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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om att undersöka hur ett antal handläggare på Försäkringskassan 
upplever sin yrkesroll och arbetssituation. Mitt undersökningsfokus ligger på eventuella 
motstridigheter i yrkesrollen och hur de hanterar dessa. Studien har en kvalitativ ansats och 
empirin har samlats in genom intervjuer där en semistrukturerad intervjuguide använts. Mina 
teoretiska utgångspunkter är Giddens1 teori om behovet av tillit i det moderna samhället och 
Webers2 byråkratiteori. Dessutom inbegrips Hall3 och Lundquists4 teorier och tankar om vad 
som kännetecknar arbetet i offentlig förvaltning, både Hall och Lundquist är inspirerade av 
Webers teorier. Mitt resultat visar att handläggare inom Försäkringskassan upplever en 
ambivalens, dels i sin yrkesroll men också i själva beslutsfattandet. För att hantera denna 
ambivalens söker de stöd i lagar och regler, i tidigare beslut men också hos sina kollegor. Det 
visar sig också att längre erfarenhet ger ett visst skydd, ger mer distans, till ambivalensen i 
yrkesroll och beslutsfattande.   
 
 
 
  

                                                 
1 Giddens, A. 1996. Modernitetens följder. 
2 Weber, M. 1983. Ekonomi och Samhälle -Förståendesociologins grunder. 
3 Hall, S. 2001. Det offentliga mötet – om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan. 
4Lundquist, L. 1998. Demokratins väktare.  
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1 INLEDNING 
 
Den här uppsatsen kommer att handla om Försäkringskassan och hur ett antal tjänstemän 
inom organisationen upplever sin yrkesroll som handläggare av sjukpenningsärenden. 
 
Försäkringskassan är den myndighet som ska förvalta socialförsäkringen.5 Den 31:e december 
2004 avvecklades de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket för att ersättas 
av ny sammanhållen statlig myndighet, Försäkringskassan. Förändringen gjordes för att ge 
bättre förutsättningar för socialförsäkringsadministrationen att genomföra de uppdrag som 
riksdag och regering utlyser. Förändringarna var också ett led i att komma till rätta med 
brister som tidigare funnits inom organisationen och som utmynnat i problem inom ansvars- 
och ledningsfrågor men som också lett till att rättstillämpningen på socialförsäkringsområdet 
stundtals varit allt annat än enhetlig.6   
  
Intresset för att utforska detta område vidare väcktes när jag i boken Arbetsgruppens 
Psykologi7 läste om att handläggare inom Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket ofta 
bär på en rollkonflikt. Detta grundar sig i att dessa verksamheter ska stå för både en 
myndighetsutövning, där kontroll är en funktion, och samtidigt erbjuda service och vara 
kundorienterade. Detta innebär att tjänstemannen ställs inför motstridiga krav i sin yrkesroll. 
 
Michael Lipsky belyser denna problematik ytterligare; ”On the one hand, service is delivered 
by people to people, invoking a model of human interaction, caring and responsibility. On the 
other hand, service is delivered through a bureaucracy, invoking a model of detachment and 
equal treatment under conditions of resource limitations and constraints, making care and 
responsibility conditional.”8  
 
I mitt fall rör det sig om att undersöka hur man som tjänsteman hanterar en yrkesroll som 
innebär motstridiga krav och där man på ett eller annat sätt ibland måste ge upp det man 
personligen tror på, för att lagar och regler tvingar en. Vad jag ämnar undersöka är med andra 
ord hur man som utredare inom försäkringskassan upplever sin yrkesroll och hur man hanterar 
den eventuella rollkonflikt som motstridiga krav kan tänkas åstadkomma. 
 
Hur individer agerar i och hanterar olika roller är i allra högsta grad en sociologiskt intressant 
fråga. Inom sociologin – och kanske främst inom socialpsykologin – talas det mycket om 
begreppet roll. ”En roll beskrivs ofta som en uppsättning normer, regler och värden som 
begränsar och formar individens handlingsutrymme.”9  
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Socialförsäkringsbalken § 2 
6 Regeringens proposition 2003/2004:69 
7 Lennéer Axelsson. Thylefors. 2005. Arbetsgruppens psykologi, sid 88 
8 Lipsky. 2010. Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in public service, sid 71 
9 Johansson. 1999. Socialpsykologi-moderna teorier och perspektiv, sid 105 



 

2 
 

1.1 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett antal handläggare inom Försäkringskassan 
upplever sin yrkesroll och arbetssituation. Jag fokuserar på eventuella motstridigheter i 
yrkesrollen samt hur de hanterar dessa. 

