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Förord 

Jag vill börja med att tacka de regionala presskontakter som hjälpte mig att komma i kontakt 

med informanter. Sedan vill jag givetvis även rikta ett stort tack till de intervjupersoner som 

deltagit i studien, utan er hade den aldrig gått att genomföra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Titel: Försäkringskassan – en kvalitativ studie om utsattheten som handläggare 

Författare: Johanna Henriksson 

Handledare: Martin Berg 

Nyckelord: myndighetsutövning, hot, makt 

Syftet med studien var att undersöka hur handläggare på försäkringskassan ser på den 

utsatthet som de själva utsätts för i sin yrkesroll i form av myndighetsutövning kontra hot. För 

att uppnå syftet har jag använt mig av en kvalitativ metod där jag med hjälp av en 

hermeneutisk ansats har tolkat resultatet. Totalt genomförde jag fyra stycken intervjuer med 

handläggare på försäkringskassan, där syftet var att få ta del av deras egen syn på sin 

arbetssituation. Resultaten visar att handläggarna generellt känner sig trygga i sin roll och att 

myndighetsutövningen eller rädsla för hot inte är någonting som påverkar deras dagliga 

arbete. De säger sig ha en distans mellan arbetet och det personliga, och uppger sig inte ha 

några svårigheter att kombinera dessa två. De två faktorer handläggarna främst upplever som 

svårigheter i sin yrkesroll är att de ibland känner det svårt att leva upp till rollen som personlig 

handläggare när arbetsbelastningen är så hög som den är idag samtidigt som de är så starkt 

begränsade av de tidsregler som satts upp för varje ärende. Den andra faktorn som nämns är 

att det kan vara påfrestande att lämna negativa besked till klienter. För att få ytterligare 

förståelse för de resultat som framkom genom intervjuerna, har jag i analysen tagit hjälp av 

Lipsky och Johanssons teorier om gräsrotsbyråkrati, Hasenfelds människobehandlande 

organisationer, Foucaults maktbegrepp, samt Webers byråkratibegrepp och idealtyper för 

handling. De slutsatser jag tillslut drog av studien var att även om handläggarna är väl 

medvetna om de svåra aspekterna av sitt arbete och att de kan känna att de har en för hög 

arbetsbelastning och att arbetet ibland kan vara väldigt påfrestande, så verkar det inte vara 

någonting som påverkar deras dagliga arbete i särskilt hög grad, utan generellt så upplever jag 

att de har en positiv syn på sitt arbete och att de trivs bra på sina respektive arbetsplatser. 
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1. Inledning 

Lördagen den 16 maj i år skrev flera av våra större dagstidningar om det ökande antalet hot 

mot försäkringskassans personal. År 2008 rapporterades enligt DN (Dagens Nyheter) det 

högsta antalet hot mot försäkringskassan någonsin, 250 stycken. Men redan i år ser det ut att 

bli en markant ökning. Bara under de tre första månaderna har 181 fall av hot mot 

handläggare på försäkringskassan rapporterats och 32 av dem har polisanmälts uppger DN. 

Under 2008 stramades reglerna kring sjukpenning och sjukersättning åt och bedömningarna 

har därmed blivit hårdare. Detta får till följd att allt fler personer får negativa besked gällande 

ersättningar så som sjukpenning och sjukersättning, och med ytterst få undantag är det från 

denna grupp av klienter som de flesta hoten kommer (DN).  

Vad gäller medias framställning av problem finns det alltid anledning att fundera kring 

sanningshalten i uttalanden och så kallade fakta, men i denna debatt bekräftas ökningen av hot 

även från andra källor. En av dem är arbetsmiljöverket som med sin forskning visar att det 

finns en ökad hotbild mot handläggare som i sin yrkesroll tvingas fatta negativa beslut 

(Arbetsmiljöupplysningen, 2006). En undersökning gjord av arbetsmiljöverket år 2008 visar 

även att 58 % av de anställda inom omsorg och sociala insatser tycker att arbetsmiljön är 

psykiskt påfrestande (Arbetsmiljöverket, rapport 2008:4). 

Denna debatt fick mig att fundera djupare över försäkringshandläggarnas arbete och den 

utsatthet som finns omkring dem. Då syftar jag på en utsatthet som dels kan komma utifrån i 

form av hot eller påtryckningar, men även känslan av att bedöma en annan människa och 

dennes rätt till ersättning. Handläggarnas bedömning och de beslut som fattas kring ersättning 

kan i många fall utgöra ett avgörande öde för ett antal personer gällande deras fortsatta 

ekonomiska ställning då nästa instans efter avslag från försäkringskassan är de sociala 

myndigheterna. Min fundering är hur man som myndighetsutövande person känner i dessa 

lägen och hur man hanterar denna typ av arbete utan att det övergår i en känslomässig 

situation, eller relation. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Utgångspunkten för mitt arbete är att undersöka hur handläggare på försäkringskassan ser på 

den utsatthet som de själva utsätts för i sin yrkesroll i form av myndighetsutövning kontra hot. 
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1.2 Begreppsdefinition 

För att på bästa sätt kunna ta till sig materialet i denna uppsats, och för att i så hög grad som 

möjligt undvika missförstånd kring innebörden av vissa ord eller meningar krävs att jag 

definierar några nyckelord lite extra. Dessa är myndighetsutövning och hot. 

1.1.1 Myndighetsutövning 

Myndighetsutövning utgör en betydande del av arbetet som försäkringshandläggare och 

innebär att ha befogenheter tillräkliga för att bestämma över en annan enskild människa 

gällande förmåner, rättigheter, skyldigheter eller andra jämförbara förhållanden. 

Myndighetsutövningen i sin tur måste vara grundad i lagar eller andra förordningar 

(Socialstyrelsen 2006, s. 58). 

1.1.2 Hot 

Hot definieras enligt nationalencyklopedin som att varnande tillkännage sin avsikt att utsätta 

en tilltalade för obehagligheter (om denne inte handlar på önskat sätt). Jag har i mitt arbete 

valt att utvidga detta perspektiv och att istället definiera hot som allting som handläggarna 

individuellt uppfattar som varningar om en obehaglig eller skrämmande handling från 

klienterna. Detta får till följd att hot kan vara både av psykisk och av fysisk karaktär, riktade 

antingen mot försäkringshandläggaren eller mot personen själv, dvs. där klienten hotar att 

skada sig själv om försäkringshandläggaren inte handlar på ett enligt denna önskvärt sätt. 

Denna form av hot, där personen hotar att skada sig själv, har på senare tid ökat markant och 

utgör i dagsläget omkring en tredjedel av alla hot mot försäkringshandläggaren (DN). Ett hot 

mot handläggaren kan antingen vara riktat mot denna som person eller dess yrkesroll. Det kan 

även vara riktat mot organisationen i sin helhet, men då handläggaren fungerar som länk 

mellan klient och organisation blir det han eller hon som får ta emot hoten. 

 

1.3 Avgränsning 

Trots att det finns flera olika typer av yrken och yrkesroller som kan kopplas till 

myndighetsövning så har jag i mitt arbete endast valt att titta på försäkringskassan och dess 

handläggare. Detta är ett medvetet val jag gjort då dessa handläggare har en väldigt utsatt 

yrkesroll och då man sett en markant ökning av antalet hot mot denna yrkeskategori sedan 

reglerna kring sjukersättning ändrades och stramades åt år 2008. Dessa regler kommer jag att 
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beskriva lite närmare under avsnittet bakgrund. Därmed har jag även valt att avgränsa mitt 

urval av intervjupersoner till försäkringshandläggare som i sin yrkesroll deltar i ekonomiska 

beslut kring sjukskrivning och sjukersättning. 

 

1.4 Disposition 

I efterföljande stycke vilket jag benämnt som bakgrund kommer jag att kortfattat presentera 

historik kring försäkringskassans uppkomst, samt utvalda delar ur lagar och regler som 

handläggarna utgår från i sitt arbete. Under avsnittet presenterar jag även valda delar av 

tidigare forskning kring ämnet. Därefter följer en redogörelse för den kvalitativa metod som 

jag valt att utgå från i mitt arbete kopplat till mitt val av studieområde. I nästkommande 

avsnitt redogör jag för de teoretiska utgångspunkter som jag senare använder mig av vid 

analysen av mitt insamlade intervjumaterial, vilka huvudsakligen består av begrepp från 

Lipsky, Hasenfeld, Foucault och Weber. Efter de teoretiska utgångspunkterna går jag vidare 

med att presentera det resultat som framkommit av de genomförda intervjuerna. Därefter 

analyseras materialet och studien avslutas sedan med mina egna reflektioner.  

 

2. Bakgrund 

De första stegen mot dagens försäkringskassa togs under industrialiseringens början i mitten 

av 1800-talet. Många lämnade då sina tidigare arbeten inom jord och skogsbruk för att ta 

anställning i städerna. Denna radikala förändring ökade det ekonomiska beroendet för stora 

delar av befolkningen i form av den lön som de nu fick utbetald varje månad. Som en följd av 

detta ökade således även sårbarheten vid eventuella sjukdomar eller skador. Med 

utgångspunkt i detta växte vår tids socialförsäkring fram, vilken idag ligger till grund för 

försäkringskassans arbete. Huvudsyftet med lagen är att garantera landets medborgare en viss 

trygghet genom möjlighet till ekonomisk hjälp i svåra situationer (Försäkringskassan - 

historia). 

Följande avsnitt kommer att inledas med en presentation av de lagar och regler som ligger till 

grund för de bedömningar försäkringshandläggarna utför i sitt arbete. Detta anser jag vara en 

viktig del i den förförståelse som krävs för att kunna relatera till de riktlinjer som 

handläggarna måste rätta sig efter i sin yrkesroll. Dessa kommer att presenteras utifrån 

Socialförsäkringslagen, samt Lag om allmän försäkring, men med en huvudsaklig 
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utgångspunkt i Försäkringskassans Vägledning 2004:2 Version 10 – sjukpenning och 

samordnad rehabilitering vilken förklarar reglerna på ett för lekmannen mer förståeligt sätt än 

lagtexterna i sin helhet . I det sista stycket presenterar jag sedan valda delar av tidigare 

forskning inom ämnet och för slutligen ett kort resonemang kring hur denna forskning kan 

relateras till min egen studie. 

 

2.1 Underlag för försäkringshandläggarnas bedömningar 

I Socialförsäkringslagen, samt Lag om allmän försäkring, behandlas de lagar och regler som 

reglerar sjukskrivning och försäkring. Det är med utgångspunkt i dessa som handläggarna på 

försäkringskassan gör sina bedömningar. Grundläggande för att omfattas av 

socialförsäkringslagen är bosättning eller förvärvsarbete i Sverige och lagen innehåller 

således bestämmelser kring vem som omfattas av social trygghet genom social försäkring 

samt vissa bidragssystem (Socialförsäkringslag (1999:799)).  Lag om allmän försäkring 

(AFL) kan därmed i sin tur beskrivas som en underordnad lag till socialförsäkringslagen då 

den innefattar regler kring sjukförsäkring och rehabilitering för de personer som enligt 

socialförsäkringslagen anses ha rätt att ta del av dessa (Lag (1962:381) om allmän försäkring).  

Inte i någon av dessa två lagtexter finns det en given definition av begreppet sjukdom och 

enligt praxis handlar man därför istället i enighet med vanligt språkbruk och 

läkarvetenskapens uppfattning. Detta innebär att varje onormalt kropps- eller själstillstånd 

som inte hör ihop med den normala livsprocessen bör betecknas som sjukdom. 

Grundläggande för rätten till sjukpenning är att den försäkrade dels lider av sjukdom, samt att 

denna i sin tur nedsätter arbetsförmågan (Vägledning 2004:2 Version 10 – sjukpenning och 

samordnad rehabilitering). Då handläggarna skall bedöma rätten till ersättning utgår de 

huvudsakligen från ett utlåtande av klientens läkare. I detta utlåtande skall läkaren redogöra 

för den medicinska statusen hos personen i fråga, hur sjukdomen påverkar, samt vad han eller 

hon kan, eller inte kan, klara av på egen hand. Utifrån detta underlag skall handläggarna sedan 

sätta personens kliniska status i relation till vilken typ arbete personen skall anses kunna 

utföra. 

För att ha rätt till sjukpenning, som är en inkomstbortfallsförsäkring, krävs att en person 

arbetar i Sverige och har sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som enligt 2009 års stadgar 

uppgår till minst 42 800 kronor per år. Sjukpenning utbetalas vanligtvis med 80 % av SGI:n i 

högst 364 dagar under en ramtid på de 450 närmast föregående dagarna. Den tid som en 
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försäkrad person i obruten följd lider av sjukdom som ger rätt till sjukpenning kallas 

sjukperiod. Begreppet sjukperiod har också betydelse för bedömningen av arbetsförmågans 

nedsättning utifrån rehabiliteringskedjan. I förhållande till vad handläggarna på 

försäkringskassan skall bedöma den försäkrades arbetsförmåga beror på hur länge den 

aktuella sjukperioden har pågått. Nedan är en bild av den rehabiliteringskedja vilken 

försäkringskassan följer i sin behandling och utredning av sjukskrivning och rehabilitering. 

Modellen är uppdelad i antal månader och vad som skall tas i beaktning under de olika 

tidsperioderna. 

 

 

(Vägledning 2004:2 Version 10 – sjukpenning och samordnad rehabilitering) 

Det är alltså utifrån ovanstående modell som handläggarna arbetar när det gäller i förhållande 

till vad klientens arbetsförmåga skall bedömas under de olika tidsperioderna. Frågan om den 

försäkrade kan återgå i arbete hos den egna arbetsgivaren kan vara aktuell genom hela 

rehabiliteringskedjan, men för att rehabilitering tillbaka till den egna arbetsgivaren ska bli 

aktuell är det en förutsättning att arbetsförmågan är nedsatt i förhållande till den typ av 

sysselsättning mot vilken arbetsförmågan skall bedömas vid den specifika tidpunkten i 

rehabiliteringskedjan ovan. Om man vid dag 180 med sjukersättning fortfarande inte har 

möjlighet att återgå till arbete hos den ordinarie arbetsgivaren, men bedöms kunna utföra 

någon form av arbete på den reguljära arbetsmarknaden, blir det även möjligt för 

arbetsgivaren att säga upp den sjukskrivna personen. Detta trots att sjukdom enligt lag inte 
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utgör en saklig grund för uppsägning (Vägledning 2004:2 Version 10 – sjukpenning och 

samordnad rehabilitering).  

Viktigt att poängtera är att det är klienternas egna läkare som gör den utredning utefter vilken 

försäkringshandläggaren sedan skall göra sin bedömning. Försäkringskassan har visserligen 

också tillgång till läkare inom organisationen, men dessa fungerar endast som medicinska 

rådgivare som kan hjälpa handläggarna att tolka det inkomna underlaget, men ställer aldrig 

några egna diagnoser. Just detta faktum upplevs ibland som ett problem för handläggarna i 

deras arbete då läkarna och försäkringskassan inte alltid jobbar åt samma håll. Läkarna har 

inte kunskaper om försäkringskassans arbete och strävar många gånger således inte efter att 

bedömningarna skall passa den gällande lagstiftningen. Detta kan förklara varför läkarnas och 

försäkringshandläggarnas bedömningar inte alltid går hand i hand. Till skillnad från 

doktorerna utgår handläggarna i sitt arbete endast från det som står i lagtexterna gällande 

klientens arbetsförmåga och har således inte möjlighet att ta hänsyn till andra omgivande 

faktorer. 

När det gäller försäkringskassans rehabiliteringsplaner för återgång i arbete och de åtgärder 

som handläggarna tar fram, så är den försäkrade skyldig att enligt lag, efter bästa förmåga, 

aktivt deltaga i dessa åtgärder. Om så inte sker kan det bli aktuellt med en omprövning av 

rätten till ersättning och den försäkrade kan således bli nekad fortsatt bidrag (Vägledning 

2004:2 Version 10 – sjukpenning och samordnad rehabilitering). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Jag har valt att dela in den tidigare forskningen i två olika kategorier kopplade till mina 

utgångspunkter för arbetet. Dessa två kategorier är myndighetsutövning kontra hot. Jag har 

valt att endast presentera utdrag ur svenska forskningsstudier då jag anser att dessa har störst 

relevans för arbetet och att studier gjorda utomlands inte säger någonting om hur de svenska 

förhållandena ser ut. Jag har genom sökningar på internet och tidigare publicerade uppsatser 

funnit exempel på tidigare forskningsundersökningar vilka jag sedan tagit del av i sin helhet. 

Från dessa studier har jag därefter valt ut den forskning jag anser har störst relevans i relation 

till min egen studie och vilken jag anser ger en ökad förståelse för syftet med detta arbete; att 

undersöka hur handläggare på försäkringskassan ser på den utsatthet som de själva utsätts för 

i sitt arbete. Det forskningsurval jag har valt att fokusera på är främst större studier, vilka jag 
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anser ger en bra helhetsbild över det område jag är avser studera. Studierna bygger dels på 

klienternas upplevelser av försäkringshandläggarna och relationen mellan dessa två, men ger 

även en bild av den hotbild som finns mot handläggarna idag. Som avslutning kommer jag, 

efter presentationen av den tidigare forskningen, att föra en kort diskussion kring hur denna 

forskning förhåller sig till min egen studie.  

2.2.1 Myndighetsutövning 

År 2006 presenterade Staffan Söderberg studien ”Att säga nej på ett bra sätt” vilken han gjort 

på uppdrag av försäkringskassan. Totalt genomförde han 28 intervjuer med personer som 

blivit nekade sjukpenning och var i samband med detta intresserad av att få reda på mer kring 

deras upplevelser av den information, de beslut och det bemötande de fått från personalen på 

försäkringskassan.  

