliga ämnen. 

4.8 Metodproblem 
En studie av sådan här karaktär hade kunnat dra nytta av en förstudie, där man till exempel 

intervjuar alla sorters handläggare och sedan väljer en avdelning som man kan fördjupa sig i. 

En pilotstudie hade även kunnat bidra till en mer skräddarsydd intervjuguide beroende på 

vilken avdelning på myndigheten man studerar. Det hade varit optimalt med ännu en intervju 

från den blå då det hade kunnat generera i en mer balanserad empiri och hade kunnat styrka 

analysen än mer vilket hade bidragit till en högre trovärdighet och tillförlitlighet (Aspers, 

2011). På grund av ett sent bortfall av okänd anledning kunde den intervjun inte genomföras. 

Trots detta ansåg vi att materialet var tillräckligt för att kunna stå för empirin som de fem 

intervjuerna har tillfört studien. Ett annat men smärre problem var att finna informanter. Vi 

upplevde att det kan ha att göra med det faktum att Försäkringskassan är en utsatt myndighet 

och att verksamma handläggare måste vara försiktiga med vad de säger och uttrycker om de 

ställer upp på en intervju. Dessutom beskrev alla informanter en hög arbetsbelastning, vilket 

också är en bidragande faktor, då personer helt enkelt inte har tid att ställa upp. Det som har 

varit positivt är att de informanter har ställt upp har varit positivt inställda till studien då den 

behandlar handläggarnas egna upplevelser av arbetet och inte är av journalistisk karaktär.  

4.9 Trovärdighet 
Det finns för att öka en kvalitativs studies trovärdighet olika steg man kan förhålla sig till 

vilket jag har försökt att göra. Transparensen, det vill säga hur pass genomskinlig studien är 

påverkar trovärdigheten (Ahrne & Svensson, 2015, s. 25) En studie ska kunna diskuteras och 

ifrågasättas. I metodavsnittet ovan har jag försökt att vara öppen som möjligt om brister och 

eventuella tillvägagångsätt. Genom att vara transparent genom den metodologiska processen, 

ökar förhoppningsvis trovärdigheten. Ett annat sätt är att återkoppla till studiens deltagare 

vilket ger dem möjlighet att få delge sina synpunkter. Beroende på informanternas synpunkter 

kan det eventuellt bidra till mer användbar data (Ahrne & Svensson, 2015, s. 26). Det är något 

som har utlovats till denna studies deltagare. Sedan finns det praktiska faktorer som kan 

påverka trovärdigheten, till exempel antalet informanter. För att styrka trovärdigheten 
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ytterligare hade det varit till fördel att använda sig av fler intervjuer, då det genererar i en 

bredare empiri som kan bidra till en mer generell helhetsbild.  

5. Resultat och analys 
I denna del av uppsatsen redovisas studiens analys och resultat med de valda teorierna som 

verktyg. Avsnittet är disponerat på så vis att de ska kunna knyta an till frågeställningarna:  

• Vad uppfattas som mest utmanande i rollen som handläggare, på en emotionell och 

organisatorisk nivå? 

• Vilka strategier använder sig handläggarna av för att förhålla sig till de försäkrade på 

en professionell nivå?  

5.1 Brist på resurser 
För att få en generell bild av vad man som handläggare på Försäkringskassan gör en vanlig 

dag föreföll det naturligt att en av de första frågorna behandlade en typisk arbetsdag. Hur 

deras dagar ser ut formar deras upplevelser av arbetet. Svaren varierade lite beroende på 

avdelning men för samtliga informanter såg dagarna ut på liknande sätt. De börjar dagen med 

att gå igenom sina korgar innehållande åtgärder som behöver tas om hand, och nytillkomna 

ärenden. Tillströmningen av ärenden ser som sagt olika ut beroende på vilken avdelning man 

är verksam vid (Johansson, 2007, s. 52). På den gröna avdelningen hanterar man fler ärenden 

på kortare tid än på den blå avdelningen och mycket tid läggs ned på att gå igenom ärenden 

och läkarintyg.  

De administrativa uppgifterna inkluderar lednings-eller teammöten och möten med försäkrade 

och- eller arbetsgivare. Vid sidan av detta tillkommer tiden med de faktiska 

handläggningsärendena, som enligt informanterna inte prioriteras tillräckligt mycket. De 

hamnar i skymundan. Tiden på handläggning menade informanterna är den arbetsuppgift som 

bör få ta mest tid. Besluten som fattas på myndigheten påverkar människors liv och det är 

inget som någon av informanterna tar lätt på. Resultatet blir att en känsla av otillräcklighet 

uppstår, något som (Johansson, 2007; Lipsky, 2010) menar är vanligt i den här typen av 

arbete. En av informanterna berättade att det nya ”slagordet” för Försäkringskassan numera är 

produktion. Det betyder att siffror och resultat ska produceras så snabbt som möjligt. Det gör 

att arbetet blir ännu stressigare. Informanterna betonar att handläggningen inte ska lida av det, 

men att det är en utmaning att inte låta det ske. När ett ärende är färdigt finns det alltid fler 

som väntar.  Robin uttryckte sig såhär: 
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Jobbar vi undan alla dem här, lyckas att ta ett beslut, låt oss säga att vi blir klara med den stocken 

då vet vi att det finns ett annat kontor nånstans på kartan som behöver hjälp…och då sitter vi där 

igen! Så man blir aldrig klar med arbetet. Och det är väl ändå positivt när jag tänker gentemot 

medborgarna, men det känns ju lite halvkasst och göra så mycket och sen ändå 80 dagar, kom igen 

det är ju jättelång handläggningstid [ironisk] men för oss är det verkligen…Vi sa under vårt förra 

team möte att…det fanns ett annat kontor som behövde hjälp, dem har färre ärenden än vad vi har, 

färre inflöden men vi var tvungna att backa dem och vi frågade chefen: varför ska vi göra det? Och 

så sa hen för att de känner att det är ett väldigt pressat läge. Och vi sa: Vi känner inte ens, för vi 

håller på att drunkna! Alltså, så mycket har vi. 