 
1.2 Frågeställningar  
 
Hur upplever handläggarna sin yrkesroll och sin arbetssituation i mötet med klienten? 
Vilka problem och motstridiga roller upplever de finns som handläggare och hur hanterar de 
dessa? 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Jag har valt att avgränsa mig till handläggare som utreder klientens rätt till sjukpenning. 
Arbetsområdet sjukpenning valdes då min tanke var att dessa anställda sannolikt möter fler 
svåra situationer, med människor i en utsatt situation, och att de därför tvingas ta beslut som 
personligen påverkar dem på olika sätt.  
 
1.4 Definition av begrepp 
 
Här nedan har jag valt att definiera några av de begrepp som är centrala i min uppsats. 
 
Yrkesrollen kan dels ses som en formell roll där förväntningarna på rollen är uttryckta i till 
exempel lagar eller arbetsbeskrivningar. Till yrkesrollen hör också informella förväntningar 
som grundar sig i exempelvis normer eller traditioner och som bestämmer hur vi i allmänhet 
förväntar oss utformningen av en viss yrkesroll.10 
 
Rätten till Sjukpenning innebär att om man är anställd och är sjuk i mer än två veckor ska man 
kontakta Försäkringskassan. Försäkringskassan ber då om en försäkran där man beskriver sin 
sjukdom, den sysselsättning man har och hur man upplever sin arbetsförmåga i 
sammanhanget. Försäkringskassan begär också in ett läkarintyg där läkaren uttalar sig om den 
försäkrades medicinska status och hur denna påverkar den försäkrades funktionsförmåga i 
förhållande till dennes arbetsuppgifter. Försäkringskassans handläggare gör utifrån detta en 
bedömning om huruvida rätt till sjukpenning finns. Försäkringskassan ska i denna bedömning 
bortse från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden.11 
 
  

                                                 
10 Lennéer Axelsson. Thylefors.( 2005, sid 88) 
11 Sjukpenning och samordnad rehabilitering. Vägledning 2004:2 Version 21.  Försäkringskassans vägledningar, 
sid 19 
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2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel sammanställs forskning i teman som utgår ifrån mitt undersökningsområde 
Forskningen är således inriktad mot hur personer som arbetar i människovårdande yrken 
upplever sin yrkesroll, eventuell problematik i arbetet och sätt att hantera detta. Den tidigare 
forskning som jag har använt är i många fall direkt relaterade till mitt undersökningsområde i 
form av undersökningar som berör upplevelser och erfarenheter bland tjänstemän inom 
försäkringskassan. Förutom dessa studier har jag funnit forskning som har ett lite vidare 
perspektiv där socialt arbete som sådant är i fokus och i dessa fall är det till största del inriktat 
på socialtjänstens verksamhet eller socialt arbete i stort. 
 

2.1 Tidigare forskning 
 

2.1.1 Mötet med klienten – utmanande och givande 
 
Carlsson, Gullsten och Lindahl har i en studie i två delar, en enkätstudie och en intervjustudie, 
undersökt hur tjänstemän inom Försäkringskassan i Skåne upplever relationen till de 
försäkrade.  De beskriver hur det viktigaste i mötet med klienterna är att informera, skapa 
förtroende och inte minst att motivera, detta för att få klienterna att se positivare på sin 
situation. Att vara medveten om sina fördomar och att inte låta dessa påverka mötet med 
klienten är viktiga aspekter för ett givande möte. Denna inställning är nödvändig då det är 
viktigt att de försäkrade bemöts likvärdigt. Empati, kreativitet och intuition är egenskaper som 
anses vara viktiga för att kunna leva sig in i klienternas situation samt kunna ge dem 
individuellt anpassade lösningar.  
 
Även Jönsson, Tranquist och Pettersson betonar klientmötets betydelse. I en enkätstudie med 
åtta tusen respondenter från tolv olika verksamhetsområden inom human servicesektorn i 
Skåne undersöker de den psykosociala arbetsmiljön i arbetet med människor.  I resultatet av 
denna rapport framkom att de anställda i humanservicesektorn känner en stark koppling till 
klienterna. Respondenterna beskriver att klientarbetet innebär frustration och 
otillfredsställelse när det av olika anledningar inte fungerar, men att de samtidigt upplever att 
en stor del av den stimulans och tillfredställelse de får i sitt arbete grundar sig i kontakten med 
klienterna. 
 