Under intervjuerna kom det fram att många informanter känt sig kränkta, inte bara av beslutet, 

utan även av på vilket sätt de hade blivit bemötta av försäkringshandläggarna i samband med 

handläggningen av ärendet. Många hade således reagerat väldigt negativt på avslaget om 

sjukpenning och den främsta orsaken till detta var att de hade svårt att förstå att trots att de 

varit i kontakt med en läkare som gjort bedömningen att de borde få sjukpenning så fick de 

senare avslag hos försäkringskassan. Många hade även bilden av sjukersättningen som en 

rättighet och hade svårt att acceptera att det fanns vissa krav som måste uppfyllas för att få 

den beviljad. Undvikande och bristande respekt angavs också bland missnöjet mot 

försäkringshandläggarna där det bland annat uppgavs att personerna ansåg sig ha blivit 

orättvis behandlade och att det fanns en ovilja mot att träffa dem eller boka in personliga 

möten när så har önskats. Detta hade som följd att klienterna inte uppfattade avslaget på 

sjukersättningen som en följd av de krav som ställs för att bli beviljad ersättning utan istället 

kände de sig misstrodda och ansåg att avslagen var en del i försäkringskassans arbete med att 

stoppa fusket kring socialförsäkringslagen. 

Slutsatserna som Söderberg (2006) drog av sin studie var att Försäkringskassans handläggare 

bör få mer utbildning och stöd kring bemötandet av klienterna vid negativa beslut och att det 

är genom samtalen mellan handläggare och försäkringstagare som man har möjlighet att 

bygga goda relationer. Vilket i sin tur skulle medföra en bättre förståelse hos klienterna även 

vid avslag på ärendena. För att genomföra detta krävs bland annat att handläggaren för sina 

klienter på ett begripligt sätt informerar kring och förtydligar de regler som gäller kring 

sjukförsäkringen, bland annat att sjukförsäkringen är just en försäkring baserat på 
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arbetsförmåga och inte ett försörjningssätt, samt informerar om de olika alternativ klienten nu 

har att gå vidare med. 

2.2.2 Hot 

Enligt Arbetsmiljöverket kommer varje myndighetsutövande person inom försäkringskassan 

och socialtjänsten någon gång under sitt yrkesverksamma liv att bli utsatt för hot eller våld på 

arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2007 A). Vidare har det även gjort studier som visar på att 

många anställda inom det drabbade yrkesområdena känner sig ha bristfälliga kunskaper kring 

hur det skall agera när en sådan situation uppkommer, så som vart de skall vända sig eller 

vilka rättigheter de har. Samma studie visar även på att det finns även en attityd bland 

handläggare att ”lite måste man tåla” och att många händelser kanske därmed inte rapporteras 

eller utreds vidare. Arbetskamraterna har visat sig vara dem hos vilka man i första hand finner 

stöd i sin yrkesroll och många vittnar om en öppen dialog sinsemellan där man stöttar 

varandra i den problematik som kan uppkomma (Arbetsmiljöverket, 2007 A). 

Arbetsmiljöverket har även som krav att om det finns risk för hot eller våld så får ensamarbete 

ej utföras, och om en handläggare blir utsatt skall denne erbjudas lämpligt stöd för att kunna 

bearbeta de upplevda händelserna. Det är varje arbetsgivares ansvar att se till att begränsa 

riskerna för hot eller våld bland sina anställda, till exempel genom arbetsplatsens utformning. 

Till exempel så skall det finnas speciella besöksrum där handläggarna tar emot personliga 

besök, så att inga möten behöver tas på de egna kontoren. Varje handläggare skall även ha 

tillgång till överfallsalarm under möten med klienter (Arbetsmiljöverket, 2007 B). 

År 2005 sammanställde Karolin Wallström och Johanna Skinnari tillsammans med 

Brottsförebyggande rådet en studie kallad ”Otillåten påverkan – riktad mot 

myndighetspersoner” där flera av landets större myndigheter har samarbetat för att göra en 

kartläggning av hotbilden mot myndighetsutövande tjänstemän. Med begreppet otillåten 

påverkan avser man i studien allvarliga trakasserier, hot och våld som kan komma att påverka 

den enskilde tjänstemannens arbetssituation. Studien genomfördes kvantitativt och 5635 

enkäter skickades ut, varav 4538 besvarades. Av dessa hade 12 % av de tillfrågade 

tjänstemännen varit utsatta för allvarliga hot eller trakasserier under det senaste året, vilket 

anses som en mycket hög nivå. De grupper av personer som de myndighetsutövande 

tjänstemännen uppfattar att de flesta hoten härstammar från är enskilda personer i desperata 

situationer, missbrukare, rättshaverister och individer från andra utsatta grupper i samhället. I 

studien framkommer även att trakasserier många gånger hamnat i skymundan till fördel för de 
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situationer som innehållit hot och våld, men att de kan ha precis lika stor inverkan på 

tjänstemännen då de många gånger kan vara svårare att definiera och därmed bearbeta. Istället 

kan de finnas med i tankarna under lång tid och orsaka psykiska påfrestningar på individen 

(Skinnari & Wallström, 2005). 

På uppdrag av Akademikerförbundet SSR har synovate/temo gjort en undersökning om hot 

och våld riktat mot anställda på arbetsförmedlingen och försäkringskassan. I undersökningen 

gjordes totalt 400 telefonintervjuer med vardera 200 anställda från försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen. Inom försäkringskassan uppgav 13 % att antingen de själva eller en 

närstående till dem hade fått ta emot hot på grund kopplat till yrkesrollen under de senaste 18 

månaderna. Hela 64 % svarade sedan att någon av deras kollegor någon gång under samma 

tidsperiod hade fått uppleva situationer med hot eller våld kopplade till arbetsplatsen. Tre av 

tio anställda på försäkringskassan sade sig anse att antalet hot ökat genom åren, medan 69 % 

anser att arbetsplatsen har utformats på ett sådant sätt att risken för hot eller vålds situationer 

minskas, och 82 % uppger att det finns dokumenterade rutiner om hur de skall agera och följa 

upp vid en hot eller våldssituation (Akademikerförbundet, 2007). 

2.2.3 Förhållandet mellan tidigare presenterad forskning och min egen studie 

Slutsatsen man kan dra av den tidigare forskning som jag här presenterat är att handläggarnas 

bemötande av klienterna har stor betydelse för hur dessa kommer att uppleva kontakten med 

försäkringskassan och leveransen av negativa besked. Många kände sig inte betrodda av 

handläggarna och kände inte det stöd som de skulle önska. I forskningen gällande hot kan 

man sedan konstatera att hot mot försäkringshandläggare inte är någon ovanlig företeelse utan 

att det är någonting som en stor del av handläggarna kommer att utsättas för. För mig ter det 

sig därmed finnas ett tydligt samband mellan försäkringshandläggarnas bemötande och 

relation till klienterna och de reaktioner som klienterna uppvisar vid leveransen av negativa 

beslut. Antalet hot borde således kunna minskas om man lägger fokus på relationen mellan 

klient och handläggare. I min studie är jag främst intresserad av hur handläggarna själva ser 

på sin situation, men det innefattar även aspekter som kan kopplas ihop med denna tidigare 

forskning, till exempel genom handläggarnas egna uppfattningar om sitt arbete, sin roll som 

myndighetsutövare och på vilket sätt de själva kan bidra till förebyggandet av hot på 

arbetsplatsen. 

Jag ser att den tidigare forskning som gjorts, där klienterna fått delge sina upplevelser av 

kontakten med handläggarna vid negativa beslut, i ett senare skede skulle kunna vara 
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intressant att använda tillsammans med de resultat av handläggarnas upplevelser som jag 

genom min studie kommer att presentera. Detta på så sätt att man genom att jämföra klient 

och handläggares upplevelser eventuellt skulle kunna finna gemensamma nämnare att 

fokusera på i arbetet med att förbättra relationen mellan klient och handläggare och på så sätt 

möjligtvis även kunna minska antalet hot riktade mot denna yrkeskategori.  

 

3. Metod 

Jag kommer här att presentera mitt val av metod och hur jag gått tillväga för att genomföra 

detta arbete. Jag inleder med en diskussion kring de metodologiska utgångspunkter jag valt 

för min studie och går sedan vidare med förförståelse, urval, genomförande, samt en 

diskussion kring studiens validitet och reliabilitet. Avsnittet avslutas sedan med en kort 

redogörelse för vissa etiska aspekter som kan påverka arbetet. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Kvale (1997) skriver att syftet med en kvalitativ metod är att förstå intervjupersonens 

perspektiv på ämnen som rör dess livsvärld. Min ambition är, som anges i frågeställningen, att 

få en djupare förståelse för hur handläggare på försäkringskassan ser på den utsatthet som de 

själva utsätts för i sin yrkesroll. Med hänsyn till detta anser jag att en kvalitativ metod är den 

bästa vägen för att uppnå det sedan tidigare uppsatta syftet för arbetet. Användandet av en 

kvantitativ metod i form av en enkätunderökning anser jag hade omöjliggjort en rättvis bild av 

problemet i fråga då informanterna på det sättet inte hade fått en möjlighet att dela med sig av 

sina personliga tankar och erfarenheter på samma sätt som genom intervju. Jag kommer att 

sträva efter att förstå världen ur de intervjuades synpunkt och utveckla innebörden av deras 

erfarenheter likt vad Kvale (1997) nämner i boken Den kvalitativa forskningsintervjun. Mina 

intervjuer kan därmed till största delen liknas vid s.k. livsvärldsintervjuer där jag kommer att 

använda mig av ett hermeneutiskt – tolkande perspektiv.  

 

3.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken studerar tolkning av texter och historiskt sätt har hermeneutisk tolkning i 

princip uteslutande använts på redan ”färdiga” texter, vilka ofta framställts av någon annan än 
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den tolkande personen själv. Men i min användning av perspektivet är det jag själv, som 

genom mina intervjusamtal, kommer att frambringa den text på vilken jag senare kommer att 

praktisera tolkningen. Intervjuerna fungerar som ett samtal om informanternas livsvärld, där 

det muntliga samtalet skrivs ner den text som sedan kommer att användas för tolkningen. Den 

hermeneutiska tolkningen kommer därmed att innefatta två processer, dels den process som 

innefattar själva genomförandet av intervjuerna och insamlandet av material, men även en 

senare process då de insamlade texterna ska tolkas (Kvale, 1997). 

Kvale (1997) redogör för sju olika principer inom den hermeneutiska tolkningen. I den första 

av dessa talar han om en ständig växling mellan delar och helhet, där man utifrån en ganska 

vag uppfattning om texten som helhet tolkar enskilda delar. Dessa delar relateras sedan 

tillbaka till helheten och så fortsätter det på detta sätt tills processen i praktiken upphör då 

man kommit fram till en rimlig mening fri från inre motsättningar. Denna princip har jag valt 

att utgå från i min tolkning av intervjumaterialet för att på så sätt få en djupare förståelse för 

textens mening. 

Jag har valt att tolka mina intervjuer med hjälp av olika teman vilka jag delvis bestämt på 

förhand genom valet av intervjufrågor, men vilka sedan har sedan justerats under 

bearbetningen av intervjumaterialet. Vid analysen läste jag först återigen igenom alla 

intervjuer för att få en helhetsuppfattning av materialet, men gick sedan in på tolkningen av 

relevant material utifrån dessa olika teman. Dessa har sedan analyserats med hjälp av de 

teorier som jag presenterar under rubriken teoretiska utgångspunkter. 

 

3.3 Förförståelse 

De tankar och erfarenheter jag bar med mig vid starten av detta arbete blir likt vad som nämns 

i rubriken en förförståelse för området. I mitt fall består denna förförståelse mestadels av 

medias bild och framställning av ämnet i fråga, men har till viss del även präglats av de 

kunskaper jag tillgodosett mig genom mina högskolestudier bland annat genom kurser i 

arbetsrätt och genom förmågan till ett kritiskt granskande av det material som media delger 

oss. Jag har även själv arbetat lite inom vården och vet att arbetet med människor inte alltid är 

helt okomplicerat utan att man som ”mellanhand” får utstå påtryckningar från två håll, dels 

från vårdtagare eller klienter och dels från högre instanser. Jag hade med andra ord bilden av 

att försäkringshandläggare arbetar i en mycket tuff arbetsmiljö som ställer stora psykiska krav 

på dem som personer. Samtidigt som jag hade bilden av att de besitter en hel del makt i 
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förhållande till sina klienter, så hade jag även tankar om maktlöshet och personligt 

engagemang. Speciellt syftar jag då på att det för mig kan te sig svårt att helt särskilja arbetet 

från egna personliga värderingar. Även om man i sin profession helt följer de lagar och regler 

som finns så finner jag det svårt att helt kunna frångå att känna personligt engagemang och 

förtvivlan när man levererar negativa besked till utsatta människor som kanske tar avslaget 

väldigt hårt. 

Min förförståelse, tillsammans med intresse har haft en avgörande roll i valet av frågeställning 

för arbetet och således även till viss del i utförandet av intervjufrågorna. Dock har mitt mål 

varit att under intervjuerna inte förmedla mina egna personliga värderingar eller förutfattade 

meningar till informanterna på annat sätt än genom intervjufrågorna. 

 

3.4 Urval 

Jag har valt att intervjua fyra stycken försäkringshandläggare i Halland och Skåne då jag 

ansåg urvalet tillräckligt för att studera det önskvärda området och då jag fick liknande svar 

från samtliga informanter och gjorde bedömningen att ytterligare intervjuer inte var 

nödvändigt. Den inledande kontakten skedde via mailkontakt med regionala presskontakter 

för försäkringskassan där jag kort presenterade mitt arbete och frågeställning. Jag fick mycket 

positiv respons och redan någon dag senare hade de i sin tur kontaktat personer som var 

villiga att ställa upp på intervjuer. Dessa kontaktades senare via telefon och tider bokades för 

själva genomförandet av intervjuerna. Områdescheferna fungerade på så sätt som 

”gatekeepers” i min urvalsprocess. Med ”gatekeepers” menas personer som kontrollerar 

tillgången till den information som forskaren söker, vilket i mitt fall var genom valet av 

informanter (May, 2001 s 79). Detta urval kan även liknas vid vad May (2001) benämner som 

ett snöbollsurval där man skapar en kontakt med en person inom den önskade populationen, 

vilket i sin tur leder till att forskaren även når andra delar av populationen. I mitt fall fick jag 

först kontakt med ledande personer inom organisationen, vilka dock inte själva deltog i några 

intervjuer, men istället fungerade som en hjälp att nå andra informanter inom den önskade 

gruppen. 

 

3.5 Genomförande 

Intervjuerna utfördes på i förväg avsatt tid, på informanternas respektive arbetsplatser under 

kontorstid. Informanterna fick själva välja plats för intervjuerna och samtliga valde då att sitta 
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inne på sina privata kontorsrum. Intervjuerna varade mellan 30 och 40 minuter. Jag har använt 

mig av semistrukturerade intervjuer där intervjupersonerna har möjlighet att besvara 

intervjufrågorna i egna termer (May, 2001). Före intervjuernas genomförande hade en 

intervjuguide förberetts utifrån frågeställningen för arbetet, med de två huvudområdena 

myndighetsutövning och hot. Under dessa två teman formulerades sedan ett antal frågor nära 

relaterade till syftet för studien och de problemområden jag avser studera. I framtagningen av 

intervjuguiden kan jag heller inte frångå den förförståelse som jag hade då jag påbörjade detta 

arbete. I min studie har jag för avsikt att handläggarna själva i stor utsträckning skall berätta 

om sina upplevelser och mina frågor är därmed anpassade på ett sådant sätt att handläggarna 

skall uppmuntras att tala relativt fritt inom ämnet. Dessa öppna frågor inleder varje tema, men 

även mer specifika frågor formulerades i de fall handläggarna inte själva skulle beröra de 

önskade områdena. Intervjuguiden i sin helhet finns att se som bilaga längst bak i arbetet. 

Kylén (1980) nämner sin bok Intervju en modell för uppläggning av intervju som han 

benämner ”sågtandad” tratt där man efter en uppvärmningsfas behandlar ett område i taget 

under intervjun innan man slutligen avrundar med en avslutningsfas. Mina intervjuer startades 

med en introduktion där jag informerade om syftet med mitt arbete och sedan ställde mer 

generella frågor till intervjupersonerna gällande bakgrund så som till exempel utbildning och 

ålder. Sedan gick jag vidare med frågor kring myndighetsutövning och senare även hot, för att 

slutligen komma in på någon slags sammanfattning eller avslutning där informanterna även 

fick möjlighet att fritt tillägga någonting till intervjun som de ansåg viktigt. Vart och ett av de 

två huvudområdena inleddes med väldigt öppna frågor men leddes sedan in på lite mer 

preciserade frågor, dels beroende på de tidigare svaren och dels genom frågor som var på 

förhand konstruerade. Även detta överrensstämmer med Kyléns (1980) beskrivning av 

”tratten”. Öppna frågor är en typ av frågor där den svarande själv får formulera sitt svar 

(Ekholm & Fransson, 1992). I mitt arbete var jag främst intresserad av intervjupersonernas 

personliga upplevelser och tankar kring ämnet och ansåg därför att denna typ av frågor var 

mest lämpade för att få fram information som motsvarar studiens syfte. Alla frågor har dock 

inte ställts i exakt den ordning som anges på intervjuguiden utan för att få fram ett så bra flyt 

som möjligt i intervjuerna har frågeföljden anpassats beroende på de svar intervjupersonen 

givit på tidigare frågor.  

För att på bästa sätt kunna tillgodogöra min den information som framkommit genom 

intervjuerna har de spelats in i sin helhet på min bärbara dator, vilken sedan har använts vid 

transkriberingen. De nackdelar som möjligtvis kan komma av en inspelning är enligt Kylén 
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(1980) att intervjupersonerna känner sig hämmade och därmed aktar sig för att säga känsliga 

saker. I mitt fall frågade jag först intervjupersonerna om det var okej att jag spelade in 

samtalet, vilket alla godkände, och jag gjorde därmed bedömningen att det var den bästa 

lösningen för att kunna tillgodogöra mig materialet i så hög grad som möjligt. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Med reliabilitet menas att studien är utformad så att den är återupprepningsbar både av oss 

själva och av andra, och att man då skulle få samma resultat (May, 2001). I detta fall skulle 

det innebära att intervjufrågorna är konstruerade på ett sådant sätt att de kan återanvändas av 

olika personer och ändå medföra samma resultat. Frågan om reliabilitet är dock främst 

inriktad på kvantitativa studier där man är intresserade av stabilitet och generalitet (Kvale, 

1997). I mitt arbete är inte målet att studien skall kunna upprepas i exakthet eller resultatet 

kunna generaliseras. Istället är jag ute efter de specifika intervjupersonernas åsikter och 

upplevelser varvid en hög grad av reliabilitet inte är nödvändig. Mina intervjupersoner har 

alla likvärdiga arbetsuppgifter, men andra faktorer så som ålder och arbetslivserfarenhet 

skiftar mellan informanterna. Jag är även medveten om att studien skulle kunna få ett annat 

resultat med andra informanter eller i andra delar av landet. I boken Intervjumetodik skriver 

författaren Annika Lantz (2007) att ”Det går inte att uppfatta och uppleva objektivt och det är 

inte möjligt (eller ens eftersträvansvärt) att som intervjuare ha ambitionen att träna sin 

förmåga att vara ”objektiv” (bör inte sammanlandas med ambitionen att spegla källan)”. 