Robin 

Hen pratar här om mängden ärenden, och samtidigt betonar denne att det är positivt för 

medborgarna som får hjälp så snabbt som möjligt. Det är en strävan av att tillfredsställa sina 

försäkrade som ger drivkraften. Lipsky (2010) skulle ha benämnt den här typen av stress som 

ett resultat av den ständiga och klassiska slitningen mellan att tillfredsställa organisationen 

och samtidigt ha medborgarnas intresse i fokus. Robins bild av ärendemängden speglar 

samtliga informanters uppfattningar men inte alltid till den extremen.  

Ärendemängderna på de båda avdelningarna är hög, och så fort de blir klara med ett ärende 

väntar flera på handläggning. Det blir ibland en fråga om prioritering (Johansson, 2007, s. 75) 

och det uppfattas av informanterna som ledsamt. De tycker inte om känslan av att behöva 

välja bort ärenden, de ska alla handläggas men ibland måste dem lägga vissa ärenden åt sidan. 

Då blir det en fråga om en subjektiv bedömning, vilka behöver utredningar och utbetalningar 

först? Och vilka har överhuvudtaget rätt till Försäkringskassans service. Detta härrör till 

intresseorienteringen (Johansson, 2007, s. 74). Enligt informanterna händer det inte allt för 

sällan att individer söker sig till fel instanser inom Försäkringskassan när de söker hjälp, och 

det kan också vara därför ett beslut leder till ett nedslag. Som tidigare nämnt är byråkratiska 

organisationer förknippade med snävhet, en specialiseringsgrad (Johansson, 2007, s. 67), och 

det gäller även Försäkringskassan. Det behöver däremot inte betyda något negativt. Snävheten 

i reglementet som upplevs som fyrkantigt av informanterna bidrar ändå till att de har rätt 

verktyg att guida individerna till rätt instanser. De är experter på sitt område.  

5.2 Amoralismens skydd 
Något som har framkommit av intervjuerna är att informanterna är alla överens om att 

rättssäkerheten ska gå först. Detaljreglering-ramstyrning och strikt-flexibel tillämpning 

(Johansson, 2007) har visat sig vara avgörande för hur informanterna behärskar och ser på 
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relationerna med de försäkrade när ett svårt beslut ska fattas. Som Johansson (2007, s. 63) 

förklarar begreppen beskriver de graden av hur uppreglad verksamheten är och vilka 

möjligheter det finns att tänja på dem. Dessa faktorer kan påverka hur handläggaren upplever 

sitt handlingsutrymme. En av frågorna som ställdes var hur informanterna upplever sitt 

handlingsutrymme och om de önskade att det skulle vara större eller mindre. Svaren som gavs 

var enhälliga. Samtliga svarade att handlingsutrymmet eller snarare tolkningsutrymmet var 

relativt stort, och att det hade sina för-och nackdelar. Det innebär att det skulle kunna finnas 

möjlighet att tänja på gränserna genom den strikta-flexibla tillämpningen (Johansson, 2007, s. 

63) De förklarade att det har funnits gånger då de har velat fatta andra beslut än vad som har 

gjorts.  

Mm, absolut jättemånga gånger. Eh så känner man ju, man får ju, man, gör vi ju oftast 

telefonutredningar med dem försäkrade så att man ringer och liksom kollar, frågar lite olika frågor 

lite sådär för att få en bild, eh och det kan ju framkomma väldigt mycket…Eh men fortfarande 

kanske det inte framkommer på läkarintyget och det är det vi tittar på, så att det, ofta kan det bli en 

diskussion att dem, dem känner att dem liksom…det är så mycket mer dem känner, att dem 

liksom, dem här svaren dem har och så där men det står inte på läkarintyget och då, då blir det, det 

här att det är det vi går på. 

Alex 

Informanterna ansåg att den subjektiva tolkningen kunde vara stor men att man måste hålla 

sig inom ramarna. De beskriver dock problematiken på så sätt som Johansson (2007) gör, när 

ramverket är format som det är med specifika regler är det enskilda ärenden som kan falla 

mellan stolarna, eftersom de inte passar in i en specifik kategori. 

Det finns vissa ram…vissa regler som jag skulle önska att man hade större handlingsutrymme i, 

men annars nej, men det är vissa specifika ärenden och vissa har en tendens att hamna mellan 

stolarna så att säga.  