Lipsky undersöker vad som kännetecknar arbetssituationen för det han kallar 
gräsrotsbyråkaten, det vill säga arbetare som i sitt yrke har stor handlingsfrihet i att ta beslut 
och fördela allmänna resurser.  Lipsky beskriver hur gräsrotsbyråkraten tar beslut som direkt 
påverkar klientens fortsatta förutsättningar. Dessa beslut utgår ifrån organisationens riktlinjer 
men delges av en människa till en annan. De reaktioner som beslutet skapar hos klienten 
möter gräsrotsbyråkraten ansikte mot ansikte. Detta är långt ifrån den ideala byråkratiska 
hanteringen som kännetecknas av opersonlig objektivitet i beslutsfattandet. Att det så tydligt 
är en människa som står bakom besluten innebär också att klienten kan ha förväntningar på att 
kunna påverka beslutsfattandet i en positiv riktning. 
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2.1.2 Organisationens styrning – försvårar och underlättar 
 
Tidigare forskning visar hur regler både kan hjälpa och stjälpa. Jönsson et al påvisar att lagar 
och regler kan fungera som ett viktigt stöd för humanservicearbetarna när de ska prioritera 
mellan skilda uppgifter, samt ge tjänstemännen något att luta sig mot när de tvingas fatta 
obekväma beslut.12 Denna styrning kan dock även fungera begränsande för tjänstemännen då 
detta kan innebära att de måste tänja på reglerna för att kunna göra ett bra jobb. Detta 
fenomen är vanligast förekommande hos yrkesgrupper med myndighetsutövning där 
lagstiftning är ett naturligt inslag i arbetet.   
 
Liknande resultat framkommer i Kemis studie där hon har valt att undersöka hur de nya regler 
som infördes 1995 och 1997 har påverkat arbetssituationen för Försäkringskassans 
handläggare samt sjukskrivande läkare.13 De handläggare hon intervjuar beskriver att reglerna 
ytterligare har försvårat deras arbete men att de ibland kan ge dem möjligheter att avsluta 
vissa ärenden, att säga stopp.  
 
Lipsky beskriver hur gräsrotsbyråkraten har ett betydande handlingsutrymme i sitt 
yrkesutövande.14 Som vi ovan sett så styrs de av ramlagar och riktlinjer som sätter gränser för 
hur de kan agera i sitt arbete men inom dessa gränser har de stor möjlighet att själva ta beslut. 
Handlingsutrymmet behövs i ett arbete som kännetecknas av situationer som är för komplexa 
för förprogrammerade lösningar, där mänskliga dimensioner spelar in och man behöver göra 
känsliga observationer och bedömningar. Handlingsutrymmet stärker också byråkratens 
egenvärde men stödjer samtidigt klientens uppfattning att byråkraten är den som bestämmer 
över dennes välbefinnande. Lipsky menar att upprätthållandet av handlingsutrymmet ger 
legitimitet åt välfärdsstaten, både i byråkratens och i klientens ögon. 
 

2.1.3 Ambivalenta krav och känslor i arbetet 
 
Lipsky visar hur gräsrotsbyråkratens arbete i sig är motsägelsefullt.15 Å ena sidan rör det sig 
om människor som ger service till människor vilket frammanar en modell om ett mänskligt 
handlande och interaktion som kännetecknas av omsorg och ansvar. Å andra sidan är det en 
service som ges utifrån en byråkratisk ordning där objektivitet och likabehandling ska stå i 
centrum. Den mänskliga interaktionen skapar motivation hos de anställda som upplever att de 
hjälper någon men ger också klienten en känsla av tillit, att våga lite på att en främling ska ge 
bästa hjälpen och en rättvis bedömning. Denna hjälpande inställning eller tanke är dock 
oförenlig med den anställdes behov av att kontrollera och bedöma klienten, detta utifrån 
byråkratiska syften. ”The street-level bureaucrat is almost always a judge as well as a server. 
Yet it is hard to do both at the same time. […..]Street-level bureaucrats may attempt to do a good 
job, but it will be a job tempered by the other psychological and role requirements placed upon 
them”16 
 