(Lantz, 2007, s 13) 

Ordet validitet kan betraktas som ”giltlighet” och ”riktighet” i undersökningen, dvs. om man 

mäter det man avser mäta (Kvale, 1997). Jag har strävat efter en hög grad av validitet genom 

att i första hand försöka anpassa mina forskningsfrågor på ett väl anpassat sätt i förhållande 

till studiens syfte. Senare har intervjuerna även spelats in på dator och skrivits ut i sin helhet 

för att i så hög grad som möjligt kunna återberätta informanternas upplevelser och undvika en 

inblandning av mina egna tolkningar av materialet.  

 

3.7 Etiska aspekter 

Informerat samtycke betyder att man informerar intervjupersonerna om undersökningens 

generella syfte och om hur den är upplagd i stort. Informerat samtycke innefattar även att 
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intervjupersonerna frivilligt deltar i arbetet och att de har rätt att dra sig ur (Kvale, 1997). 

Vissa problem kan dock finnas gällande samtycke och vem som skall ge sitt samtycke. Detta 

kan till exempel innefatta fall där en överordnad har gett sitt samtycke till undersökningen och 

det då läggs ett mer eller mindre subtilt tryck på de anställda att delta (Kvale, 1997 s 107). I 

min undersökning har kontakten med informanterna skett genom att de av en överordnad 

blivit tillfrågade om att delta i studien. Helt kan jag därför inte utesluta att de känt ett visst 

tryck att delta, dock förutsätter jag att så inte är fallet och ingen av informanterna har på något 

sätt uttryckt att de inte skulle vara bekväma i situationen, utan tvärtom tyckt att det var roligt 

att få vara en del av studien. I redovisningen av intervjumaterialet har jag likt vad Kvale 

(1997) nämner som ett viktigt drag gällande informanternas konfidentialitet valt att ändra 

namn och övriga identifierande drag hos intervjupersonerna. De namn som informanterna 

benämns vid i arbetet är därmed fingerade. 

 

4. Sociologisk teori 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa studiens teoretiska utgångspunkter. Jag börjar med en 

genomgång av Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater, i vilken jag för att få en större bredd på 

området även hänvisar till Johanssons teori kring samma ämne och Webers byråkratibegrepp. 

Med hjälp av gräsrotsteorierna vill jag ge en ökad förståelse för den komplexitet och de 

problem som kan uppstå i relationen mellan myndighetsutövande person och klient. De två 

huvudområden som jag i min studie är intresserad av att titta närmare på är 

myndighetsutövning och hot. Teorierna kring gräsrotsbyråkrati skulle jag säga behandlar båda 

dessa två områden då man genom att beskriva den problematik som finns i förhållandet 

mellan klient och handläggare även får en förståelse för det missnöje klienterna känner och de 

reaktioner som de därmed i vissa fall kan uppvisa. Även nästkommande avsnitt om Hasenfeld 

och hans teorier om människobehandlande organisationer rör sig inom samma område. 

Hasenfeld behandlar i sina teorier just organisationer som i huvudsak arbetar med andra 

människor och redogör för relationen mellan organisation, handläggare och klient.   

Då maktutövning är en del av arbetet som handläggare har jag sedan valt att gå vidare till att 

med hjälp av Foucault redogöra för maktbegreppet och hur makten används och är 

konstruerad. I ett senare skede är meningen att kunna använda detta i analysen av den 

myndighetsutövning som handläggarna utövar i sin yrkesroll. Som avslutning går jag lite 

närmare in på Webers byråkratibegrepp och de idealtyper han använder sig av för att förklara 
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komplexa situationer i samhället. I mitt arbete kan byråkratibegreppet, likt Lipsky och 

Johanssons teorier om gräsrotsbyråkrati användas för att ge en övergripande förklaring av den 

organisation som handläggarna arbetar i och de organisatoriska ramar som reglerar deras 

arbetssituation. Idealtyperna används sedan för att få en ökad förståelse för det handlings- och 

beslutsutrymme som den enskilde handläggaren genererar i kraft av sitt ämbete, samt även för 

att förklara de reaktioner som klienterna kan uppvisa i kontakten med handläggarna. 

 

4.1 Gräsrotsbyråkrati 

Michael Lipsky (1992) talar i boken Street-level bureucrats om offentligt anställda tjänstemän 

som har en direkt kontakt med samhällsmedborgarna och en betydande beslutsfattarroll. 

Dessa har han gett namnet gräsrotsbyråkrater. Tydliga exempel på sådana typer av yrkesroller 

är lärare, poliser, socialarbetare och domare, vilka alla tillhör de lägsta skikten i 

myndighetshierarkin. Andra gemensamma nämnare för dessa gräsrotsbyråkrater är att de i sitt 

arbete har en direkt kontakt med samhällsmedborgarna och att det i deras arbetsuppgifter 

ingår en viss handlingsfrihet. 

I sin bok Vid byråkratins gränser fokuserar författaren Roine Johansson (1992) på de villkor 

gräsrotsbyråkraterna bedriver i sin verksamhet. Han menar att byråkrati är en social struktur 

med vissa givna kännetecken så som att den är hierarkiskt uppbyggd och att arbetarna har 

vissa kompetens- och specialistområden. Utmärkande för byråkratin är också att den till stor 

del präglas av lagar och regler vilka de anställda måste rätta sig efter i sitt arbete. För det 

mesta accepterar gräsrotsbyråkraterna de uppsatta reglerna, men i de fall så inte sker får hon 

svårt att utöva sitt arbete på ett tillfredsställande sätt (Lipsky, 1992). Gräsrotsbyråkrater är 

med andra ord strikt styrda av högre instanser samtidigt som de själva utövar en viss 

auktoritet över samhällsmedborgarna (Johansson, 1992). Enligt Weber (1983) är det endast på 

grund av den formella legaliteten i de förordningar som styr auktoritetspersonerna i deras 

arbete som gör att de blir åtlydda, och den makt de besitter endast fungerar inom ramen för 

dessa. Webers teorier gällande byråkrati och handlingstyper beskrivs även mer ingående 

längre fram i arbetet.  

Förhållandet mellan gräsrotsbyråkrat och klient är en komplex relation där klienten kräver 

individuell service på individnivå medan organisationen i sin helhet inte förutsätter detsamma. 

I organisationen framställs alla individer istället som klienter och transformationen från 
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individ till ett ”handläggningsärende” är en nödvändighet för att gräsrotsbyråkraten skall 

kunna utföra sitt arbete. 

I själva mötet med klienten är det dock inte alltid så enkelt att strikt kunna hålla sig till dessa 

opersonliga krav och Johansson (1992) menar att det därmed uppstår en konflikt mellan det 

personliga hos deltagarna och det beteende som organisationen förespråkar. 

Gräsrotsbyråkraterna är i sitt arbete delegerade ett visst mått av handlingsfrihet på så sätt att 

de i varje fall skall göra en individuell bedömning av klientens status baserat på de regler och 

direktiv som finns upprättade. Dessa individuella bedömningar är dock i många fall av 

komplicerad art och ställer stora krav på gräsrotsbyråkraten samtidigt som de uppmuntrar 

klienten att tro att det är handläggarna som håller i trådarna för deras välfärd. Det gäller 

därmed att finna rätt balans i förhållandet mellan medkänsla och myndighetsutövning 

(Lipsky, 1992). Arbetet som gräsrotsbyråkraterna utför ar av en svårkontrollerad art och det är 

i många fall svårt att i efterhand avgöra om det gjorts en fullständigt korrekt bedömning eller 

ej i ett enskilt fall (Johansson, 1992).  

Det som i huvudsak skiljer relationen mellan gräsrotsbyråkrat och klient från andra sociala 

relationer är de organisatoriska ramar som reglerar förutsättningarna för relationen och inom 

vilka båda parter måste anpassa sig. För gräsrotsbyråkraten är klienten en av många klienter, 

medan handläggaren för klienten är en unik kontakt (Johansson, 1992).  

Gräsrotsbyråkrater har enligt Johansson (1992) ett stort inflytande över andra människors liv 

och i de fall där klientens önskemål inte ryms inom ramarna för vad organisationen kan 

erbjuda kan hon stöta på problem i sin yrkesroll. Avgörande här är hur väl klienten passar in i 

det som organisationen kan erbjuda. Ju viktigare klienten upplever ärendet och ju mer 

organisationen begränsar gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet, desto tydligare framträder 

motsättningarna mellan klient och organisation. Gräsrotsbyråkrater måste därmed enligt 

Lipsky (1992) besitta en förmåga att hantera klienternas personliga reaktioner på de beslut 

som tagits. 

 

4.2 Hasenfeld – människobehandlande organisation 

Yeheskel Hasenfeld (1992) beskriver i sin bok ”Human services as complex organizations” 

sin teori om människobehandlande organisationer. Dessa människobehandlande 

organisationer kan vara exempelvis sjukvård och skola, eller myndigheter som socialtjänst 
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och försäkringskassa. Gemensamt och kännetecknande för dessa människobehandlande 

organisationer är att de på ett eller annat sätt verkar för medborgarnas välfärd och 

välbefinnande, samtidigt som de även kan ses som kontrollerande, fostrande och byråkratiska 

genom de lagar och regler som måste följas. Försäkringskassan har till exempel en roll där de 

berör både välbefinnande och välfärd genom ekonomiska tillgångar för berörd 

befolkningsgrupp, men samtidigt utövar de en viss kontroll på medborgaren genom att ställa 

krav för bland annat rätten till ersättning. 

Arbetet i människobehandlande organisationer sker ofta rationellt och målinriktat, samtidigt 

som de hela tiden arbetar utifrån ett moraliskt spektrum som skall upprätthållas. De kan inte 

heller alltid ta sin legitimitet förgiven, utan behöver bekräftas av både staten och andra 

professioner. Handläggare i människobehandlande organisationer ställs enligt Hasenfeld 

(1992) många gånger inför svåra dilemman i sin yrkesroll där de vet vilken hjälp som finns att 

tillgå och där de har en vilja att hjälpa klienterna men samtidigt måste hålla sig inom de givna 

regelverk som finns. Handläggarna kan därmed bli tvungna att lämna negativa besked 

antingen i de fall klienterna inte uppfyller gällande krav eller då de inte följer sina åtaganden. 

Mestadels består dessa organisationer av kvinnliga medarbetare vilka här även anses ha en 

medfödd fallenhet för omsorg och hjälpande. Kvinnorna är även de som i första hand arbetar i 

direkt kontakt med klienterna, medan de män som befinner sig i samma organisation istället 

arbetar mer administrativt och byråkratiskt. På detta sätt har det genom Hasenfeld (1992) 

uppstått en konflikt mellan hur organisationen skall arbeta och de olika sätt män och kvinnor 

arbetar på. Resultatet blir dock att det i slutändan finns en feministisk känsla över hur dessa 

organisationer arbetar. Centralt i relationen mellan klient och handläggare i en 

människobehandlande organisation är att klienten måste ha en regelbunden kontakt med 

handläggaren och att klienten måste ges tid och utrymme i relationen till handläggaren. 

Samtidigt är det dock viktigt att påpeka att samtidigt som handläggaren finns till för klienten 

och dennes välbefinnande, så får den yrkesmässiga relationen aldrig får övergå i en personlig 

relation (Hasenfeld, 1992). 

Inom de människobehandlande organisationerna finns det även en maktrelation mellan 

handläggare och klient, vilken bygger på den kunskap och de befogenheter handläggaren har 

inom sin ockupation. Det kan dock i vissa fall vara av betydelse att tona ner den maktbarriär 

som finns mellan handläggare och klient och istället vända det till att handläggaren på detta 

sätt har förmågan att skapa empati, tillit och trygghet i relationen till klienten. Dock är det inte 
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på något sätt rimligt att bortse från den byråkratiska makt som upprätthåller normer och regler 

mellan klient och organisation (Hasenfeld, 1992). 

 

4.3 Foucaults maktbegrepp 

Maktbegreppet enligt Foucault består inte bara av en makt utan av flera olika makter som 

beskrivs som former för dominans eller underordning. Dessa makter existerar sedan på olika 

sätt i olika relationer, där var och en har sitt eget sätt att fungera. Därmed menar Foucault 

(2008) att det inte går att tala om makt som ett enhetligt begrepp utan att man måste lokalisera 

varje enskild makt och analysera dess specifika historia och geografiska plats för sig. En 

maktrelation är heller aldrig passiv eller latent, utan existerar i alla sociala sammanhang där 

människor möts (Hörnqvist, 1996). 

Även om makt enligt Foucault (2008) i grunden är en form av dominans är det inte alltid den 

utövas under ett direkt tvång i form av att förbjuda, förstöra eller förhindra, utan används även 

i syfte att styra eller leda människor mot ett önskat mål (Hörnqvist, 1996). Han säger dock att 

det är svårt, eller rent av omöjligt att helt frånkomma regler och förbud, men syftet och den 

väsentliga meningen är istället att genom vägledning, guidning och styrning åstadkomma ett 

bättre resultat och en högre produktivitet (Foucault, 2008). Denna makt kan anses ha en lite 

mer välvillig form och förekommer bland annat inom en mängd olika institutioner så som 

skola, sjukhus, skatteverket, polisen med flera (Hörnqvist, 1996).  

Huvudsakligen talar Foucault (2008) om två olika typer av makt; makt över individen och 

makt över en befolkning. Makt över individen kan praktiseras på många olika sätt så som 

genom övervakning, kontroll av beteende, uppträdande, prestationer eller genom en placering 

av individen där den gör störst nytta. Denna typ av makt kallar Foucault (2008) maktens 

individualiserande teknologi, eller anatomopolitik. Den andra typen av makt, som utvecklades 

i ett senare skede benämner han istället bipolitik och innefattar förutom makt över individen, 

även makt över befolkningen som grupp. Makt bör här utövas över individerna i den mån de 

utgör en slags biologisk enhet som skall uppfylla vissa givna syften så som att producera 

rikedomar eller nya människor. Detta medförde även en rad nya problem relaterade till 

människorna, eller befolkningen, gällande bostäder, levnadsvillkor, barnproduktion och 

ekonomi. Sammanfattningsvis går det ut på att reglera befolkningen och styra dem i en för 

samhället önskvärd riktning, inom vilken stora administrativa, ekonomiska och politiska 

instanser har en avgörande betydelse (Foucault, 2008).  Makten har därmed gått från att vara 
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endast juridisk och nära sammankopplad med stadsapparaten, till att nu även beröra kroppar 

och befolkningar. Den omfattar således inte längre bara ting utan även reella faktorer som 

kroppen och livet (Foucault, 2008). 

 

4.4 Webers idealtyper 

Weber är av uppfattningen att den renaste typen av legal auktoritetsutövning är den som sker 

med användande av byråkratisk administration (Weber, 1983). Han menar även att det är 

ökningen av ekonomiska resurser som är drivkraften bakom byråkratin och att den detta sätt 

fungerar som en funktionell lösning på administrativa och organisatoriska utmaningar (Styhre, 

2009).  

En byråkratisk organisation kännetecknas av en strikt hierarki där endast organisationens 

ledare har sin auktoritetsställning på grund av att han tillägnat sig den, på grund av val eller på 

grund av att han designerats som efterträdare. Den övriga förvaltningsstaben består i sin 

renaste form av individuella tjänstemän organiserade i en fast hierarki av tjänstepositioner 

(Weber, 1983). Varje position har i sin tur ett klart definierat kompetensområde där 

tjänstemannen är personligen fri och endast underkastad lydnad ifråga om opersonliga plikter 

i tjänsten. Innehavaren av positionen har den i kraft av ett kontrakt och endast beroende av 

sina yrkeskvalifikationer vilka skall kunna konstateras genom prov, eller bestyrkas genom 

diplom. Tjänstemannen arbetar även helt skild från ägandet av medlen för administrationen 

och utan appropriation av sin tjänsteposition (Weber, 1983). Dessa krav, bland många andra, 

ger sammantaget ett tydligt ramverk inom vilket organisationens verksamhet struktureras och 

organiseras (Styhre, 2009).  

Byråkratisk administration innebär enligt Weber (1983) auktoritetsutövning genom kunskap 

och det är denna egenskap som gör den speciellt rationell. Kunskapen består dels av 

fackkunskap, som i sig själv också vore tillräcklig för att ge en tillfredställande maktställning, 

men förutom detta har byråkratiska organisationer även en tendens att öka sin makt genom 

kunskap som erfarenheten i tjänsten ger genom en kännedom om faktiska förhållanden som 

tjänsten ger och som finns skriftligt dokumenterad. Byråkrati kan även anses ha vissa sociala 

konsekvenser där en anda av formalistisk opersonlighet är dominerande. Weber benämner det 

som utan hat och passion och därför även utan ”kärlek” och ”entusiasm”. Rättframma 

pliktbegrepp är härskande utan hänsyn till enskilda personer. Alla människor behandlas i 
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teorin lika om de befinner sig i samma situation och det är enligt denna anda i den idealiske 

ämbets- och tjänstemannen sköter sin tjänst (Weber, 1983). 

När Weber skriver om byråkratin som organisationsform använder han sig även av sin 

metodologiska idé om idealtyper. En idealtyp är i detta fall en analytisk modell som utnyttjas 

för att förstå världen och där varje verklig situation kan förstås genom en jämförelse med dess 

idealtyp (Giddens, 2003).  

I enlighet med sin metodlära, grundar Weber (1983) även fyra handlingstyper vilka fungerar 

som idealtyper för handlingar. Dessa är; affektuellt, traditionellt, värderationellt och 

målrationellt handlande. Den affektuella handlingen styrs av känslor och känslotillstånd hos 

individen, medan den traditionella handlingen istället styrs av traditioner, seder och bruk. 