Kim 

Skyddet för informanterna när de handlägger ärenden som de anser sig vara kluvna i är att de 

kan luta sig mot lagen. Ingen av dem önskar sig ett större handlingsutrymme då det kan 

påverka rättssäkerheten. En av informanterna ansåg att handlingsutrymmet till och med kan 

tänkas vara för stort i och med att alla ärendebeslut inte granskas, endast de negativa. Den 

mänskliga faktorn är just även en faktor när handläggaren sitter ensam med ärendet, man kan 

inte ta bort den subjektiva uppfattningen. Den detaljerade ramstyrningen (Johansson, 2007) 

utgör ett skydd när de tvingas fatta jobbiga beslut. Det framkom att det var krävande att fatta 
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negativa beslut men eftersom de har lagen bakom ryggen kan de handlägga utan egna 

moraliska värderingar. Således uppstår det amoraliska stadiet (Johansson, 2007). Lipsky 

(2010) teoretiserar på liknande sätt även om han inte kallar det för amorali. Denne menar att 

gräsrotbyråkraterna skulle förneka sitt handlingsutrymme för att undvika engagemang. Ingen 

av informanterna förnekar att det finns ett handlingsutrymme men att de är försiktiga med att 

använda sig utav det på grund av rättssäkra skäl. Alla försäkrade ska behandlas på samma sätt. 

Därav kan man här påstå att den strikta flexibla tillämpningen (Johansson, 2007) inte 

tillämpas om det påverkar rättssäkerheten, men att de ändå utför grundliga utredningar för att 

försöka få fram så mycket fakta som behövs för att fatta ett rättvist beslut.  

5.3 Lika för alla 
När vi under intervjuerna pratade om handlingsutrymmet framkom det tydligt att 

rättssäkerheten skulle sättas före subjektiva bedömningar. Även om man känner med den 

försäkrade så är det inget som ska komma i vägen för en rättvis bedömning. Även om ingen 

av frågorna innehöll frågan explicit om huruvida de behandlar de försäkrade på olika sätt, 

indikerar svaren på att så ej är fallet. Vissa av människorna de möter i arbetet kan vara 

otrevligare eller mer krävande än andra, men det gör inte att de blir behandlade på ett 

annorlunda sätt. Det är den bilden som informanterna ger vid intervjuerna. Alla ärenden ska 

behandlas efter samma kriterier. När Lipsky (2010) pratar om favorisering kan det härröra till 

att ärenden ska vara behagliga och avslutas snabbt och på ett tillfredsställande sätt, men på 

myndigheter som Försäkringskassan är det inte så enkelt. Stycket ovan påvisar en hög grad av 

arbetsbelastning och det gör att det inte spelar någon roll om ett ärende avslutas snabbt, för 

det finns fler som väntar. Förutom det faktum att informanterna är högt arbetsbelastade tyder 

detta även på att det inte finns något utrymme för favorisering. Alla ärenden ska som 

Johansson (2007) säger handläggas. Det framkom att medkänsla för andra människor är något 

de besitter men den ska bibehållas på en professionell yrkesnivå. Skulle det vara så att de på 

något sätt knyter an till den försäkrade som går utanför den professionella yrkesrollen, skulle 

arbetet bli mer emotionellt utmanande. 

5.4 Distans i olika betydelser 
Ovan behandlas kortfattat det faktum att informanterna håller sig till sin professionella 

yrkesroll i sin interaktion med de försäkrade. Det är inte alltför sällan som den försäkrade 

befinner sig i en sårbar situation och det kan vara svårt att förhålla sig till det ibland. Den 

professionella yrkesrollen kan då bli ett skydd för handläggaren. Termen avstånd som 

Johansson (2007) använder för att beskriva den femte dimensionen av klientrelationens 
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struktur har jag i analysen valt att benämna i huvudsak som distans. Detta för att distans 

passar väl för att beskriva avstånd på en emotionell nivå likväl en fysisk. Förutom Kim har 

samtliga fysisk kontakt med de försäkrade. Att all kontakt sker via telefon ser Kim som något 

positivt. Den fysiska distansen till den försäkrade gör att hen känner sig mer säker i sitt arbete, 

speciellt vid förmedlingen av ett negativt beslut. Kim förklarar att det känns mindre verkligt 

om det sker via telefon eftersom hen inte har en fysisk person framför sig. Jag frågade Kim 

om hen skulle föredra att ha fysisk kontakt med den försäkrade framför den hen innehar nu. 

Nej, jag hade inte velat göra det, jag känner för mig personligen att det blir för personligt. Och att 

ha liksom nån på en telefonlinje…känns mer tryggt också. Det känns som att om jag ska sitta och 

säga att nu får du inte ersättning längre, att det blir så [tvekar] inte att det blir verkligt men att du 

liksom ser [skrattar] vad det är du gör, inte vad du gör, det är lite felformulerat, men att nej jag 

hade inte velat göra det. För då blir det som att det är jag som fattar beslutet istället, för då blir det 

inte Försäkringskassan som gör bedömningen, då kommer det bli jag, den personen som sitter där, 

det är jag här som tar beslutet åt dig. Jag hade nog upplevt att det blir mer jag som gör det här.  

Kim 

På detta sätt bibehåller Kim den försäkrade mer anonym och det blir enklare att förmedla ett 

negativt beslut. Hen har aldrig träffat personen, den försäkrade tillåts inte att bli 

repersonifierad. Det har inte med dennes moral att göra, utan endast ett förhållningssätt för 

Kim att avskärma sig från den försäkrade (Johansson, 2007, s. 77). På detta sätt kan hen 

avskärma sig mer emotionellt. 

Resterande informanter har fysisk kontakt med de försäkrade och därför kan inte distans i den 

fysiska bemärkelsen appliceras på dem. Även om beslut meddelas per telefon har de bilden av 

en människa framför sig i och med tidigare möten och klienten blir därför repersonifierad 

(Johansson, 2007, s. 77). På den blå avdelningen är den fysiska distansen oundviklig då de 

träffar sina försäkrade minst en gång och kontakten är mer långvarig. Det beskrivs däremot 

som någonting Robin och Love värderar. Love förklarar att det inte alltid är lätt, speciellt om 

personen i fråga är upprörd eller väldigt ledsen men trots allt är hen positivt inställd. 

Jag tycker ju om människor, och olika slags människor och det är ju jättekul att se människor 

också. Just den här utvecklingen när man träffar dem många gånger och man ser att dem kanske 

tar sig vidare till nästa steg, ett litet steg kan ju vara ett jättestort steg för en annan.  

Love 
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Denne värderar alltså tiden med den försäkrade för att kunna se utvecklingen som individen 

gör vilket betyder att distansen inte är en faktor för att förenkla arbetet. Charlie är den person 

som verkar ha ett större behov av distans till de försäkrade än vad hen har för tillfället som 

beskriver kontakten som det mest krävande i det dagliga arbetet.  

Jag kan tycka att det är väldigt uttömmande, vi har ju på telefonerna dagligen. Det är inte som 

andra myndigheter som har mellan 10-12 liksom…Sen kan man ju stänga av den själv men…Det 

som jag tycker oavsett vad de här personerna vill mig så är det aldrig någonting positivt eller 

trevligt. Det är i sådana fall att berätta att allt går dåligt, och att eh att den här arbetsträningen inte 

funkar, att de blivit sämre eller har blivit inlagda [tvekar]. Och även om jag tycker synd om dem, 

och känner med dem kan jag…Så tar det mycket kraft att hela tiden lyssna på folk som mår dåligt. 

Charlie 

För Charlies del verkar det som en mer emotionell distans behövs för att skydda hen själv. 

Denne upplever som de andra att det inte är en trevlig känsla att behöva meddela ett negativt 

beslut, men kundkontakten som hen kallar det är mest krävande i sig.  

För gräsrotsbyråkrater kostar det tid och pengar att upprätthålla en nära klientkontakt och är 

ett av skälen till att det förhindrar en snabb handläggning. Det ser Johansson vara en orsak till 

att man avsiktligt utvidgar distansen till den försäkrade (Johansson, 2007, s. 78). Vad denna 

studie uppvisar är snarare att handläggarna är olika varandra och ser på kontakten med de 

försäkrade på olika vis. De fyra informanter som har fysisk kontakt med de försäkrade verkar 

inte uppleva att den kontakten på något sätt påverkar känslan av att fatta beslut, positivt som 

negativt. Ingen av dem har under intervjuerna tagit upp resurser (Johansson, 2007) som en 

faktor till att inte träffa dem de handlägger. Det tar tid, men är något som är en nödvändig del 

av arbetet.  

5.5 Yrkesidentitetens stigmatisering 
Hur man ser på sin yrkesroll och hur man identifierar sig till den varierar från individ till 

individ. Stigmatisering i den benämning som Goffman (2011) använder den omfattar 

mestadels fysiska attribut men i helhet handlar det om något som väcker uppmärksamhet. Det 

är vedertaget av många individer att det känns viktigt att kunna knyta an till sitt arbete. 

Informanternas svar på förhållningssättet till sin yrkesidentitet liknade varandras i huvudsak. 

De ser inte sig själva som handläggare privat, utan ser endast rollen som det de arbetar med. I 

privata sammanhang undviker de helst, med undantag av Love, att prata öppet om sin 

anställning vid Försäkringskassan. Detta för att de upplever att starka åsikter och reaktioner 
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framkommer hos främmande människor de möter. I enlighet med Goffman (2011) väljer de 

helst att inte ta den diskussionen angående deras arbete, utan bevarar hellre den personliga 

bild av sig själva som de vill att människor ska känna till. Informanterna menar på att det 

råder ett så pass stort kunskapsglapp i samhället om vilket arbete Försäkringskassan gör, och 

gör att det känns påfrestande att gå in i en diskussion om vad som är rätt eller fel. 

Ja…alltså om jag träffar nya människor så brukar jag bara säga att jag jobbar på ett 

försäkringsbolag [skrattar] annars måste man alltid stå och liksom svara på massa frågor och det 

blir liksom som jag…jag jobbar inte nu, jag vill inte svara på de här frågorna just nu. 

Kim 

Som citatet från Kim påvisar, handlar samtalen ofta om ett omdebatterat fall i media som 

människor vill diskutera och ifrågasätta med informanterna. Kim väljer alltså att inte prata om 

dennes arbete för att inte bli ifrågasatt eller bli karakteriserad på grund av detta. De andra 

informanterna uttrycker sig på liknande sätt. 

Ehm, men eh, jag brukar väl undvika att säga det [tvekar]…Ehm, för jag märker att det skapar 

väldigt många starka känslor. Väcker många starka åsikter och eftersom jag jobbar här, jag ser vad 

det är som händer så får jag en helt annan uppfattning än vad en vanlig medborgare som inte har 

kommit i kontakt med Försäkringskassan eller som inte har kommit i kontakt med 

handläggningen, um…ser. Och då blir det en del konflikter, och det märks när någon bara: men fy 

fan, att försäkringskassan ska avslå allt och alla. 