Dessa två handlingstyper är inte rationella och kan inte heller räknas som logiska då de styrs 

av tradition eller känslor. Aktören kan på så sätt inte förstå handlingen eller drivkraften 

bakom denna typ av handlingar. Den värderationella handlingen bygger på de värderingar 

som individen bär med sig och är trots att den anses som en rationell handling kanske inte 

alltid den mest rationella för den givna situationen. Skillnaden mellan en affektuella och den 

värderationella handlingen är att en känslomässig handling styrs av känsloimpulser vilka 

resulterar i en impulsartad handling, medan den värderationella handlingen styrs av medveten 

tro eller åsiktsriktning. Den målrationella handlingen däremot styrs alltid av de mål individen 

strävar efter att uppnå och personen kommer därmed att handla på ett sådant sätt att han med 

största sannolikhet och på enklaste möjliga sätt kommer att nå sina mål. Utifrån dessa fyra 

handlingstyper kan man sedan skapa förklaringar till varför individer agerar som de gör i ett 

visst sammanhang (Weber, 1983). 

 

5. Empiriskt material 

Här kommer jag att presentera det empirirska material som framkommit genom mina 

intervjuer. Jag kommer att inleda med en presentation av de deltagande handläggarna och 

sedan gå vidare med att under de två huvudrubrikerna myndighetsutövning och hot, var och en 

med ett antal underkategorier, presentera mitt resultat. Som avslutning har jag valt att göra en 

kort sammanfattning av resultatet och då samtidigt redogöra för hur jag kommer att gå vidare 

med det material som framkommit och vad jag finner särskilt intressant att ta upp till vidare 

analys. 
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5.1 Presentation av deltagande handläggare 

Som jag tidigare nämnt så kommer ingen av deltagarna att presenteras med sitt riktiga namn, 

utan har givits fingerade namn vilka kommer att användas i den fortsatta presentationen av det 

empiriska materialet.  

Samtliga personer som deltagit i denna undersökning är kvinnor. Åldrarna varierar mellan 28-

52 år och erfarenheten som handläggare hos samtliga informanter varierar mellan två och 

trettio år. Två av intervjupersonerna har en högskoleutbildning på mellan två och tre år inom 

det beteendevetenskapliga området. De två återstående har en gymnasieutbildning i botten, 

vilken sedan kompletterats med speciellt utvalda kurser anpassade till deras arbete. Den 

tidigare arbetslivserfarenheten hos intervjupersonerna varierar kring olika områden så som 

butiksbiträde, servitris, barnflicka m.m. Gemensamt för dem alla är dock att ingen tidigare 

arbetat med liknande arbetsuppgifter. Ingen av de intervjuade har under hela sin 

anställningstid på försäkringskassan haft exakt samma arbetsuppgifter utan de har till viss del 

varierat under åren. 

 

5.2 Myndighetsutövning 

I resultatet av de genomförda intervjuerna framkommer det att den myndighetsutövning som 

sker inte är någonting som informanterna tänker på i sitt dagliga arbete utan att det har blivit 

en naturlig del av arbetet. Samtliga informanter bortser till allra största delen från eget ansvar 

i de bedömningar som sker utan hänvisar uteslutande till gällande lagstiftningar. Dock anser 

de genomgående att det idag finns alldeles för lite tid för varje ärende och att arbetsbördan 

många gånger är för stor för att man skall kunna känna att man gör ett riktigt bra arbete. En av 

informanterna säger även att det är svårt att leva upp till rollen som personlig handläggare när 

man inte har tillräckligt med tid till de försäkrade. Tiden som får läggas på varje enskilt 

ärende är starkt begränsad och detta upplever handläggarna generellt som ett hinder i deras 

arbete och som ett stressmoment då de upplever det svårt att i vissa fall tidsmässigt kunna 

hålla sig inom dessa ramar. En av de intervjupersoner som besitter den längsta 

arbetserfarenheten berättar även att hon skulle önska ett bredare samarbete mellan olika 

instanser som är involverade i den försäkrade, så som till exempel försäkringskassan och 

sjukvården. Hon menar att detta skulle medföra både kortare handläggningstider och ett ökat 

förtroende för försäkringskassan genom att de alla då arbetar utifrån samma riktlinjer. Samma 

person berättar även att arbetet på försäkringskassan förändrats väldigt mycket genom åren 
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och att det har gått från att vara en arbetsplats med mycket tid för de försäkrade och stora 

möjligheter till individuella lösningar till att vara väldigt toppstyrt. Idag säger hon att allting 

är kontrollerat in i minsta detalj och på minuten uträknat hur lång tid de olika bedömningarna 

får ta. Detta menar hon orsakar en mycket stor stress i hennes yrkesroll som handläggare. 

5.2.1 Rollen som myndighetsutövare 

Jag ställde frågan till de intervjuade om de upplever några skillnader i rollen som 

myndighetsutövare idag mot när de började arbeta som handläggare. Samtliga deltagare 

uppger att upplever en skillnad i myndighetsutövningen, men på olika sätt. De två personer 

som arbetat kortast tid i organisationen upplever de största skillnaderna som relaterade till den 

förändring i socialförsäkringen som genomfördes under 2008, medan de andra två ser 

förändringen över ett längre perspektiv. Dock uppger även dessa att de största förändringarna 

skett under de senaste åren. Såhär säger Petra om hur de förändringar som skett i 

lagstiftningen har påverkat hennes roll som myndighetsutövare: 

”De har blivit mycket striktare, men det är ju också på både gott och ont. För det gör ju det 

också tydligare för oss vad vi ska göra tidigt i ärendena, att vi ska utreda och få saker gjort 

då…och det är ju också för de som är sjukskrivna, att inte få de här långa sjukskrivningarna 

utan att snabbt försöka ta tag i och komma tillbaka till arbetet…[…]” (Petra) 

Eva som arbetat lite längre som handläggare säger att hon i början av sin yrkeskarriär inom 

försäkringskassan var mycket friare i sin beslutsfattning och att hon då kände en större 

relation till klienterna än hon gör idag. Hon säger att det blivit stora skillnader i hennes roll 

och att arbetet idag blivit tyngre på så sätt att hon nu blivit tvungen att leverera betydligt fler 

negativa besked än tidigare och då även hantera de reaktioner som kan uppkomma hos de 

försäkrade vid dessa tillfällen: 

”Förut kändes min arbetsroll mer positiv än den gör idag. Idag ligger det liksom någonting 

negativt över hela situationen, inte minst från allmänheten, eller från de försäkrades sida. Jag 

upplever inte längre arbetet som lika individuellt…[…]” (Eva) 

Även Gunilla, som är den som arbetat längst i försäkringskassans regi, ger en bild av stora 

förändringar i beslutsfattarrollen under de senaste åren. Hon säger att det idag är tufft att vara 

myndighetsutövare och budbärare. Hon säger att man får fokusera på just det faktum att man 

är en budbärare av socialförsäkringslagen och att de personliga tankarna aldrig får påverka 
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arbetet. Hon berättar även om rollen som beslutsfattare och att aldrig låta sina personliga 

värderingar komma till uttryck i arbetet: 

”[…] jag vet inte om det är personlighet eller om det beror på erfarenhet, men jag tycker 

ändå att det går ganska bra att skjuta åt sidan sina personliga värderingar. Jag tycker inte att 

det är så svårt i alla fall. Det är ju inte så att jag gör våld på mig själv för att jag måste fatta 

ett beslut så att säga. Det går ju inte, för då kan man nog inte jobba med detta, utan jag får ju 

skjuta det långt bort. Så jag har inte så stort problem med det egentligen utan jag tar på mig 

en myndighetsroll när jag kliver in här och då är jag den personen. Och det är ju inte jag, det 

är ju inte mitt personliga så” (Gunilla) 

Alla respondenter upplever att det är lättare att lämna negativa besked idag än då de påbörjade 

sin anställning. Frida nämner även att hon känner det ytterligare lite enklare sedan de nya 

reglerna började gälla för att hon då fått klarare regler att rätta sig efter och kan få mer 

personlig distans till besluten och istället hänvisa till lagstiftningen i de fall klienterna har 

svårt att acceptera besluten. Petra säger säkerheten kommit med erfarenheten, att ju längre 

hon jobbat och ju mer påläst hon blivit, ju tryggare har hon blivit i sin roll som beslutsfattare. 

Hon menar att det, med den säkerhet hon nu har fått i sin yrkesroll, även är enklare att vara 

tydlig mot den försäkrade.  

Slutligen är alla respondenter överrens om att rollen som myndighetsutövare kan var tuff 

ibland, speciellt i samband med de situationer där man tvingas fatta negativa beslut eller dra 

in sjukpenning och sjukersättning.  

”[…] visst det är väl inte den roliga delen av jobbet…och hade man bara gjort det så hade 

det ju inte varit kul utan det som är roligt är ju att man kan, att man faktiskt hjälper också 

människor att komma tillbaka i arbete…[…]” (Petra) 

Det framkommer dock i intervjuerna att även om handledarna ständigt kommer i kontakt med 

svåra situationer där människor blir besvikna eller frustrerade, så känner de sig idag 

tillräckligt trygga i sina roller för att inte låta sig nedslås av detta. Samtliga deltagare nämnde 

någon gång under intervjuerna att man måste klara av att ha en distans till arbetet, då det 

annars skulle vara omöjligt att fortsätta. 
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5.2.2 Svårigheter i rollen som myndighetsutövare 

Den största svårigheten i rollen som myndighetsutövare benämns av en person vara de 

tillfällen då hon måste leverera negativa beslut till personer som inte har någon annan 

försörjningsmöjlighet och därmed är tvingade att gå till socialen för försörjningsstöd. Hon 

säger att även om hon har lärt sig att hantera det, så kan hon fortfarande känna sig ledsen efter 

ett sådant samtal och att det då kan vara svårt att direkt ta tag i och fokusera på nästa ärende. 

De övriga tre hänvisar till tidspressen som den största svårigheten med arbetet. 

”Det allra svåraste är nog helt enkelt att få tiden att räcka. Det är jobbigt, man är ju hela 

tiden så pressad och det finns inte en minut över. Man måste ha jättehögt tempo och man kan 

inte sitta och fundera så som man kanske skulle vilja ibland. Det är ju komplicerade ärenden 

ibland och jag skall fatta ett komplicerat beslut som har med folks försörjning att göra…[…]” 

(Gunilla) 

Eva säger att man ibland kan känna att man har så mycket att leva upp till, men att tidspressen 

gör det nästintill omöjligt och att det då i slutänden är försäkringstagarna som blir drabbade. 

Petra säger att de sedan ändringen i lagstiftningen har haft en väldigt stor arbetsbörda och att 

det finns ständiga krav närvarande, både från de sjukskrivna som vill ha sina pengar utbetalda, 

och från högre instanser i form av tidsbegränsningarna kring varje ärende. Hon känner att det 

ibland kan vara svårt att leva upp till den personliga service som många försäkringstagare vill 

ha i kontakten med sin handläggare. Gunilla berättar att många klienter känner ett stort behov 

av att prata av sig och att de vill berätta sin historia om och om igen, men att hon som det är 

idag inte har den tid som skulle krävas för detta syfte. Istället måste hon på ett snällt sätt 

förklara för dessa personer att hon faktiskt inte har tid att lyssna på dem just nu och att de nog 

inte kommer längre vid det givna tillfället. 

Sammantaget nämner dock alla handläggare den negativa beslutsfattningen, leveransen av 

negativa besked och hanteringen av ledsna och frustrerade personer som svårigheter i deras 

yrkesroll. De säger sig dock ha en förståelse för dessa personer och deras reaktioner och att de 

i vanliga fall inte tar åt sig personligt av de reaktioner som kan uppkomma vid leveransen av 

ett negativt besked. 

”Man förstår ju att folk blir upprörda när de har fått ersättning under kanske väldigt lång tid 

och sedan helt plötsligt så får de inte längre några pengar och vet inte hur de ska försörja 
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sig. Det är ju svårt som det är idag att få tag i ett jobb, och det är klart att det är ju inte 

enklare när man dessutom varit sjukskriven under en längre tid…[…]” (Frida) 

När jag ber handläggarna att ge exempel på en situation som de upplevt som extra svår eller 

jobbig under tiden de arbetat väljer samtliga deltagare att berätta om situationer där de 

kommit i kontakt med personer som i ett förtvivlat tillstånd uppvisat ett aggressivt beteende 

eller utfärdat någon form av hot. Såhär berättar Gunilla om den typ av ärenden som hon 

upplever som svårast att hantera i sin yrkesroll: 

”Jag har kanske en handfull sådana där riktigt obehagliga som har varit kanske lite yngre 

män som har psykiska problem och där man inte, där man liksom inte kan tillfredsställa det 

de vill ha. De vill kanske ha ersättning hur länge som helst och det ena med det andra och det 

kan ju inte jag ge utan kanske måste dra in sjukpenningen, och det funkar jättebra fram tills 

den dag du måste presentera någonting som de inte gillar eller som de inte är överrens om, 

och då kan jag tycka ibland att det kan bli obehagligt så …[…]” (Gunilla) 

Frida, Petra och Eva berättar även de om tillfällen där de kommit i kontakt med frustrerade 

personer som säger otrevliga saker, antingen riktade mot dem som handläggare eller mot sig 

själva i form av hot om att på ett eller annat sätt skada sig själva. Eva berättar att hon flera 

gånger varit med om personer som sagt saker som att det inte längre är någon idé att leva om 

de inte får några pengar och att de lika gärna kunde gå och ta livet av sig, men att det hittills 

aldrig har blivit allvarligare än att personerna efter en liten stund samlat sig och att de därmed 

har kunnat lämna ärendet utan att koppla in andra instanser. Frida berättar att hon tycker att 

det kan vara jobbigt med arga personer som angriper henne som person och riktar kritik mot 

hennes kompetens eller förmåga att sköta sitt arbete. Petra säger dock att även om det är svårt 

att möta personer som är frustrerade, eller i vissa fall kanske till och med desperata, så är det 

inte hennes personliga ansvar. Hon säger att hennes ansvar ligger i att hantera ärendet så länge 

de är sjukskrivna, och att i de fall de inte längre beviljas ersättning förklara vad de kan få för 

ersättning istället och hänvisa dem vidare till andra instanser.  

5.2.3  Förhållandet mellan egna åsikter och existerande lagar och förordningar 

Arbetet som handläggare på försäkringskassan är nära kopplat till de lagar som ligger till 

grund för varje enskild bedömning. Alla intervjupersoner uppger sig kunna hantera detta på 

ett bra sätt och anser sig inte ha svårt att avskilja sina egna åsikter från de lagar och 

förordningar som gäller.  
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”[…] jag känner mig så säker i min roll, jag har jobbat så många år och har så mycket med 

mig så att säga, jag har nästan varit med om det mesta så kan man säga. Man måste ju vara 

lyhörd för kunden men får ju inte heller tappa liksom fokus på vad det är jag utför. Men jag 

lider inte av att jag tycker att det är så jobbigt att få ihop det, det gör jag inte…[…]” 

(Gunilla) 

Petra säger att det som kan vara svårt är just att man har ett regelverka som man måste följa 

och att man ibland kan känna det orättvist mot en viss individ eller att man kan tycka att vissa 

av reglerna är hårda. Gunilla berättar att det kännas lite som att de jobbar med ytterligheter, 

att förr var reglerna väldigt generösa, men att de idag har blivit lite väl hårda. Eva, som också 

arbetat länge inom organisationen, säger även hon att reglerna har förändrats och blivit 

mycket mer kontrollerande och att det har funnits tillfällen då hon tyckt att reglerna är lite väl 

strikta. Hon säger dock samtidigt att det inte enbart har kommit negativa aspekter av 

lagändringarna, utan att det tack vare förändringarna faktiskt har blivit klarare för 

handläggarna hur de ska bedöma de olika fallen: 

”[…] reglerna har ju blivit hårdare, det har de. Det är svårt på sätt och vis när man har varit 

med så länge att man upplevt den andra sidan också, där reglerna var väldigt öppna och 

förhandlingsbara. Men samtidigt tror jag att det kan vara bra också, att det kanske blir mer 

lika bedömningar nu, att det inte handlar så mycket om vem som gör bedömningen så att 

säga…[…]” (Eva) 

Frida håller med om att arbetet fått klarare regler sedan lagändringen förra året och nu när de 

nya reglerna sjunkit in och hon så att säga har den kunskap om dem som krävs, så säger hon 

sig känna en trygghet i dem och i att hon vet exakt i förhållande till vad hon skall göra sina 

bedömningar: 

”I början kändes det lite jobbigt med förändringen, det var lite förvirrande och det var svårt 

att kunna svara på klienternas frågor när man inte hade riktig koll själv. Men nu känner jag 

mig säkrare än jag gjorde innan, fast nu har jag ju förstås jobbat lite längre också, så det 

kanske är en kombination av båda…[…]” (Frida) 

Intervjupersonerna uppvisar samtidigt en distans till de lagar som finns på det sätt att de alla 

hänvisar till politikerna när det gäller ansvar och vart klienterna skall vända sig i de fall de 

inte är nöjda med de gällande reglerna. De är noga med att klargöra för klienterna att de själva 

inte har något ansvar i den lagstiftning som sker och att de bara är budbärare av de redan 
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gällande lagarna. Petra säger att det är viktigt det hon kan göra är ju inte att ändra på reglerna 

utan bara att vara tydlig mot de försäkrade och förklara vad det är som gäller, vad de har för 

rättigheter och skyldigheter och så vidare. Gunilla säger att det man får fokusera på i arbetet 

är att lagen är utformad som den är och att man inte har hittat på den själv, att man får lära sig 

att hantera den och att stå för sina beslut. Hon säger att det är lagarna som styr alla deras 

beslut och att alla bedömningar är gjorda utifrån den lagstiftning som gäller. Eva säger att 

lagstiftningen är väldigt skärpt idag och att den som har minsta förmåga att arbeta också skall 

komma ut i arbetslivet. Hon säger att många ser det som ren ovilja hos handläggarna idag att 

ge människor ersättning, men betonar att det rör sig om en direkt tolkning av lagen. Utifrån 

lagtexterna är det helt korrekta bedömningar som görs, men som av många ändå anses som 

extremt hårda eller orättvisa. 

 

5.3 Hot 

Intervjupersonerna säger sig generellt inte fundera så jättemycket på den utsatthet som de 

utsätts för i sitt arbete och de säger att de inte går omkring och är rädda för att bli utsatta för 

hot eller liknande. Tre av informanterna har någon gång varit utsatta för situationer som 

närmast kan liknas vid hot. De flesta verkar ha en ganska distanserad syn på de utsatta 

situationer som har förekommit, eller som kan komma att förekomma och säger att den del av 

som innefattar hot eller obehagliga situationer är ganska liten om man ser till hela arbetet. 

Alla är dock eniga om att de ofta får vara måltavla för människors frustration och ilska över 

negativa beslut, men de vill inte benämna det som direkta hot. 

5.3.1 Rädsla för hot 

Petra uttrycker att man inte går omkring och är rädd för hot hela tiden. Detta verkar vara ett 

synsätt som samtliga informanter delar. De två som arbetat längst inom organisationen har av 

förklarliga skäl hunnit uppleva fler obehagliga situationer och ser därför lite allvarligare på 

situationer som kan uppkomma. En av informanterna har tagit bort sitt namn ur 

telefonkatalogen och övriga allmänna register i förebyggande syfte relaterat till det ökande 

antalet hot och den allt hårdare socialförsäkringslagen. Frida har själv aldrig blivit utsatt för 

några hot och säger att det kanske är därför som hon inte tänker på det så ofta, men att den 

dag hon själv blir utsatt kanske det ändras. För hon är helt inställd på att hon någon gång själv 

också kommer att drabbas: 
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”Jag tror att alla kommer att någon gång hamna i en situation som man upplever lite extra 

jobbig, eller där man liksom blir väldigt provocerad eller hotad. Det är nog någonting man 

får räkna med om man tar ett sånt här jobb idag…[…]” (Frida) 

Informanterna är eniga om att de mest utsatta situationerna när det gäller hot är de som rör 

ersättning. De säger att det nästan uteslutande är i dessa situationer som hot förekommer, när 

någon inte blir beviljad ekonomisk ersättning. Tre av informanterna säger att den typ av 

klienter där de kan känna lite extra obehag inför att meddela ett sådant beslut är till klienter 

som har någon form av psykisk diagnos. 

” […] det man tänker på är ju de som har några typer av psykiska sjukdomar och det är ju 

inte så att alla på något sätt är hotfulla, men det kan ju ligga i deras sjukdom också och det 

är klart att ser man någon som har en väldigt speciell bakgrund så kanske man ska vara lite 

extra försiktig…[…]” (Petra) 

Den fjärde informanten säger sig inte förknippa någon speciell grupp med förekomsten av 

hot, utan att det kan vara vem som helst som tappar kontrollen och säger saker som de 

egentligen inte menar. 

”[…] det förstår man ju själv, om man skulle hamna i en liknande situation själv menar jag, 

då vet man ju inte hur man skulle göra själv. Det kan man ju aldrig svara på såhär bara…och 

så är det nog för många av dem också som uttalar hot. Det är nog ingenting de hade 

planerat…[…]” (Eva) 

Petra upplever ensambesöken som de mest utsatta situationerna i sitt arbete och där de flesta 

hoten förekommer. Gunilla säger istället att de flesta hoten framförs i telefon, men att det ju 

också har att göra med att de flesta resultat idag framförs via telefon då tiden inte räcker till 

för personliga möten. Eva säger att hon tror att det är lättare för människor att uttala hot via 

telefon än om de träffas personligen eftersom det då blir en distans mellan handläggare och 

försäkringstagare i själva leveransen av beskedet. Handläggaren blir därmed på något sätt inte 

en riktig person utan bara någon som levererar negativa besked. Därmed blir det även mycket 

enklare att säga elaka eller hotfulla saker till någon i andra sidan en telefonlur. Frida säger att 

det hon skulle uppleva som mest obehagligt är hot vid ett personligt möte eftersom man då är 

helt ensam med klienten, men hon tror samtidigt att det är relativt ovanligt att det sker i någon 

allvarligare form. 
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Eva och Gunilla som arbetat längst tid på försäkringskassan upplever en förändring av 

hotbilden mot försäkringshandläggarna under de senaste åren och säger att antalet hot har ökat 

när reglerna blivit strängare. Såhär svarar Gunilla på frågan om hon anser hotbilden har 

förändrats sedan hon började arbeta: 

 ”Ja det har ökat jätte mycket, det har det gjort. Och det är tack vare att vi ju inte är så 

generösa längre som vi har varit. Alltså socialförsäkringen har ju varit jätte generös och folk 

har kunnat gå sjukskrivna nästan hur länge som helst och haft sjukersättningar och idag är 

det inte så utan det är ju så istället att majoriteten får ingen ersättning.” (Gunilla) 

Eva säger också att hot är mer förekommande idag än det var för några år sedan och att det 

har blivit en tuffare miljö att arbeta i. Frida säger att hon arbetat för kort tid för att ha hunnit 

uppleva någon förändring under den tiden. Petra säger att hon inte själv har upplevt att det 

blivit värre under den tiden hon arbetat, men att hon hört att det har ökat den senaste tiden. 

5.3.2 Upplevelser av hot 

Det som är väldigt vanligt förekommande är människor som uttrycker ilska och frustration, 

men detta anser intervjupersonerna inte att vara att betrakta som hot. Petra berättar även att 

det inte är helt ovanligt med en typ av människor som de kallar för rättshaverister, vilka hela 

tiden hävdar att handläggarna har gjort fel i sina bedömningar och där det tar mycket tid att 

förklara för de försäkrade. Dock har hon aldrig upplevt någonting hotfullt i kontakten med 

dessa människor. Frida talar också om att hon flera gånger fått uppleva människor som blir 

desperata och arga under samtal, men hon säger sig än så länge aldrig ha upplevt en situation 

där det förekommer någon form av hot. 

Tre av de intervjuade har upplevt situationer där klienterna uttryckt hot antingen om att skada 

antingen sig själva eller handläggaren. Petra har aldrig fått något hot riktat mot sig som 

person, men har varit med om en situation där en kvinna under ett samtal hotat med att ta livet 

av sig. Hot om att ta livet av sig nämns någon gång under alla intervjuer och jag får därmed 

uppfattningen om att det är den vanligast förekommande formen av hot, vilket Gunilla även 

uttrycker under intervjun: 

”[…] jag tror att det vanligaste kanske är folk som hotar med sitt eget liv alltså. Det har vi ju 

varit utsatta för flera gånger här bara på kort tid. Senast igår var det en av mina kollegor 

som fick ta emot ett sådant samtal här…[…]” (Gunilla) 
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Även Eva berättar att hon flera gånger under sin anställningstid varit i kontakt med personer 

som hotat att ta sitt liv om de inte får fortsatt ersättning. Hon säger att det är väldigt 

obehagligt då de försäkrade på detta sätt vill sätta henne som ansvarig för deras fortsatta 

handlingar trots att hon inte har några andra möjligheter än att rätta sig efter de gällande 

lagarna. Hon berättar dock att det aldrig är någon av klienterna som har fullföljt sina hot, utan 

att det mesta varit fråga om tomma ord i stundens hetta. Samtidigt säger hon att man alltid 

måste ta alla typer av hot på allvar och att det aldrig i förväg går att avgöra vem som verkligen 

menar allvar. I Petras fall så ringde hon själv upp den försäkrade efter en liten stund säger 

såhär om situationen: 

” […] i detta fallet så ringde jag tillbaka till henne och då var hon lugnare och då förstod 

man ju att det var i frustrationen som hon slängde ur sig det då för att det är enkelt att göra 

det, men samtidigt är det ju inte så lätt för oss heller att ta det då…[…]” (Petra) 

Gunilla och Eva berättar även om situationer där de fått hot riktade mot sig själva. Såhär 

berättar Gunilla om ett tillfälle där hon fått mottaga hot från en klient: 

”Det var en ung kille som hade väldigt mycket, han var sjukskriven för en psykisk diagnos 

men sysslade med jätte mycket annat skumt, skumma affärer, både vapen och narkotika och 

bilsmuggling och allt annat då och när vi, rättare sagt jag, började peta i det så blev han, 

kände han sig väldigt ifrågasatt och hotade mig i telefon.” (Gunilla) 

Personen i fråga hotade Gunilla genom att påpeka att hon aldrig skulle kunna känna sig säker 

och att han kunde dyka upp när och var som helst, att det kunde vara utanför hennes arbete 

eller i hennes bostad. Hon säger att det var väldigt obehagligt när det hände, men att han några 

dagar senare kom in till hennes arbetsplats och bad om ursäkt. Hans ärende avslutades sedan 

helt avslutades hos försäkringskassan. Vidare berättar Gunilla även om ett annat ärende där 

personens psykiatriläkare talade om för henne att klienten var en väldigt obehaglig person 

med vilken hon behövde vara vaksam i sina kontakter. Hon säger att hon kommer ihåg att det 

var väldigt obehagligt i kontakterna med denna person och att han var hemskt obehaglig. Av 

den anledningen valde hon att låta sin chef medverka vid de personliga besöken med 

vederbörande. 

Eva berättar under intervjun om ett tillfälle där hon var tvungen att meddela ett beslut om 

indragen sjukpenning då personen inte ansågs uppfylla de gällande kraven. Beslutet 

levererades via telefon och den berörda personen hotade då Eva genom att säga att han skulle 
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göra hennes liv till ett helvete och att hon skulle akta sig när hon går hem från jobbet på 

kvällarna.  

”[…] det är ju svårt att säga om det liksom är allvar eller bara tomma hot. Självklart blir 

man ju rädd, för man vet ju inte. Man vet ju inte, vissa människor kan ju bli helt blockerade. 

Det har ju hänt förut, i andra sammanhang menar jag…att människor får psykoser eller 

annat…[…]” (Eva) 

Detta ärende överlämnades efter ovanstående händelse till överordnad chef som fick ta 

kontakt med vederbörande person som då tog tillbaka sitt hot. Eva hade dock aldrig någon 

mer kontakt med personen i fråga. Ingen av personerna undersökningen säger att hoten har 

polisanmälts, utan de har hanterats internt och ganska snabbt kunnat avdramatiseras genom att 

personerna har tagit tillbaka sina hot eller bett om ursäkt.  

5.3.3 Förebyggande arbete och hantering av hot 

De intervjuade upplever generellt inte att det på själva arbetsplatsen talas så mycket om deras 

utsatthet, i alla fall inte under några mer organiserade former utan att det är mest spontant när 

någonting har inträffat. Gunilla säger att hon tyvärr inte hinner prata så mycket med sina 

kollegor under arbetstid, men att vid de tillfällen man själv eller någon annan råkat ut för 

någonting som man känner ett behov av att prata om så kan man göra det. Frida säger att det 

inte är någonting som diskuteras regelbundet, men att det har förekommit någon gång i 

mindre skala på möten och liknande. Petra säger att de har haft det uppe lite under våren, men 

att hon fortfarande skulle vilja ha klart för sig lite mer hur de skall agera om en situation 

uppkommer. Hon säger också att hon tror att det är på gång med mer samtal kring ämnet. Eva 

säger att det talats lite om hur man skall hantera och bemöta själva personerna som uttalar 

hoten, men att det talats ganska lite om hur hon själv skall kunna gå vidare efter en sådan 

händelse: 

”[…] Man skulle ju vilja ha lite mer, om man tänker på att det ganska tufft att få ett hot riktat 

mot sig, så skulle man ju kanske vilja ha lite mer personlig hjälp så att säga och inte bara 

prata med sin chef…[…]” (Eva) 

Jag ställde frågan om intervjupersonerna upplever att organisationen eller de som personer på 

något sätt själva kan förebygga att hot inträffar. I svaren på denna fråga tog samtliga 

informanter upp bra rutiner för arbetet och sättet på vilket man bemöter den försäkrade. Petra 

säger att det är viktigt att hon som handläggare är lugn och saklig och inte tar några 
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diskussioner i onödan. Frida säger att det är viktigt med regler för hur man skall agera i olika 

situationer och att man är väl förtrogen med dessa vid kontakten med klienterna. Eva påpekar 

vikten av att aldrig bli personlig med klienterna, utan att du måste leverera besluten som 

myndighetsperson och att man får hänvisa till lagstiftningen på ett förståeligt sätt så att den 

försäkrade blir medveten om varför ett visst beslut har tagits. Gunilla säger att bemötandet 

givetvis påverkar relationen mellan klient och handläggare, men att det just vid leveransen av 

ett negativt besked kanske inte spelar så stor roll: 

”[…] Man kan ju framföra en sak på väldigt många olika sätt, men det är klart att för den där 

personen som får panik och inte vet hur den ska försörja sig längre så vet jag inte om det 

spelar någon roll egentligen. Men det är klart att man måste tänka på hur man framför saker, 

det måste man ju göra. Man måste ju visa respekt…[…]” (Gunilla)  

Gunilla säger även att det är väldigt svårt att förebygga eftersom att det hela tiden handlar om 

ersättningen och att någon måste leverera besked om att personer inte får någon ersättning. 

Hon säger att det därmed istället blir viktigare att det finns rutiner för vad man skall göra om 

det inträffar, och det upplever hon att det finns på hennes arbetsplats. Hon berättar att de till 

exempel inte tar besök på sina egna rum utan att där finns speciella besöksrum och att hon 

även kan be en kollega att medverka på mötet om hon känner sig osäker. Petra berättar att de 

har larmknappar i besöksrummen och att om det sker hot via telefon så skall man be personen 

att upprepa hotet. Frida säger att hon än så länge aldrig behövt använda någon form av 

säkerhetsåtgärd, men att hon vet att det finns i det fall hon skulle behöva. Eva säger att hon 

arbetat så pass länge att hon känner sig ganska säker på hur hon skall agera just i 

hotsituationen, att hon i själva situationen vet hur hon skall agera och att rädslan eller de 

jobbigare känslorna kommer först efteråt egentligen. 

Kollegorna nämns som den främsta källan till stöd i arbetet. Klimatet på arbetsplatserna tolkar 

jag av intervjupersonernas berättelser som väldigt öppet, där man kollegor emellan kan föra 

en väldigt öppen dialog. 

”Jag vet att jag alltid kan gå till mina kollegor om det skulle vara någonting jag undrar eller 

någonting. Om jag tror att de känner att de kan komma till mig också. Vi pratar väldigt öppet 

här, eller vi har en bra kontakt. Så har jag känt det ända sedan jag började…[…]” (Frida) 

Chefen nämns också som en källa till stöd eller uppbackning, men verkar vara sekundär i 

förhållande till arbetskamraterna. Vid svårare situationer eller i de fall det förekommer hot så 
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kontaktas givetvis chefen, men som Eva säger så springer hon inte in till chefen så fort hon 

haft en lite jobbig dag. Gunilla säger att det även finns specialisthjälp att tillgå om hon skulle 

känna ett behov av det. Petra säger också att stöd och hjälp finns om hon önskar det, både från 

arbetskamrater och chefer. 

 

5.4 Sammanfattning och vidare analys 

Myndighetsutövningen som sker i rollen som försäkringshandläggare inte är någonting som 

informanterna tänker på i sitt dagliga arbete utan den har istället blivit en naturlig del av 

arbetet.  Utgångspunkten för mitt arbete var att undersöka hur handläggarna själva ser på den 

utsatthet som de utsätts för när det gäller myndighetsutövning kontra hot. Vid en första 

anblick kan det därför ses som att det inte finns så mycket att ta upp till vidare diskussion när 

det gäller myndighetsutövningen. Dock nämner samtliga informanter trots detta vissa problem 

i rollen som myndighetsutövare, dels när det gäller de organisatoriska ramarna och dels när 

det gäller kontakten med klienterna. Handläggarna känner en viss svårighet i sitt arbete när 

det gäller de tidsramar som styr varje ärende och de upplever det därmed många gånger svårt 

att leva upp till rollen som personlig handläggare samtidigt som arbetet blir mer och mer 

administrativt. Denna aspekt ser jag som väldigt viktig för att förstå de påtryckningar som 

handläggarna utsätts för från olika aktörer, så som organisation och klient och kommer därför 

att ta upp den för vidare diskussion i den kommande analysen. 

I de tankar jag hade inför denna studie så trodde jag att handläggarna skulle finna en viss 

svårighet i att hålla isär personliga åsikter från befintliga regler och lagstiftningar. Så visade 

sig dock inte vara fallet då ingen av informanterna såg detta som något problem. I vissa fall 

kan de dock uppleva lagarna som lite väl strikta, men ser dem samtidigt som en hjälp i att vara 

tydliga i sin yrkesroll. Just detta faktum anser jag vara intressant att belysa vidare. Är det så 

att ju mer strikt lagstiftningen blir ju mindre personligt ansvar känner handläggarna i sitt 

arbete? Blir arbetet i takt med den hårdnande lagstiftningen därmed mindre psykiskt 

påfrestande för denna yrkeskategori eller finns det andra, negativa aspekter av att 

handläggarna är så kontrollerade i sitt arbete? 

Samtidigt som lagstiftningarna stramats åt de senaste åren har således även de negativa 

beskeden till klienterna ökat. Detta nämns av informanterna som en av de mest påfrestande 

situationerna i arbetet som handläggare. Det är vid dessa tillfällen som klienterna kan bli 

frustrerade eller arga och det är vid dessa tillfällen personalen i vissa fall kan hamna i 
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obehagliga situationer. Just när det gäller de situationer där man måste lämna negativa besked 

rörande ersättning nämner intervjupersonerna arbetserfarenhet som den viktigaste aspekten, 

dels när det gäller att känna trygghet i rollen som myndighetsutövare och dels i hanteringen av 

klienternas reaktioner. Detta väcker hos mig frågan hur man som handläggare kan distansera 

sig från dessa händelser? Är detta också kopplat till bristen på personligt ansvar och den 

trygghet informanterna finner i den gällande lagstiftningen?  