Robin 

Det upplevs som påfrestande att försvara sin verksamhet när allmänheten inte har den 

kunskap som krävs för att föra ett samtal om Försäkringskassan. Till skillnad från en fysisk 

egenskap som kan väcka direkt uppmärksamhet så kan informanterna välja att inte tala om för 

människor om vad de arbetar med, just för den negativa bemötning de mottager (Goffman, 

2011). Precis som ett fysiskt attribut kan väcka uppmärksamhet så upplever informanterna att 

deras val av yrken gör det också. Love är den ende av informanterna som inte har något emot 

att ta diskussionen om Försäkringskassan. Det kan för hen vara ett tillvägagångssätt för att 

öka kunskapen om myndigheten.  

På den gröna avdelningen verkar det som att det sociala klimatet mellan handläggarna och 

försäkrade varierar mer än på den blå. Med det syftar jag till bemötandet handläggarna 

stundtals mottager från de försäkrade. De möter eller har telefonkontakt med människor som 

inte alltid är trevliga och handläggarna blir ibland utsatta för personangrepp. Under 
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intervjuerna pratade vi om huruvida informanterna uppfattade de försäkrades förståelse för ett 

beslut om det var negativt. Om de uppfattar att det är myndigheten i fråga som fattat beslutet 

och att det inte är något personligt från handläggarens sida. Svaren var varierande. På den blå 

avdelningen skickar handläggarna sina beslut till en beslutsfattare med en rekommendation 

och får förhoppningsvis tillbaka ett beslut av det dem rekommenderar. Det händer inte ofta att 

de inte är överens om ett beslut, men när det händer så känns det självklart jobbigt för Love 

och Robin som måste ta det samtalet med sina försäkrade. Johansson (2007, s. 61) beskriver 

detta som en problematisk faktor för handläggaren när kraven från medborgarna och 

organisationen motstrider varandra, då det försvårar arbetet för individen. Den här aspekten 

spelar in på båda avdelningarna oavsett vem som fattar beslutet. En av konsekvenserna när 

motstridiga krav uppstår är att de försäkrade blir arga och ibland utagerande. Ett problem som 

informanterna är eniga om. I början var det svårare för dem att hantera det, men har efter en 

tid utvecklat en distans till det genom att försöka avskärma sig.  

Och jag vet en kvinna va otroligt arg. Och henne hade jag träffat också. Och hon gick till 

personangrepp direkt, att jag hade gjort det här för att jag var ung, och för att jag skulle göra 

karriär. Det tyckte ju jag var jobbigt liksom. Men man får också distans till det, ganska fort får 

man det för man får faktiskt ganska mycket skit. Så att eh…jag känner inte att jag tar illa vid mig 

nu. Det är folk som har kallat mig för att jag är en vakt på Auschwitz. 

Charlie 

Händelser liknande den Charlie och de andra berättade om, sker inte särskilt ofta enligt 

informanterna, men att det överhuvudtaget sker kan vara en bidragande orsak till att de 

försöker ta avstånd från sitt yrke på fritiden genom att inte prata om det. Detta för att inte 

behöva möta mer motstånd än vad de redan gör. I detta avseende kan man jämföra med 

begreppet stigmatisering (Goffman, 2011), då man allra helst undviker att uppmärksamma 

yrket för att undvika diskussioner.  

Här i ligger också kärnan i problemet som rollen gräsrotsbyråkrat, man innehar ett stort ansvar 

gentemot staten och medborgarna men är längst ned i hierarkin och är den som får ta emot 

människors aggressioner (Lipsky, 2010) och oftast beror det på missförstånd eller brist på 

kunskap av samhället. Informanterna har dock en väldigt förstående inställning och kan trots 

allt första varför folk blir arga eller ledsna 
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5.6 Att gå emot samhällets idealisering 
Vad man som handläggare kan göra för att försöka motverka den negativa bilden av 

Försäkringskassan är att inta en sympatisk roll och förhålla sig ödmjuk inför den försäkrade 

och försöka undvika att inta den byråkratiska rollen som Hall (2006) beskriver. Dennes 

beskrivning av att vara byråkratisk tillhör en av de manér (Goffman, 2014) som kan tillskrivas 

en handläggare och kan motverkas om man försöker bryta ett beteendemönster som av 

samhället har idealiserats som något negativt (Goffman, 2011). Myndighetens handläggare är 

som ovan fastställt organisationens ansikte utåt (Hall, 2001; Lipsky, 2010) och hur de väljer 

att framställa sig kommer att påverka allmänhetens bild av dem (Goffman, 2014, s. 39). 

Bilden av Försäkringskassan som informanterna upplever från allmänheten är inte särskilt 

positiv och vad de kan göra då är att försöka motverka den idealiseringen (Goffman, 2014).   

Det sker genom att undvika manér, eller beteendemönster som handläggare på offentliga 

myndigheter kan tänkas besitta. Informanterna beskriver för mig hur de i en dialog med en 

försäkrad försöker att förhålla sig till denne. Såhär beskriver Alex situationen: 

Problemet är ju att bara kanske hur dem känner att dem blir bemötta. Alltså att man kan försöka att 

förmedla det. För det tycker jag ändå är viktigt, att man inte sitter där på nån liksom maktposition 

och är otrevlig, utan jag försöker alltid liksom ringa…och när jag ska förmedla ett beslut så börjar 

jag, alltså jag är väldigt ödmjuk […] Eh…så jag tror att det är nånting som kanske folk behöver 

jobba med…men jag vet inte, jag tänker att man kanske behöver satsa mer på det: hur man 

förmedlar. 