Hot är ingenting som handläggarna säger sig tänka på dagligen, men tre av fyra informanter 

har någon gång upplevt en situation där hot har varit inblandat. Två personer upplever att 

antalet hot har ökat de senaste åren medan de andra två säger sig har arbetat för kort tid inom 

organisationen för att märka någon skillnad. Den vanligaste typen av hot som förekommer är 

då den försäkrade hotar att skada eller ta livet av sig själv i det fall han eller hon inte får 

fortsatt ersättning. Den aspekt när det gäller hot som jag känner att jag vill ta upp lite mer för 

vidare analys är varför hot uppkommer. Det går egentligen lite utanför ramarna för min 

frågeställning då denna endast fokuserar på handläggarna. Dock anser jag att det ger en ökad 

förståelse för handläggarnas arbete och hanteringen av hot att även kort se det ur klienternas 

synvinkel. Varför reagerar klienterna som de gör och hur ska handläggarna hantera en sådan 

situation? Kan de på nått sätt förebygga att det händer eller är det bara en naturlig del av 

arbetet? 

 

6. Analys 

I detta avsnitt av studien kommer jag att koppla ihop de resultat jag fått fram genom mina 

intervjuer med försäkringshandläggarna och de teorier jag tidigare presenterat. Teorierna kan 

på detta sätt fungera som en hjälp att förstå de sociologiska aspekterna av de frågor som 

uppkommit under arbetets gång och de områden jag valt att ta upp för vidare analys. Jag har 

valt att dela upp analysen i huvudområdena myndighetsutövning och hot, vilka i sin tur är 

uppdelade i ett flertal underkategorier för att på så sätt ytterligare förtydliga och öka 

läsbarheten av arbetet. 
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6.1 Myndighetsutövning 

6.1.1  Förhållandet mellan organisation, handläggare och klient 

Myndighetsutövningen som sker i rollen som försäkringshandläggare inte är någonting 

informanterna säger sig tänka på i sitt dagliga arbete utan den har blivit en naturlig del av 

arbetet. De upplever dock en svårighet i den höga arbetsbörda som de har i sitt arbete idag, 

vilket enligt informanterna resulterar i en svårighet att leva upp till rollen som personlig 

handläggare. Hasenfeld (1992) säger att centralt i relationen mellan klient och handläggare i 

en människobehandlande organisation är att klienten måste ha en regelbunden kontakt med 

handläggaren och att klienten måste ges tid och utrymme i relationen till handläggaren. Detta 

säger sig handläggarna ha svårt att erbjuda då arbetsbelastningen redan ligger på en hög nivå 

samtidigt som det administrativa arbetet tar mer och mer tid. Redan här skapas alltså 

motsättningar mellan klientens önskemål och vad organisationen kan erbjuda. När klientens 

önskemål inte ryms inom ramarna för vad organisationen kan erbjuda leder det enligt 

Johansson (1992) till att handläggarna kan stöta på problem i sin yrkesroll och det kan skapa 

motsättningar mellan klient och organisation. Eftersom handläggarna är organisationens 

kontakt med klienterna blir det även dessa som får handha de konflikter som kan uppstå. Hur 

stora motsättningarna blir beror på hur viktigt klienten upplever sitt eget ärende och hur hårt 

organisationen begränsar handläggarens handlingsfrihet (Johansson, 1992). Ju mer kontakt 

klienten önskar och ju högre arbetsbelastning handläggaren tilldelas, desto större blir alltså 

motsättningarna mellan de båda parterna. Dessa motsättningar får ytterligare förståelse då 

man ser till att för gräsrotsbyråkraten är klienten en av många klienter, medan handläggaren 

för klienten är en unik kontakt (Johansson, 1992).  

Tiden som får läggas på varje handläggningsärende är starkt begränsad från organisationens 

sida och handläggarna upplever det ibland svårt att kunna hålla sig inom dessa ramar. 

Speciellt tydligt blir det, som en av informanterna säger, i komplexa ärenden där hon många 

gånger skulle vilja ha mer tid för att säkerställa en korrekt bedömning. Detta dilemma kan 

förstås genom Lipskys (1992) teori gällande de villkor som gräsrotsbyråkraterna måste leva 

upp till i sitt yrke. Han säger att en byråkrati är en social struktur som är hierarkiskt 

uppbyggd, där arbetarna har vissa speciella kompetensområden, och där arbetet till stor del 

präglas av lagar och regler som handläggarna måste rätta sig efter. I detta fall rör det sig om 

tidskrav inom vilka handläggarna skall klara av varje enskild arbetsuppgift och varje enskilt 

ärende. För det mesta menar dock Johansson (1992) att handläggarna accepterar de uppsatta 
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reglerna då hon annars får svårt att utöva sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Under mina 

intervjuer nämns av informanterna upprepade gånger att man kanske måste vara en viss typ av 

person för att kunna ha ett sådant här arbete. De säger att det är en förutsättning att man kan 

lägga sitt personliga åt sidan och endast fokusera på de aspekter som ingår i arbetet och de 

förordningar som man har att rätta sig efter. 

Även om informanterna som jag tidigare nämnde inte säger sig tänka så mycket på den 

myndighetsutövning som omger dem i deras arbete så anser jag dock inte att det är någonting 

man kan bortse från då den är ständigt närvarande och viktig del i att förstå förhållandet 

mellan organisation, handläggare och klient. Hasenfeld (1992) behandlar i sina teorier 

människobehandlande organisationer så som myndigheter, socialtjänst och försäkringskassa. 

Han menar att det finns en viss typ av maktrelation mellan handläggare och klient baserat på 

den kunskap och de befogenheter som handläggaren har relaterat till sin yrkesroll. 

Handläggarna utövar därmed en viss typ av makt över de individer till vilka de skall bedöma 

rätten till ersättning. Samtidigt är de dock väldigt begränsade i sin handlingsfrihet utifrån 

organisationen som helhet och de regler som omger den. Johansson (1992) beskriver det som 

att gräsrotsbyråkraterna, i detta fall handläggarna, är strikt styrda av högre instanser, men att 

de på samma gång utövar auktoritet över samhällsmedborgarna. Weber beskriver det som att 

det endast är den formella legaliteten i de gällande förordningarna som styr handläggarna i 

deras arbete och att det endast är på grund av dessa som de har ett maktövertag (Weber, 

1983). Han menar alltså att makten endast fungerar inom ramen av de gällande regler och 

lagstiftningar i förhållande till vilka handläggarna grundar sina bedömningar. 

 För att få ytterligare förståelse för den maktutövning som sker inom försäkringskassan, både 

när det gäller förhållandet mellan organisation och handläggare, handläggare och klient, samt 

organisation och klient kan vi använda oss av Foucaults (2008) maktanalys. Foucault menar 

att det inte endast finns en typ av makt utan att varje relation eller socialt umgänge innefattar 

olika typer av makt. Således skulle det även enligt detta tankesätt även finnas en ett visst 

maktförhållande mellan klient och handläggare, där klienten utövar en viss typ av makt. Detta 

bekräftas även genom mina intervjuer där det framkommer att handläggarna inte bara känner 

sig styrda utifrån organisationen, utan att även klienterna ställer vissa krav på dem genom till 

exempel personliga möten och snabba handläggningstider, vilket för klienten förhoppningsvis 

resulterar i snabbt utbetalda pengar. 



43 
 

Således är vi vid det här laget eniga om att det inom försäkringskassan förekommer många 

olika typer av maktutövning. Foucault beskriver två större grupper av maktutövning; makt 

över enskilda individer och makt över en befolkning (Foucault, 2008). Försäkringskassan som 

organisation anser jag innefattar båda dessa aspekter. Mest tydligt blir det kanske genom att se 

handläggaren som individen och försäkringstagarna som befolkningen eller 

befolkningsgruppen. Individen, det vill säga handläggaren, övervakas i sitt arbete. Hon är 

styrd av många organisatoriska ramar, har liten egen handlingsfrihet och kontrolleras i sitt 

arbete genom den dokumentation som sker av varje handläggningsärende. Även när det gäller 

beteende och uppträdande finns det en viss typ av kontroll då handläggaren inte är fri att visa 

sina personliga åsikter eller känslor i kontakten med klienterna. Enligt Foucault (2008) är det 

inte alltid makt utövas i syfte att förbjuda eller förhindra, utan kan även användas för att leda 

eller guida människor mot ett önskat mål, vilket inte sällan sammanfaller med ett för 

samhället önskvärt beteende. Makt över en befolkningsgrupp, eller bipolitik som han också 

kallar det, syftar till att styra befolkningen i en för samhället gynnsam riktning. I detta arbete 

har stora administrativa, ekonomiska och politiska instanser stor betydelse. Försäkringskassan 

skulle kunna vara just en sådan instans genom deras påverkan på klienterna och strävan efter 

att alla med någon form av bibehållen arbetskapacitet också skall komma ut på 

arbetsmarknaden igen så fort som möjligt. Att så många människor som möjligt 

förvärvsarbetar har stora vinster för samhället i stort och precis som Foucault (2008) skriver 

så uppfyller de därmed ett givet syfte; att producera rikedomar för samhället.  

6.1.2  Lagstiftning och personligt ansvar 

I vissa fall kan informanterna uppleva de gällande reglerna och den gällande lagstiftningen 

som lite väl strikt. Samtidigt berättar de dock att det är just lagstiftningen som hjälper dem att 

vara tydliga i sitt arbete. Det är genom lagstiftningen som de får de regler utefter vilka de 

skall göra sina bedömningar och det är endast och uteslutande ifrån dessa gällande regler som 

varje enskilt ärende skall behandlas. Dock är handläggarna, precis som Lipskys (1992) 

gräsrotsbyråkrater, delegerade en viss handlingsfrihet i sitt arbete när det gäller den personliga 

bedömning som skall göras i varje enskilt fall. En bedömning som dock inte är så fri som den 

vid första anblicken kan verka.   

Organisationen som handläggarna arbetar inom består av en hierarki av individuella 

tjänstemän där var och en har ett personligt kompetensområde. Som Weber (1983) beskriver 

det har dessa tjänstemän inget personligt ansvar utan är helt underkastade organisationen vad 
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gäller opersonliga plikter i tjänsten. Detta märks tydligt bland de intervjuade handläggarna då 

de helt tar avstånd från personligt ansvar och endast hänvisar till organisationen och de regler 

som de har att rätta sig efter i sina bedömningar. På detta sätt är det enkelt att förstå att ju 

tydligare, och kanske även i vissa fall striktare, regler handläggarna har att rätta sig efter ju 

tydligare blir det att skilja mellan personliga åsikter och organisationens krav. Handläggarna 

själva påpekar också att deras arbete går ut på att just vara budbärare av den befintliga 

lagstiftningen och att det i rollen helt enkelt inte finns utrymme för personliga åsikter. 

Informanterna nämner arbetserfarenhet och kunskap som två viktiga faktorer i sitt arbete och 

med ökad kunskap upplever de att de kan var tydligare i sitt arbete och på så sätt bemöta 

klienterna på ett mer professionellt sätt utan personliga värderingar. Enligt Weber (1983) är 

det just auktoritetsutövning genom kunskap som gör den byråkratiska administrationen 

särskilt rationell. Då syftar han både på ren fackkunskap som i detta fall skulle vara regler och 

lagstiftning, men även menar även att ökad erfarenhet i tjänsten ger en ytterligare 

maktställning då man på detta sätt även har erfarenhet av de faktiskt förhållanden eller 

situationer som kan förekomma i tjänsten. 

Lipsky (1992) skriver att byråkrati är en social stuktur med vissa speciella kännetecken. Ett av 

dessa kännetecken menar han är att den till stor del präglas av lagar och regler till vilka de 

anställda måste rätta sig i sitt arbete. Informanterna talar mycket om att de är strikt styrda av 

den gällande lagstiftningen och att det är med hänvisning till gällande lagar som alla beslut 

fattas. Weber delar ovanstående syn och menar att den enskilda handläggaren begränsas starkt 

av olika regler och mekanismer och att dessa ger ett tydligt ramverk inom vilket 

organisationens verksamhet organiseras (Styhre, 2009). Med utgångspunkt i ovanstående kan 

vi närmast koppla handläggarens yrkesutövande till vad Weber (1983) benämner som en 

målrationell handling. Handläggaren arbetar i sin yrkesroll för ett bestämt mål och där hon 

kommer att handla på ett sådant sätt att hon med högsta sannolikhet och med enklast möjliga 

medel, kommer att uppnå målet. I detta fall kanske det närmast är organisationens uppsatta 

mål som vi skall tala om. Handläggaren som person har därmed återigen blivit fri från sina 

personliga värderingar och skall endast fokusera på de för organisationen uppsatta målen.  

Är det då endast positivt att handläggarna är så styrda i sitt arbete? Som de själva säger så 

hjälper lagstiftningen dem att vara tydliga och att göra rättvisa bedömningar i det avseendet 

att alla klienter bedöms utefter samma regler. Detta bekräftas av Weber (1983) då han 

beskriver att på det sätt den idealiska ämbets- och tjänstemannen sköter sitt arbete så 

behandlas alla människor lika då de befinner sig i samma situation och att ingen hänsyn tas 
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till enskilda personer. Samtidigt påpekar han dock att detta kan ha vissa sociala konsekvenser 

för de inblandade just på grund av den opersonliga anda som råder inom denna kontext. Han 

beskriver det som utan hat och passion, vilket därmed även skulle resultera i en organisation 

eller ett bemötande utan kärlek och entusiasm. Att arbeta i en organisation utan kärlek och 

entusiasm tordes således medföra vissa negativa aspekter av bristen på personligt ansvar och 

personligt engagemang. Av mina intervjuer med de som arbetat en längre tid inom 

försäkringskassan framkommer även att de i början av sin yrkeskarriär, då lagstiftningen inte 

var lika strikt, kände en större relation till klienterna än vad de gör idag. Arbetet verkar 

därmed mer och mer gå åt just det som Weber (1983) beskriver som en opersonlig 

organisation. Av Hasenfelds (1992) teorier framgår att handläggare inom försäkringskassan, 

eller egentligen alla människobehandlande organisationer, många gånger ställs inför svåra 

dilemman då de vet vilken hjälp som finns att tillgå, men samtidigt vet att det inte på nått sätt 

har befogenheterna till att hjälpa dessa personer då de inte faller inom ramarna för de krav 

som ställs på dem för exempelvis rätten till ersättning. Handläggarna kan därmed många 

gånger bli tvungna att lämna negativa besked till klienterna trots att de personligen skulle 

föredra en annan lösning.  

6.1.3 Leveransen av negativa besked 

Just leveransen av negativa besked beskrivs av de informanterna som en av de svåraste 

aspekterna med arbetet som handläggare inom försäkringskassan, och en aspekt av arbetet 

som aldrig går att frångå. Detta kan ses som en självklarhet, men handläggarens roll gällande 

de negativa besluten kan få ytterligare förståelse genom Hasenfelds (1992) teorier där han 

säger att gemensamt för alla människobehandlande organisationer är att de på ett eller annat 

sätt verkar för medborgarnas välfärd och välbefinnande, samtidigt som de på andra sätt även 

är kontrollerande, fostrande och byråkratiska. Då syftar han främst på de lagar och regler som 

måste följas och att handläggarna många gånger vet vilka resurser som finns att tillgå, men är 

hindrade att i sin yrkesroll utnyttja dessa fullt ut. När det gäller försäkringskassan så berör de 

till exempel både välbefinnande och välfärd genom ekonomiska tillgångar för en viss grupp 

av befolkningen, men samtidigt utövar de en viss kontroll på medborgaren genom att ställa 

krav för bland annat rätten till ersättning. Detta medför att handläggaren kommer att ställas 

inför situationer där hon måste lämna negativa beslut till klienterna angående ersättning i de 

fall dessa inte lever upp till de krav som ställs för rätten till ersättning. För att kunna hantera 

situationer som dessa krävs det enligt informanterna att man har en viss distans till sitt arbete.  
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Johansson (1992) menar att det i själva mötet med klienten inte alltid är så lätt att strikt kunna 

hålla sig till dessa opersonliga krav och att det därmed uppstår en konflikt mellan det 

personliga hos deltagarna och det beteende som organisationen förespråkar. Detta dementeras 

av de intervjupersoner som jag talat med, vilka alla säger sig ha förmågan att på ett bra sätt 

hålla isär personliga åsikter från de befintliga reglerna i kontakten med klienterna och 

hänvisar återigen till att man i sin roll endast är en budbärare av en redan befintlig lagstiftning 

som man inte varit delaktig i att frambringa. Dock kvarstår det att handläggarna många gånger 

får ta emot negativa reaktioner från klienterna på de beslut som fattats och att just dessa 

situationer upplevs som en av de svåraste delarna i arbetet. Handläggarna säger sig dock ha en 

förståelse för många av de reaktioner som uppkommer och att de sällan tar klienternas 

reaktioner personligt. Lipsky (1992) säger att motsättningarna mellan klient och organisation 

ökar när handläggarnas handlingsfrihet minskas, som i de fall då regelverken stramas åt. Det 

kommer därmed att fattas fler negativa beslut och handläggarna måste därmed besitta en 

förmåga att hantera klienternas personliga reaktioner på de beslut som fattas. 

Samtliga informanter upplever att det är enklare att lämna negativa besked idag än då de först 

började arbeta som handläggare.  Detta hänvisar de dels till lagstiftningen och dels till den 

erfarenhet som de tillägnat sig under sin anställningstid. Säkerheten i yrkesrollen säger 

informanterna underlättar när det gäller tydlighet i bemötandet av den försäkrade. Är man mer 

säker på sin roll kan man också bemöta klienterna på ett klarare sätt. Hänvisningen till 

lagstiftningen kan på detta sätt inte bara fungera som en strategi för handläggarna att själva få 

distans till de beslut som är fattade, utan även som ett verktyg för att ytterligare förstärka sin 

maktposition i förhållande till de försäkrade (Weber, 1983).  

 

6.2 Hot 

6.2.1 Uppkomst och hantering av hot 

Det är uteslutande i situationer rörande avslag på ersättning som det förekommer hotfulla 

situationer mot handläggare på försäkringskassan. Av de som deltagit i min studie har tre 

informanter någon gång varit delaktiga i en situation där någon form av hot har förekommit. 

Den vanligaste typen av hot är enligt informanterna där den försäkrade hotar att skada, eller i 

vissa fall ta livet av sig själv, i det fall han eller hon inte får fortsatt ersättning. 
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För att förstå både den roll som handläggarna har i sitt yrke och försäkringstagarnas 

reaktioner när det gäller de negativa beslut i ärenden så kan vi med fördel använda oss av 

Webers olika idealtyper för handlingar. Informanterna talar mycket om att de är strikt styrda 

av den gällande lagstiftningen och att det är med hänvisning till gällande lagar som alla beslut 

fattas. Både Lipsky (1992) och Weber (1983) delar ovanstående syn och menar att den 

enskilda handläggaren begränsas starkt av olika regler och mekanismer och att dessa ger ett 

tydligt ramverk inom vilket organisationens verksamhet organiseras. Med utgångspunkt i 

ovanstående kan vi, som jag tidigare nämnt, närmast koppla handläggarnas yrkesutövande till 

en målrationell handling där hon arbetar mot ett bestämt mål och där hon kommer att handla 

på ett sådant sätt att hon med högsta sannolikhet kommer att uppnå organisationens uppsatta 

mål. Även Hasenfeld (1992) delar den tidigare beskrivna uppfattningen om att arbetet i 

människobehandlande organisationer sker rationellt och målinriktat, men menar att 

handläggarna samtidigt arbetar utifrån ett moraliskt spektrum som måste upprätthållas. 

Webers värderationella handling är, som namnet lyder även den en rationell handling, men 

vilken istället bygger på de värderingar som individen bär med sig. Den kan därför anses ha 

ett samband med en människas moral, och de handlingar som bygger på denna moral (Weber, 

1983). I hanteringen av klienters negativa reaktioner på de beslut som handläggarna tar i sin 

yrkesroll måste de enligt informanterna uppträda lugnt och sakligt. De skall visa empati och 

förståelse för klienterna samtidigt som de på ett tydligt sätt skall förklara anledningen till 

beslutet med hänvisning till lagstiftningen. Handläggarna använder sig här dels av den 

målrationella handlingen på det sätt att leveransen av det negativa beslutet är en del av deras 

yrkesroll, och en del av de mål som skall uppnås. Samtidigt visar de värderationella 

handlingarna att handläggaren trots detta är en mänsklig figur som besitter förmågan att bilda 

ett känslomässigt band till klienten och på så sätt underlätta för honom eller henne att ta till 

sig beslutet. 

När en klient reagerar känslomässigt på ett negativt beslut och öppet visar sin ilska eller 

frustration är detta ett tydligt exempel på vad Weber (1983) benämner som en affektuell 

handling. Denna handlingstyp är varken logisk eller rationell utan styrs endast av personens 

känsloimpulser. Intervjupersonerna berättar att personerna som uttalar hot, vare sig det gäller 

hot om skada sig själva, eller hot gentemot handläggaren, ofta lugnar ner sig efter en stund 

och ber om ursäkt för sitt handlande. De blev så frustrerade över det negativa beslutet att 

deras känslomässiga reaktioner helt dominerade under en stund och handlade därmed helt 

impulsivt. Som handläggarna benämner det är de flesta hoten tomma hot, där klienterna aldrig 
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skulle göra verklighet av det sagda ordet, utan det är en tillfällig reaktion i ett tillstånd av 

panik eller frustration. När denna första reaktion gått över och personen ber om ursäkt för sitt 

handlande så har den affektuella och icke rationella handlingen istället övergått till en 

värderationell handling där klienten vet att han eller hon har gjort fel och att detta uppförande 

kan ha kommit att påverka en annan människa negativt. Han eller hon vet egentligen att det 

inte är av illvilja som handläggaren har fattat det gällande beslutet och känner därför ett behov 

av att be vederbörande om ursäkt.  

6.2.2 Förebyggande arbete  

Nu när vi har en tänkbar förklaring till varför hot kan uppkomma, kan vi då även förebygga 

att det inträffar? Troligtvis inte, vilket även bekräftas av de intervjuade handläggarna. Är 

klienternas reaktioner baserade på tillfällig frustration och således inte rationella handlingar 

kan vi troligtvis inte undvika dem. Som en av informanterna säger går det aldrig att göra 

leveransen av ett negativt besked till någonting positivt för klienten. Däremot menar 

handläggarna att det finns vissa aspekter som kan bidra till att minska frekvensen av hot mot 

handläggare. Den mest betydelsefulla är bemötandet av klienterna.  

Inom de människobehandlande organisationerna finns det en maktrelation mellan handläggare 

och klient baserat på den kunskap och de befogenheter handläggaren har inom sin yrke. 

Hasenfeld (1992) menar dock att det ibland kan medföra positiva effekter om man tonar ner 

den maktbarriär som finns mellan handläggare och klient. En sådan situation skulle kunna 

vara just när det gäller att leverera negativa besked till de försäkrade då man på detta sätt 

skulle kunna bidra till ökning av känslor gällande empati, tillit och trygghet mellan klient och 

handläggare. Även Lipsky (1992) talar om vikten av att för handläggarna finna rätt balans i 

förhållandet mellan medkänsla och myndighetsutövning i kontakten med klienterna. I de 

resultat jag fått fram genom mina intervjuer framgår det att de personer som arbetat längst tid 

inom organisationen anser att de tidigare hade en närmare kontakt med klienterna, men att 

detta inte längre är möjligt på samma sätt, relaterat till både striktare lagstiftning och en högre 

arbetsbörda. Både av intervjuerna och tidigare forskning framgår även att antalet hot har ökat 

genom åren och kanske skulle det kunna finnas ett visst samband mellan denna ökning och 

den förändring som skett i relationen mellan klient och handläggare.  

Samtidigt som Hasenfeld (1992) förespråkar en nedtoning av den makt som existerar, så anser 

han det dock viktigt att klargöra att trots att handläggaren finns till för klientens behov och 

välbefinnande, så får den yrkesmässiga relationen aldrig övergå i en personlig relation. I detta 
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instämmer även Lipsky (1992) då han säger att just transformationen från individ till 

”handläggningsärende” är en nödvändighet för att handläggaren skall kunna utföra sitt arbete. 

 

7. Egna reflektioner 

Utgångspunkten för mitt arbete var att undersöka hur handläggare på försäkringskassan ser på 

den utsatthet som de själva utsätts för i sin yrkesroll i form av myndighetsutövning kontra hot. 

Vad jag fick fram av studien var att även om handläggarna är väl medvetna om dessa två 

aspekter av sitt arbete, så verkar det inte vara någonting som påverkar deras dagliga arbete i 

särskilt hög grad. Alla de deltagande handläggarna verkar trivas på sitt arbete och i det stora 

hela uppleva det som en positiv arbetsplats. De ser det som en naturlig del av arbetet att lämna 

negativa beslut och även om det i vissa situationer upplevs som svårt eller påfrestande så 

anser sig alla handläggare kunna distansera sig till sitt arbete och inte låta sig nedslås av de 

svårigheter som kan dyka upp. 

Intervjupersonerna nämner att man måste vara på ett visst sätt om man skall kunna klara av ett 

arbete som handläggare och att om man inte kan hantera de negativa aspekterna av yrket på 

ett bra sätt så kan man nog inte arbeta inom organisationen. Detta håller jag efter avlutat 

arbete helt med om. Genom den inblick jag fått in handläggarnas arbete har jag nu 

uppfattningen om att man som handläggare måste kunna skilja mellan yrkesroll och 

personlighet på ett tillfredsställande sätt för att passa inom organisationen. 

I de förutfattade meningar jag hade innan jag startade denna studie så trodde jag att det skulle 

betraktas som svårt av handläggarna att skilja mellan sina personliga åsikter och de gällande 

lagstiftningarna, och att det därmed skulle uppstå situationer där dessa hamnade i konflikt 

med varandra. Så visade sig dock inte vara fallet bland de handläggare som jag intervjuade då 

ingen av dessa upplevde detta som en svårighet. De var istället helt eniga om att man som 

myndighetsperson endast är en förmedlare av gällande lagar och regler och att de personliga 

åsikterna måste hållas helt utanför arbetet. På nått sätt känner jag det som en lättnad att höra 

att så är fallet, dels för att det då borde medföra att alla bedömningar blir mer rättvisa, och 

dels för att jag på detta sätt inte uppfattar att handläggarna känner sig så psykiskt påfrestade 

när det gäller den aspekten av arbetet. 

Tre av de intervjuade handläggarna säger sig någon gång blivit utsatta för någon form av hot, 

men när man talar om det borde man kanske samtidigt ta i beaktning att dessa tillsammans 
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arbetat många år inom organisationen och att antalet hot baserat på tid då egentligen kanske 

inte är så stort. Självklart anser jag inte att någon människa skall behöva utsättas för hot, vare 

sig i sitt yrkes- eller privatliv, men jag ställer mig ändå mer kritisk till medias bild av arbetet 

som försäkringshandläggare efter denna studie. Jag kan inte påstå att jag efter genomförda 

intervjuer har blivit avskräckt av ett arbete på försäkringskassan, utan har snarare fått en mer 

positiv bild av organisationen än jag hade innan och jag tycker det är synd att den fått så 

dåligt rykte.  

Kanske har jag själv heller inte med denna studie fokuserat på de positiva aspekterna av 

arbetet som försäkringshandläggare då både myndighetsutövning och hot, samt de svårigheter 

som finns inom båda dessa områden varit grunden i mitt arbete. Det kan jag såhär i efterhand 

känna vara lite tråkigt och hade jag vetat vad jag vet nu när jag påbörjade mitt arbete så hade 

jag nog istället valt att fokusera mer på de positiva aspekterna av arbetet som handläggare och 

att framhäva den viktiga del som organisationen faktiskt har för många människors 

välbefinnande. Givetvis går det aldrig att frångå att både försäkringskassan som organisation 

och handläggarna i sina yrkesroller är starkt kontrollerade och styrda av andra både 

lagstiftning och andra instanser, men jag tror och hoppas att de flesta människor som arbetar 

med dessa arbetsuppgifter faktiskt har en önskan om att hjälpa människor och att de gör så 

gott de kan utifrån de regler som finns. Jag känner det därmed orättvist att det i samhället 

målas upp en bild av handläggare som lata och ovilliga i sina yrkesroller då detta många 

gånger beror på aspekter som de enskilda personerna inte kan råda över. 
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9. Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Ålder? 

Utbildning? 

Arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat på försäkringskassan/med dessa arbetsuppgifter? 

Tidigare arbetslivserfarenheter? 

 

Myndighetsutövning 

Hur upplever du ditt arbete? 

Hur upplever du din roll som myndighetsutövare? 

Vilka svårigheter finner du i denna roll? 

I ditt yrke måste du följa befintliga lagstiftningar och regler, vilka kanske inte alltid är 

kompatibla med dina personliga värderingar. Hur upplever du detta? 

Samtidigt som ditt arbete innefattar myndighetsutövning, så krävs det även av din yrkesroll att 

visa lojalitet och hänsyn till klienterna, händer det någonsin att dessa roller hamnar i konflikt 

med varandra? 

Är det någon skillnad mellan hur du upplever myndighetsutövningen nu och då du först 

började ditt arbete? Om skillnader finns, skulle du kunna specificera dessa lite närmre? 

Vad anser du om ditt ansvar i förhållande till den enskilda personens fortsatta möjligheter 

gällande ekonomi och psykiska hälsa? 

Vad tycker du är det svåraste/det mest krävande i ditt arbete och hur hanterar du det? 

Kan du ge exempel på någon situation som du upplevde som extra svår eller jobbig på något 

sätt? 
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Upplever du att du har personer du kan vända dig till för att få stöd i ditt arbete? Hur använder 

du detta i praktiken? 

 

Hotbild och upplevelser av hot 

Hur tänker du själv kring den utsatthet du har i ditt arbete? Är det någonting du reflekterat 

kring?  

Hur upplever du att hotbilden mot försäkringshandläggare ser ut? Upplever du att den har 

förändrats över tid, ändrat karaktär? 

Vilken typ av hot är det som förekommer? (fysiska, psykiska, hot mot arbetsroll eller 

privatperson, hot om att skada sig själva?) 

Har du någon gång själv känt dig hotad i ditt arbete eller känt obehag/rädsla inför mötet med 

en klient? 

Om ja, har det hänt en eller flera gånger, och kan du berätta om när och hur det inträffat? 

Samt om du fick någon hjälp att hantera/bearbeta situationen? 

Vad tror du kan vara anledningen till att en hotbild uppstår?  

Vilka situationer skulle du säga är extra utsatta eller riskfyllda? Några speciella typer av 

ärenden eller någon speciell typ av klienter? 

Upplever du att organisationen eller du som handläggare på något sätt skulle kunna förebygga 

att det inträffar? (T.ex. genom arbetsmiljö, föreskrifter, förberedelser, bemötande, tid och 

plats för samtal etc.) 

Känner du att du har en tillräcklig kunskap inom ämnet så att du vet hur du skall agera om du 

någon gång skulle bli utsatt för hot? 

 

Sammanfattning 

Talar du och dina kollegor eller överordnade någonsin om utsattheten i ert arbete? Om ja, vad 

är det då som sägs? 

Kan du berätta vilken roll arbetsgivare och kollegor spelar i hanteringen av svåra situationer? 
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Om du fick välja, vad skulle du då vilja förändra på din arbetsplats? 

Har du någonting annat du skulle vilja tillägga i denna intervju? 
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10.  Bilaga 2: Intervju 

Följande tecken har använts vid transkriberingen: 

… Paus 

+ Längre paus 

/ Den talande avbryter sig själv eller blir avbruten 

 

J = Johanna 

I = Intervjuperson 

 

 

J: Hur länge har du arbetat här? 

I: Jag har arbetat länge…kanske 30, ja över 30 år i alla fall 

J: Har du haft samma arbetsuppgifter sedan du började? 

I: Nej det har jag inte haft förut hade jag mera övergripande frågor men med försäkringen och 

kontakt med kunder har jag väl haft i alla fall i tjugofem år…men sedan har ju yrkesrollen 

ändrats men under de senaste 25 åren har jag alltid arbetat med kundkontakter med personer 

som är långtidssjukskrivna. En period med arbetsskador har jag gjort också för kanske 25 år 

sedan 

J: Vad har du för utbildning? 

I: Tre årigt gymnasium som jag sedan byggt på med poäng i olika saker som är/alltså 

specialutbildning på karlstad universitet med kurser som är skräddarsydda för yrkesrollen 

J: Hur gammal är du? 

I: Jag är XX år, har jobbat i XX innan och 1 år i XX 

J: Hur upplever du ditt arbete? 

I: Det är väldigt stor skillnad mot hur det har varit tillbaka i tiden kan man ju säga. Jag har ju 

varit med så pass länge så jag har ju följt försäkringskassan kan man ju säga, från att vara en 

arbetsplats där man hade ganska gott om tid och där man kunde utföra sina arbetsuppgifter 
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utan stress och där det har varit väldigt vida ramar, det har funnits en lag men den har varit 

väldigt vid och det har varit fritt för egna lösningar och jag har jobbat mycket med 

rehabilitering genom åren där man har kunnat hitta på individuella lösningar, och idag är mitt 

jobb så strukturerat, det är ju toppstyrt och nästan varenda sekund är styrt vad jag ska göra i 

ett ärende och hur många minuter det får ta och så vidare, det är en oändligt stor skillnad, och 

det är stor stress, mycket stor stress, så det är att hålla huvudet ovanför vattenytan kan man 

säga 

J: Hur upplever du rollen som myndighetsutövare? 

I: Den har också ändrats väldigt mycket, jättemycket alltså. Idag jobbar vi ju mycket med, 

eller vi jobbar ju bara med den nya socialförsäkringen som man klubbade förra året i juli 

månad som är ganska strikt och stram och det är många människor som inte får ersättning. Så 

att idag är det ju tufft att vara myndighetsutövare och att vara budbärare alltså, man får ju 

aldrig ge uttryck för sina personliga tankar och jag kan ju tycka jättemycket men jag är ju 

liksom myndighetsperson och ska framföra, eller vara budbärare av socialförsäkringslagen 

helt enkelt. Vilket kanske inte är så lätt idag, det är mycket skäll och självmordshot och det 

har varit mycket sådant.  

J: Hur upplever du det när dina personliga värderingar inte överrensstämmer med 

lagstiftningen? 

I: Alltså det kanske är, jag vet inte om det är personlighet eller om det beror på erfarenhet, 

men jag tycker ändå att det går ganska bra att skjuta åt sidan sina personliga värderingar. Jag 

tycker inte att det är så svårt i alla fall. Det är ju inte så att jag gör våld på mig själv för att jag 

måste fatta ett beslut så att säga. Det går ju inte, för då kan man nog inte jobba med detta, utan 

jag får ju skjuta det långt bort. Så jag har inte så stort problem med det egentligen utan jag tar 

på mig en myndighetsroll när jag kliver in här och då är jag den personen. Och det är ju inte 

jag, det är ju inte mitt personliga så va 

J: Men samtidigt som arbetet innefattar myndighetsutövning så krävs det ju att man visar 

hänsyn och förståelse för klienterna, händer det någonsin att de rollerna hamnar i konflikt med 

varandra? 

I: Nej egentligen inte. Jag tror inte det egentligen. Jag tror att kanske med erfarenhet, jag 

känner mig så säker i min roll, jag har jobbat så många år och har så mycket med mig så att 

säga, jag har nästan varit med om det mesta så kan man säga. Man måste ju vara lyhörd för 



58 
 

kunden men får ju inte heller tappa liksom fokus på vad det är jag utför. Men jag lider inte av 

att jag tycker att det är så jobbigt att få ihop det, det gör jag inte 

J: Vilka svårigheter ser du i din roll som myndighetsutövare? 

I: Det allra svåraste är nog helt enkelt att få tiden att räcka. Det är jobbigt, man är ju hela tiden 

så pressad och det finns inte en minut över. Man måste ha jättehögt tempo och man kan inte 

sitta och fundera så som man kanske skulle vilja ibland. Det är ju komplicerade ärenden 

ibland och jag skall fatta ett komplicerat beslut som har med folks försörjning att göra kanske 

och då gäller det att man måste jobba ganska snabbt och man får inte fastna för då får jag 

ingenting gjort. Utan man måste veta var hittar jag den uppgiften och hur kan jag ta stöd 

liksom hur ska man bedöma. Och sen att det är så många som är missnöjda alltså och 

förtvivlade och arga och liksom frustrationen från kunderna. Ibland är det ju så, man har ju 

bra och dåliga dagar själv, jag är ju inte på topp varje dag och har man en dålig dag själv så 

kanske min toleransnivå är så hög och det får jag ju inte visa kunden att jag kanske inte orkar 

lyssna på den här personen men jag måste göra det ändå. Samtidigt har jag ju inte tid att sitta 

och lyssna hur länge som helst utan jag måste få stopp på samtalet och det är ju också lite 

jobbigt 

J: Hur hanterar du en sådan situation? 