Alex 

Ödmjukheten beskrivs av informanterna som något som kan förmildra omständigheterna runt 

ett negativt besked. De vill inte spegla en bild av en ojämn maktassymetri. Men oavsett hur 

handläggarna går tillväga kommer det att vara svårt att komma ifrån, för faktum är att det 

existerar en befintlig maktassymetri (Lipsky 2010; Johansson, 2007) Det är trots allt den 

personen som kommer att fatta ett beslut eller lämna en rekommendation om vidare 

utbetalningar. De har mer kunskap om regelverken och förordningar och tillgodoser därför 

handläggaren mer trygghet (Johansson, 2007). Denna typ av makt tillhör graden av strikt 

flexibel tillämpning som handläggarna styr och graden av intresseorintering, där de i en 

situation ser att medborgarnas och organisationens mål sammanfaller (Johansson, 2007, s. 

75). I citatet ovan påvisar Alex den attityd som bör användas gentemot den försäkrade när 

medborgarnas och organisationens mål inte går att samordna på ett tillfredställande sätt för 

båda parter det vill säga, intresseorienteringen (Johansson, 2007) 
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5.7 Chefens och kollegornas betydelse för trivsel 
För många, om inte alla människor är det viktigt att få uppskattning på arbetsplatsen av chefer 

och kollegor. Det kan vara en motiverande faktor till att prestera högre och hur man fungerar i 

sin yrkesroll (Hall, 2006, s. 105) Upplevelsen av stöd från ledning och kollegor varierar i 

informanternas svar. Alex och Kim som överlag verkar vara de som trivs bäst på sin 

arbetsplats är också dem som uppger att de är mest nöjda med stöd och uppskattning från chef 

och ledning gällande arbete och det privata och bidrar till att de överlag verkar må bättre. Av 

de andra informanterna beskrivs deras chefer som trevliga men inte tillräckligt beslutsamma 

när det skulle behövas. Robin förklarar att även om en chef är snäll och trevlig kan man alltid 

ifrågasätta ledarskapet. 

Och är det så att det är en ny chef som är osäker på sin roll som är säkert supersnäll och tänker på 

medarbetare men som inte kan sätta ned foten, ehm då hamnar vi i ett osäkert läge och där kan 

man väl kritisera ledarskapet. 

Robin 

Vidare förklarar hen att det råder brist på uppskattning av väl utfört arbete och säger att det 

kan kännas påfrestande att inte få positiv feedback när de arbetar så hårt för att nå målen. Det 

uttrycks även under intervjuerna en önskan om högre stöd på känslomässiga plan att kunna få 

ventilera sina känslor och upplevelser, genom exempelvis samtalsterapi.  

Det skulle vi egentligen behöva bättre av, att vi har någon företagshälsovård som är regelbunden, 

skulle behövas. Det finns ju stöd att få, man kanske ringer en hjälptelefon, men det…Det är ju inte 

särskilt mänskligt… [skrattar uppgivet] man vill ju få den fysiska kontakten. Det skulle kunna va 

något som att alla medarbetare skulle få ha samtal med en psykolog eller någon form av 

företagshälsovård och stöd skulle jag efterfråga egentligen.  

Love 

Alex nämner att det finns en företagshälsovård att vända sig till och då kan man kanske ställa 

sig frågan hur kommunikationen på den blå avdelningen fungerar, om cheferna är tillräckligt 

informativa med att det finns hjälp att tillgå. De närmsta kollegorna beskrivs av informanterna 

som de individer de kan få mest hjälp av gällande arbetet. De sitter alla i samma situation och 

de kan hjälpa varandra när de behöver råd gällande ett beslut som till exempel är svårt att 

fatta. Behovet av stöd uppenbarar sig inte bara gällande råd i beslutsfattande processer. Det 

framkommer även att behövs i situationer som kan upplevas som hotfulla, eller om en dag har 

känts extra påfrestande.  
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5.8 Tillfredställelse inom arbetet 
Vi pratade under intervjuerna om tillfredställande faktorer, som gör arbetet motiverande. Det 

var givetvis rent organisatoriska faktorer som att bli färdig med ett ärende som kunde kännas 

bra, men det är en kortlivad känsla på grund av den höga arbetsbelastningen. De arbetar mot 

produktivitet som alla gräsrotsbyråkrater gör (Johansson, 2007) och hjulet står aldrig stilla. 

Samtliga uppger att det känns bra för dem när ett ärende får ett positivt utfall, att en försäkrad 

de har haft att göra med under en längre tid kommer ut i arbete igen eller eventuellt för första 

gången. Det bidrar till en känsla av ett lyckat arbete. Charlie betonar att man inte ska se en 

försäkring hos Försäkringskassan som en eländesförsäkring, den ska i bästa fall vara tillfällig. 

Hen säger att trots att det kan vara jobbigt att meddela ett negativt beslut så har det grunder 

och kan betyda att personen är redo att arbeta igen och på så sätt undkomma isoleringen som 

kan vara en följd av att vara borta från arbetet en längre tid. Det mest tillfredställande är vad 

resultaten påvisar när kraven från organisation och medborgare kan båda tillgodoses, när 

intresseorienteringen sammanfaller med ett lyckat utslag (Johansson, 2007).  

6. Diskussion 
6.1 Diskussion av resultatet i ljuset av tidigare forskning  
Syftet med studien var att undersöka handläggare på Försäkringskassan och hur de upplever 

och ser på sina yrkesroller vilket kortfattat diskuteras i detta stycke, i jämförelse med den 

tidigare forskningen. 

Hall (2001) beskriver de två olika roller som handläggare på Försäkringskassan kan inta, den 

byråkratiska eller den professionella. Hon skriver vidare att det är vanligt att en individ 

besitter flera drag ur de båda kategorierna (Hall, 2001). Ett av de drag som betecknade den 

byråkratiska var att man distanserar sig från den försäkrade. Detta är en av de dimensioner 

som Johansson (2007) beskriver som en försvarsmekanism i betydelsen av distans. Det har 

inget med att göra att någon av informanterna saknar empati eller medlidande för individerna 

de handlägger, tvärtom. Detta är något som styrks av informanternas svar i den här studien. 

Den känslomässiga splittringen går i enlighet med Halls studie (2001) när dem inte känner sig 

bekväma med sina beslut, när de handlägger ärenden som kan falla mellan olika kategorier 

(Johansson, 2007). Det gör att processen blir mer svårhanterlig. För gräsrotsbyråkrater 

handlar det om att samla in väsentlig information, siffror som gör att man ska kunna 

handlägga så pass objektivt som möjligt, men för de försäkrade handlar det om så mycket 
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mer. Om bristen av tid påverkar bemötandet framgår inte, men tidsbristen indikerar att de 

arbetar under hög press och kan stundtals påverka informanternas mående. Informanterna har 

drag av den professionella och byråkratiska idealtypen, som är tydliga med regler och lagar 

(Hall, 2001) men samtidigt var det märkbart att de hyser empati och ambition för att göra sitt 

yttersta för att tillfredsställa organisationen och medborgarna. Hur de uppfattar arbetet på 

grund av kollegor och ledning visade sig också vara betydande. Alex som upplevde stort stöd 

på sin avdelning trivs bättre än Charlie, som känner avsaknad av stöd. Hall (2001) skriver i 

likhet med Johansson (2007; Lipsky, 2010) om den splittring man kan uppleva i sina känslor 

när man står mellan medborgare och organisation men jag fann den inte så uppslitande som 

dessa påstår att det är. Denna studie visar däremot likheter med Halls (2001) i avseendet 

gällandet behov av stöd från kollegor och chefer för att underlätta under svåra stunder.  

Den moraliska stressen som Thunman (2016) diskuterar återfinns i empirin och även två av 

tre försvarsstrategier hon behandlar i sin artikel. Försummande (Thunman, 2016) blir en 

faktor i och med att organisationen prioritar produktivitet framför kvalitet. Alla ärenden 

behandlas men beroende på hur synligt och uppmärksammat ett ärende kan bli för 

allmänheten kommer det att prioriteras. Informanterna beskriver mängden med interna möten 

och allt journalförande som även går utöver handläggningstiden, vilket resulterar i ett 

försummade i och med att man måste prioritera. Detta är däremot ett organisatoriskt problem 

och inget som kan belastas informanterna eller deras inställning till handläggningen. Gällande 

revision (Thunman, 2016) gör det sig påmind i hur informanterna gör sitt yttersta för att 

säkerhetsställa att alla får en sådan rättvis bedömning som möjligt. De arbetar alla efter att 

varje försäkrad ska få den tid de förtjänar, även om det innebär att det tar längre tid att 

handlägga. 

6.2 Övergripande diskussion och slutsatser   
Organisatoriska utmaningar som handläggarna möter är hög arbetsbelastning i samband med 

hög personalomsättning. Det påverkar till stor grad hur de upplever stress och speciellt för 

tiden som är ämnad för handläggningen. Mindre förändringar inom organisationen är 

önskvärd, men det är något som är svåruppnåeligt då Försäkringskassan ständigt är i 

förändring för att anpassa sig efter regeringsskiften och inomorganisatoriska förändringar. 

Ökat stöd från ledning och chefer uppges behövas för att öka stabiliteten och tryggheten i sin 

roll som handläggare.  För att det ska kunna ske verkar det som att det sociala klimatet 

överlag behöver förändras och bli mer öppet än vad det är nu. Resultaten varierade i 
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avseendet av hur stödet uppfattades och det kan ha att göra med att de är från olika kontor och 

avdelningar. Emotionellt uppfattades det som svårt att förmedla ett negativt beslut till en 

individ som på grund av beslutet kan hamna i ekonomisk knipa eller när beslut rörande ett 

ärende hamnar mellan stolarna och det blir svårare att stå för det beslutet.  

Behovet av att distansera sig från sitt yrke på fritiden är något som skulle kunna påverkas om 

Försäkringskassan hade en mer positiv uppfattning från allmänheten. MI metoden (Böhm et 

al. 2014) som beskrevs i delrapporten från Försäkringskassan skapades i ett försök att 

förbättra den image som Försäkringskassan har men eftersom det är en del av en intern 

process inom myndigheten är det inget som allmänheten på ett lätt sätt får reda på. MI 

metoden var inget som kom på tal under intervjuerna, endast att myndigheten ofta genomgår 

förändringar. För att förändringarna ska kunna bidra till något positivt behövs det uppföljning 

och stabila chefer och att det är förändringar som ska leda till något produktivt.  