I: Idag är det ju så att många är så förtvivlade så de vill prata länge de vill fråga och drar 

kanske hela sin historia för kanske tredje gången. Så tillslut så måste man ju säga att nu har 

jag alltså inte möjlighet att prata med dig längre och att vi kommer nog inte längre nu och i 

värsta fall så får man ju kanske till och med säga att jag är upptagen nu och har ingen 

möjlighet att diskutera mer med dig just nu. 

J: Du berättade att det är stor skillnad mellan jobbet nu och när du började. Var det mer öppet 

för din personliga bedömning förut? 

I: Ja, O ja, det var det verkligen. Man hade ju mycket mer tid alltså. Man kan väl säga att för 

så sent som för kanske 5 år sedan så har det hänt väldigt mycket. Och för fem år sedan så 

jobbade jag med rehabilitering, yrkesinriktad rehabilitering, och där fanns ju väldigt mycket 

fria möjligheter att skräddarsy rehabilitering och olika lösningar och jag hade ju mycket mer 

tid. Så det är jättestor skillnad 

J: Kan du ge exempel på någon situation som du upplevt som extra svår eller jobbig i ditt 

arbete? 

I: Ja…kanske den typen som jag kan känna är mest jobbigt att hantera är aggressiva personer 
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kopplade till psykiska problem. Det kan vara lite tufft när man känner sig liksom väldigt 

ensam i sin yrkesroll. Jag har kanske en handfull sådana där riktigt obehagliga som har varit 

kanske lite yngre män som har psykiska problem och där man inte, där man liksom inte kan 

tillfredsställa det de vill ha. De vill kanske ha ersättning hur länge som helst och det ena med 

det andra och det kan ju inte jag ge utan kanske måste dra in sjukpenningen, och det funkar 

jättebra fram tills den dag du måste presentera någonting som de inte gillar eller som de inte 

är överrens om, och då kan jag tycka ibland att det kan bli obehagligt så. Jag har ju fått hot 

och sådär och vid något tillfälle till och med fått ha min chef med mig när man ska ha något 

besök eller så. Så det är ju lite sådär, och kanske inte alltid så kul. Men jag tycker ju ändå att 

de flesta funkar ju väldigt bra. Jag har inte så svårt att presentera negativa beslut och det 

brukar gå bra tycker jag, men det är klart att det är/idag är det nog många som blir mest 

förtvivlade tror jag, att man har inget val. Vi drar in ersättningen och man vet inte vad man 

ska leva av och det enda jag kan säga är att ”ja du får gå till socialen alltså jag har inget annat 

att säga”. Nu jobbar jag ju bara med arbetslösa personer så det är ju inte personer där man kan 

säga att i värsta fall så får du gå tillbaka till din anställning då även om du inte riktigt klarar av 

det i ditt medicinska till stånd just nu. Men de personer jag arbetar med har ju ingen 

anställning. 

J: Upplever du att du har personer du kan vända dig till för att få stöd i ditt arbete? 

I: Kollegor. Eller jag har ju en chef också men mest är det kollegor. Men jag har ju haft 

handledning också genom åren och det finns specialister och sådär. Så stöd finns om jag vill 

ha det, det gör det 

J: Hur tänker du själv kring den utsatthet som finns i ditt arbete? 

I: Tänker du mig som person så? Alltså utifrån att det har blivit tuffare i försäkringen så har 

jag ju till exempel tagit bort mitt namn ur telefonkatalogen. Jag finns inte med heller på eniro 

eller hitta eller någonting sånt där. Där finns jag inte med. Det gjorde jag när jag började här 

för jag upptäckte ganska snart att jobba med arbetslösa, i den gruppen finns det personer alltså 

som kanske lever lite utanför samhället som kan vara våldsbenägna och då plockade jag bort 

det så jag inte finns med i några register eller så. Det är väl det konkreta så 

J: Hur upplever du att hotbilden mot försäkringshandläggare ser ut och upplever du att den har 

förändrats? 

I: Ja det har den gjort, det har den faktiskt gjort. För inte så jätte länge sedan, ja kanske en 

månad sedan så var det någon som kastade in en stor sten här genom fönstret till min kollega. 
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Alltså ingen som vi såg men det var någon som hade gjort det under kvällen eller natten och 

sedan är det ju många som blir arga och uttalar hot. Men nu är det ju så att de flesta som gör 

det kan man ju säga, och det brukar jag säga, eller fråga att ska jag uppfatta detta som ett hot 

eller vad menar du, och då säger ju de allra flesta att jag är ju inte arg på dig utan det är ju 

systemet och så va. Men sen finns det ju naturligtvis personer som säkert kanske skulle kunna 

gå vidare. Nu har vi inte upplevt det just här, men det har ju hänt 

J: Upplever du att det har ökat? 

I: Ja det har ökat jätte mycket, det har det gjort. Och det är tack vare att vi ju inte är så 

generösa längre som vi har varit. Alltså socialförsäkringen har ju varit jätte generös och folk 

har kunnat gå sjukskrivna nästan hur länge som helst och haft sjukersättningar och idag är det 

inte så utan det är ju så istället att majoriteten får ingen ersättning 

J: Vad tycker du själv om det (att socialförsäkringen blivit så mycket hårdare och att det är 

svårt att få ersättning), är det en bra eller dålig utveckling? 

I: Med själva försäkringen? Alltså det känns ju lite som att det är ytterligheter vi jobbar med. 

Ena perioden så är vi väldigt generösa och när vi varit generösa i tillräckligt många antal år så 

är det ju så att det blir fler och fler som får ersättning och det blir mer och mer kostsamt och 

då ändrar man liksom såhär, som att vända på en hand. Och idag, nu är det kanske lite för 

strikt idag. Och jag kan väl känna ibland att oj oj oj är detta verkligen riktigt så, men nu är det 

ju extremt snävt alltså och det är ett trångt hål att ta sig igenom för att få ersättning 

J: Är det svårt att ta ett sådant beslut där du känner att det inte känns som en rättvis 

bedömning? 

I: Alltså man får fokusera på att det är lagen som är så utformad och jag har inte hittat på den 

eller så, utan jag utför bara order och sedan får man hänvisa kunder till att jag kan inte ändra 

detta utan då får ni gå på våra politiker. Det är politikerna som har bestämt att såhär ska det se 

ut. Så att det, jag tror att det är så att man lär sig att hantera det och gör man inte det så kanske 

man inte ska vara i denna organisationen heller. Och kunna stå för sitt beslut, man måste ju 

kunna stå för de beslut man gör och då kan man ju kanske inte må illa varje gång man fattar 

ett beslut, då orkar man nog inte det. 

J: Vilken typ av hot är det som förekommer? 

I: Undra om inte det är så att de hot som kommer mest är personer som kan slänga ur sig att 

då tar jag livet av mig. Jag tror att det kanske är så. Sen kan folk bli arga och frustrerade men 

det händer ju inte så jätte ofta att de hotar så. Jag vet inte vad de skulle säga då riktigt men 
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kanske nått i stil med jag vet var du bor eller någonting sånt där. Men det är ju inte så ofta 

utan jag tror att det vanligaste kanske är folk som hotar med sitt eget liv alltså. Det har vi ju 

varit utsatta för flera gånger här bara på kort tid. Senast igår var det en av mina kollegor som 

fick ta emot ett sådant samtal här. 

J: Har du någon gång upplevt något liknande eller känt dig hotad på något sätt? 

I: Mm, ja det har jag gjort några gånger. Bland annat en gång där jag blev hotad i telefon utav 

en kund och det var inte i den här nya socialförsäkringen som är så stram utan det var kanske 

fyra år sedan någonting  

J: Vad var det som hände då? 

I: Det var en ung kille som hade väldigt mycket, han var sjukskriven för en psykisk diagnos 

men sysslade med jätte mycket annat skumt, skumma affärer, både vapen och narkotika och 

bilsmuggling och allt annat då och när vi, rättare sagt jag började peta i det så blev han, kände 

han sig väldigt ifrågasatt och hotade mig i telefon  

J: Vad var det han hotade med då? 

I: Att han, att jag inte kunde vara säker på när han dök upp, att han kunde stå utanför jobbet 

eller i min bostad eller så 

J: Hur hanterade du det? 

I: Enligt regelboken då och då går man till sin chef och då blir man av/man behöver inte ha 

med det ärendet att göra längre och chefen ringer så upp personen och talar om att jag har 

framfört att jag har blivit hotad och att så är alltså inte tillåtet att göra och att det blir en 

polisanmälan och så vidare 

J: Blev det någon polisanmälan på det? 

I: Jag undrar om det blev det, för i detta fallet var det nämligen så att när denna personen hade 

pratat med min chef och det hade gått någon dag så kom han till kassan och bad om ursäkt 

och sedan avslutade vi sjukfallet och han hade inget mer läkarintyg och det hände ingenting 

mer så va. Men det var väldigt obehagligt när det hände. Sedan har jag haft någon kille som 

också haft en väldigt svår diagnos, där läkaren från psykiatrin talade om att det är en väldigt 

obehaglig person som man skall vara vaksam med. Det var väldigt länge sedan så jag kommer 

inte riktigt ihåg, men jag kommer ihåg att i kontakterna med denna person så var det väldigt 

obehagligt och han var hemskt obehaglig så jag tog besök tillsammans med min chef så. Sen 

är det ju lite småsaker sådär med folk som blir arga och kastar ur sig saker och ting, men 
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oftast då när man ställer den där frågan att ska jag tolka detta som ett hot så säger de att nej 

det var liksom inte meningen och nej det var inte mot dig eller så och då kan man ju liksom 

inte/alltså man känner ju det när det börjar bli obehagligt eller när det bara är någonting som 

bara åker ur sådär 

J: Vad tror du kan vara anledningen till att en hotbild uppstår? 

I: Jag tror att det bara är ersättningen i stort sätt, att man ifrågasätter ersättning och att folk blir 

desperata för man vet inte vad/ man är liksom van vid att, kanske att vi betalar ut och det 

händer inte så mycket mer och sedan när någon säger helt plötsligt att nej nu har de inte rätt 

till sjukpenning eller sjukersättning längre utan vi bedömer att du skulle klara av att jobba. 

Och tycker man inte så själv och inte har nått jobb och inte vet vad man ska leva av så är det 

klart att då blir det ju panik 

J: Upplever du att organisationen eller du som handläggare på något sätt skulle kunna 

förebygga att hot inträffar? 

I: Ja alltså kanske att man via bemötande. Man kan ju framföra en sak på väldigt många olika 

sätt, men det är klart att för den där personen som får panik och inte vet hur den ska försörja 

sig längre så vet jag inte om det spelar någon roll egentligen. Men det är klart att man måste 

tänka på hur man framför saker, det måste man ju göra. Man måste ju visa respekt, men alltså 

annars är det ju/det är ju jättesvårt att förebygga om man säger så för det handlar ju om den 

här ersättningen hela tiden och vi måste ju framföra att man inte får någon ersättning och då 

kan man ju inte förebygga det på något sätt. Men att vi måste ha rutiner för vad man ska göra 

om det inträffar och att man har rutiner för det. Och det har vi. Och att man inte tar besök på 

sitt egna rum, och det gör vi aldrig här utan vi har speciella besöksrum. Och känner man sig 

osäker kan man alltid be en kollega att medverka på mötet, eller det har ju hänt ett per gånger 

när jag bokat ett möte där det kan kännas lite osäkert att jag bett någon kollega gå förbi någon 

gång utanför då och då och se så att allting ser lugnt ut 

J: Sker det alltid via personliga möten? 

I: Nej, det mesta är via telefon. Det är mycket telefon. Det handlar ju om tiden, vi har ju inte 

så mycket tid utan oftast framför jag saker via telefon 

J: Brukar du och dina kollegor någonsin tala om utsattheten? 

I: Ja det händer ju ibland och speciellt när någonting händer. Annars är det ju tyvärr så att vi 

hinner inte prata så mycket utan det är ju speciellt när någon har råkat ut för någonting så 

brukar man liksom gå ut och leta efter första bästa man hittar i korridoren här och så pratar 
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man lite så. Det är ett väldigt tillåtande klimat om man säger så och vi är ett väldigt bra team 

som fungerar bra ihop och man behöver aldrig känna att det kan jag inte säga eller så va. Utan 

ibland kan det ju vara någonting jag tycker är jobbigt som någon annan inte alls tycker är 

någonting så va och det är ju helt okej. 

J: Vad tycker du om medias bild av försäkringskassan? 

I: Den stämmer ju inte och det är ju så som det alltid är med medier att det är ju en bild och 

det är ju kanske så att media inte alltid är så jätteintresserade av vad vi har att säga och sen får 

vi ju inte heller gå och kommentera en enskild person om inte den personen gett sitt tillåtande. 

Men jag tycker det är hemskt ibland när jag läser och förstår ju att det måste finnas en annan 

sida bakom det också, när man till exempel läser att en cancersjuk kvinna tvingas gå till 

arbetsförmedlingen och så vidare. Och jag har faktiskt även många kunder som säger att de 

inte alls förstår varför det klagas så mycket på försäkringskassan. Men det är klart att det finns 

personer i en så stor organisation som kanske blir felbehandlade eller att det kan finnas i vår 

organisation personer som inte borde jobba här egentligen, men så är det ju även på andra 

ställen som i sjukvården eller liknande. Men i stort så måste jag säga att det är väldigt tråkigt 

och det är ju inte nått positivt för försäkringskassan och jag känner inte igen den bilden. Det 

måste jag säga att det gör jag inte 

 J: Tycker du att det är rättvisa bedömningar? 

I: Ja det måste jag ju ändå tro på, och det gör jag utifrån vad lagen säger alltså. Men sen är det 

ju så att lagen är så strikt idag och det är ju så att våra politiker jobbar utifrån den här 

arbetslinjen att alla som har minsta möjlighet ska också ha en chans att få komma ut i 

arbetslivet. Så om man tänker på att utifrån lagtexten så är det en rätt bedömning. Men 

lagtexten är väldigt väldigt skärpt det skall man veta alltså, men bedömningarna är ändå rätt 

utifrån det vi skall bedöma. Sen är det hårda regler, det är jättehårda regler. Men det är ju upp 

till politikerna och det är ju upp till/det är ju till dem man ska protestera eller vad man nu vill 

göra, för det är ett hårt regelverk det är det. Och det är tråkigt bara att detta kommer just 

precis samtidigt när det kommer en lågkonjunktur också, det är ju väldigt dåligt tajmat. Där 

det är väldigt många som får indragen ersättning och man kanske bedömer att du kanske inte 

klarar ditt jobb men du kanske skulle kunna klara ett annat jobb och de har inte rätt till 

ersättning och kan inte gå tillbaka till sitt eget jobb och då hänvisar ju vi till 

arbetsförmedlingen. Men som konjunkturen är nu så, när den är så dålig som den är så finns 

det ju inte så mycket att välja på så. Men det är ju ingen som kan göra någonting åt att det är 

så va.  
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J: Om du fick välja, vad skulle du då vilja förändra på din arbetsplats? 

I: Jag skulle nog gärna vilja ha lite mer tid. Lite mer tid så man slapp känna sig så pressad. 

Det är nog mitt första önskemål…och sen kanske att allt runtomkring, alltså vi är ju som ett 

ekorrhjul, alltså personen då är ju beroende av försäkringskassan för sin ersättning då och sen 

är han eller hon också beroende av vården och att där ska det funka…och vi jobbar ju kanske 

inte riktigt hand i hand alltid. Det är långa väntetider i vården och ibland får vi vänta på att ha 

ett möte med vården eller få ett utlåtande eller så och alla doktorer jobbar inte utifrån att det 

skall passa till våran lagstiftning utan har lite sina egna och tycker att försäkringskassan de är 

bara jobbiga och de sådär att varför kan inte den få ersättning och det är synd om den 

personen och sådär. Men det kan ju inte vi ta hänsyn till. Det står ju inte i lagen att vi ska ta 

hänsyn till att Pettersson här har två sjuka barn hemma alltså det, alltså vi måste ju gå strikt 

efter vad säger lagen. Så det vore ju en dröm kanske att vi jobbar med ihop allihopa på något 

sätt så. 

J: Hur är det nu det fungerar, får ni ett utlåtande från en läkare på t.ex. sjukhus som ni får hit 

som ni sedan bedömer? 

I: Precis, eller vårdcentral eller privatläkare eller så och då i de här utlåtandena/alltså vad 

doktorn ska göra är ju att beskriva status för den här personen, han ska tala om hur påverkar 

sjukdomen den här personen, vad kan man göra och vad har man svårt för. Har man svårt att 

lyfta armarna eller svårt att lyfta tungt eller så och sedan ska ju vi sätta det i relation till arbete 

då.  

J: Har ni någon läkare som arbetar åt försäkringskassan också då för rådgivning? 

I: Vi har ju försäkringsmedicinska rådgivare som vi kan konsultera i lite svårare ärenden som 

kan hjälpa oss med medicinskt underlag och tala om att den här diagnosen påverkar si eller så. 

Alltså rådgivare utifrån ett medicinskt underlag om jag inte kan tolka det själv så kan det 

hjälpa mig. Ibland står det ju ord eller liknande som jag inte riktigt förstår och då kan jag ju 

inte fatta ett beslut och då kan han berätta för mig att det menas si eller så. Och det står ju 

också ofta i massmedia att försäkringskassans läkare bedömer si eller så, men läkarna här gör 

inga bedömningar utan arbetar endast som rådgivare och tolkar medicinska underlag som 

andra läkare redan har ställt. Och de fattar inga beslut, det ingår inte i deras arbete heller att 

göra det. 

J: Då känner jag mig mycket nöjd med intervjun om det inte är någonting annat du själv 

skulle vilja tillägga? 
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I: Ja vad skulle det kunna vara…man kan väl bara sådär lite spontant känna sådär att trots att 

det är att så pressat läge och mycket i massmedia och sådär så är det en väldigt trevlig arbete 

om man är intresserad av människor och sådär. Och även om folk ibland är ledsna så är det ju 

även många som är väldigt glada och lyckliga. Så trots allt det negativa så skulle jag ändå 

säga att det är det positiva som överväger, det gör det faktiskt. 

 

 

 

 