Det går att diskutera huruvida handläggarna använder förnekelsen av sitt handlingsutrymme 

som ett försvar och tillika en strategi. Det framgår att ett handlingsutrymme existerar, så i den 

betydelsen är det inget som förnekas, men det används inte. Handlingsutrymmet är något 

subjektivt och kan behandlas inom rättssäkerhetens ramar men ej utanför lagens ramar. När 

ett ärende handläggs med ett positivt beslut som konsekvens kvalitetssäkras det inte, endast 

om det blir negativt. Detta gör att handläggarna skulle kunna utnyttja systemet, men gör likväl 

inte det. Av svaren att döma har det inte med att göra med brist av engagemang eller 

medkänsla, utan endast för att alla förtjänar en likadan bedömning. Det är i själva verket inte 

Försäkringskassan som ska ifrågasättas, utan snarare lagar och förordningar som gör det så 

pass snävt för handläggarna att fatta ett beslut som ska kunna upplevas som rättvist för 

involverade parter. 

En av de aspekter som informanterna nämnde som påfrestande emotionellt var det att de 

stundtals får ta emot aggressioner, inte bara från de försäkrade men även privatpersoner. Det 

beror på enligt informanterna att det råder så pass stora kunskapsluckor i samhället idag. Även 

om man försöker förändra organisationen för att försöka anpassa sig till omgivningen 

fortsätter ändå medias bild att påverka bilden av Försäkringskassan. 

Regel-bundenheten (Johansson, 2007) är den dimension som för studiens informanter 

uppfattas som den mest tillämpliga av försvarsstrategier då den tillhandahåller det amoraliska 

förhållningsättet som informanterna kan inta till dina försäkrade. Det tillåter dem att fatta 
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beslut utan att behöva väga in sina egna moraliska värderingar och kan förlita sig på att de 

försäkrade inte bedöms på annan grund än vad som är rättssäkert. Att de kan handlägga på 

detta vis gör det lättare för informanterna att förhålla sig till de försäkrade på en professionell 

nivå utan att det ska bli för dränerande emotionellt. 

6.4 För vidare forskning 
Studiens resultat påvisar att det existerar brister på en organisatorisk nivå med bland annat 

ständiga förändringar. Nya regler och direktiv uppkommer vid regeringsskiften och förändrar 

således hela arbetsklimatet. Försäkringskassan är en organisation i ständig rörelse och skulle 

jag få en möjlighet att fördjupa mig på detta fält skulle det vara i en form av en fallstudie för 

att kunna få en djupare insyn i hur organisationen fungerar. Materialet har uppvisat att stöd 

från kollegor och chefer har betydande konsekvenser för hur man trivs på arbetet och hur man 

upplever organisationen i sin helhet. Det skulle vara intressant ur ett socialorganisatoriskt 

perspektiv utfärda en studie med handläggarnas chefer som inte befinner sig i kontakt med de 

försäkrade och undersöka huruvida de känner sig mer skyddade från omgivningen eller inte. 

En annan faktor som är värd att undersöka ytterligare är om handläggarna påverkas av att de 

inte vill och kan prata om sina arbeten. Förutom nämnda angreppssätt vore det intressant att 

utforma en studie där kön och tid man har varit verksam vid myndigheten får utgöra 

betydande variabler, då det genom den här studien har uppvisats kan vara avgörande för hur 

man ser på sitt arbete och uppfattar sin roll. Eftersom det även framkom att informanterna 

helst undviker att prata om sina yrken skulle det var intressant för vidare forskning att 

undersöka huruvida de upplever den situationen. Är det något som påverkar dem 

känslomässigt?  
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Bilaga: Intervjuguide 
 

Bakgrund 

• Hur gammal är du? 

• Vilken utbildningsgrad har du? 

o Vilket program läste du på högskolan och universitet? 

 

• Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete? 

• Hur länge har du arbetat på Försäkringskassan? 

• Vad lockade dig till din nuvarande tjänst? 

 

Arbetet 

• Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Vad har du för arbetsuppgifter? 

• Hur ofta har du faktiska möten med de försäkrade, och hur kan de se ut? 

o Hur har du kontakt med dina försäkrade? Via telefon, brev, person? 

o Hur känns det att ha kontakt på detta vis? 

 

Beslutsfattandet 

• När du är uppe i en beslutsfattande process, vilka hjälpmedel har du till 

förfogande?  

• Hur upplever du ditt egna handlingsutrymme inom handläggning av ärenden? Stort 

eller litet?  

o Skulle du önska att det var större eller mindre? 

o Hur kommer det sig? 

 

• Har du många regler att förhålla dig till när du handlägger ärenden? 

o Hur upplever du det är att förhålla sig till dessa regler? 

o Har du upplevt att du någonsin vill ta ett annat beslut än det som regelverket 

hänvisar till?  

▪ (Vad berodde detta på?) 

▪ Till vilken grad kan du ta egna initiativ? 

 

• Vad anser du vara mest krävande i ditt arbete? 

• Upplever du tidspress i ditt arbete, och hur påverkar det dig? 

• Vad anser du som mest tillfredsställande i ditt arbete? 

• Hur ser dina relationer ut med dina arbetskamrater?  

• Upplever du att du får stöd av kollegor och chefer, och hur kan det te sig? 

 

 Emotioner 

• På vilket sätt identifierar du dig med din yrkesroll? 

• Har du upplevt att ditt dagliga arbete påverkar ditt allmänna mående? 

 

Avslutande fråga: 

• Om du skulle kunna förändra något med din arbetssituation, vad skulle du förändra 

då? 