                                                 
12 Jönsson et al. (2003, sid 42) 
13 Kemi. 1999. Motstridiga roller i människovårdande arbete. Försäkringskassan i Stockholm FoU-rapport nr 
30. Sid 63f 
14 Lipsky. (2010, sid 13-15) 
15 Ibid., sid 74 
16 Ibid. 
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Samma dilemma påvisar Bergström och Fog som och beskriver hur socialarbetaren möter 
dubbla signaler inom organisationen.17 Socialtjänstlagen betonar människors 
självbestämmanderätt, integritet och individuell prövning medan arbetsmetoden betonar 
rättssäkerhet och rationalitet. ”Lagens intention inbjuder därför till ett omsorgsetiskt tänkande 
men administreras utifrån regel – och pliktetiken med risk för en viss moralistisk följd.”18 
  
Socialarbetarna beskriver en arbetssituation där många bedrövelser och ledsamheter blandas 
med glädjetillfällen, då man lyckas hjälpa någon eller tar ett svårt beslut som visar sig vara 
riktigt. Likt Lipskys resonemang beskrivs också en situation där man slits mellan känslan av 
att vilja handla så som man intuitivt känner vilket ställs mot kravet att följa lagen, även i de 
fall där detta går emot ens personliga övertygelse. Bergström och Fog skriver vidare; ”..våra 
yrkesetiska principer gäller bara så långt lagen ger utrymme till. Härefter blir det ett personligt 
ställningstagande om hur mycket man vill offra på moralens altare. Hur mycket av sin 
privatmoral och personligt ansvar törs socialarbetaren ta med sig in i arbetet – att vara sig 
själv i systemet?”19 
 
Eggebö har i sin intervjustudie undersökt hur handläggare på norska migrationsverkets 
hanterar sitt beslutsfattande.20 Hon fokuserar på de dilemman och svårigheter som de möter i 
sitt arbete med att handlägga ärenden som rör anhöriginvandring. Handläggarna beskriver ett 
arbete fyllt av känslosamma beslut och reaktioner från klienter. Beslut som ofta inbegriper 
intuition och magkänsla men som främst vilar på regelverk. Likt ovanstående resonemang 
beskriver Eggebö hur viljan att hjälpa individen ställs mot lagen och kravet att behandla alla 
lika; ”sometimes it is difficult to reject an application even though it is evident that the 
requirements are not satisfied. It is my job to administer rules, and I do, but sometimes it is 
with a heavy heart.”21 
 
Den vanligaste motsättningen enligt tidigare forskning är den som kan uppstå mellan 
klientens önskan och lagens krav. Den näst vanligast förekommande lojalitetskonflikten är 
den som uppstår mellan klientens önskan och ledningens förväntningar. Lojalitetskonflikter är 
inte ovanliga och detta är inte så konstigt då kärnan i humanservicearbetet är att tillgodose 
klienters önskemål samtidigt som lagar och regler ibland säger något annat.22 23 
 
Nya och strängare regler och lojalitetskonflikter skapar också känsla hos handläggarna att 
klienten upplever dem som kontrollanter i större utsträckning. Handläggarna beskriver också 
svårigheter med att identifiera vilken roll de skall inta i sin relation till klienten, om det 
fortfarande är meningen att de ska ha kvar den stödfunktion de har haft eller inte.24 
 
 
 

                                                 
17 L, Bergström & E, Fog. 1989. Att vilja och välja – reflektioner över en resa i det sociala arbetets vardag med 
små utflykter i teorin. Institutionen för socialt arbete, forskningsavdelningen, Göteborgs universitet. 
18 Ibid. Sid. 97 
19 Ibid., sid.4 
20 Eggebö. 2013.http://bora.uib.no-bitstream-handle-With a heavy heart – Ethics, emotions and rationality in 
Norwegian immigration administration. 
21 Ibid., sid 11 
22 Jönsson et al. (2003, sid 45) 
23 Carlsson et al. (2003, sid 26-36) 
24 Kemi. (1999, sid 45ff ) 
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2.1.4 Hantera svårigheter i yrkesrollen 
 
Ett fungerande klientarbete är av stor vikt för att hantera den problematik som uppstår i yrket. 
Undersökningar visar att så länge som klientarbetet fungerar väl kan också 
humanservicearbetarna tåla ganska stora påfrestningar i sin psykosociala arbetsmiljö men när 
relationen till klienten fungerar dåligt kan detta få långtgående konsekvenser för hur de 
anställda uppfattar sin arbetsmiljö.25 
 
När lagar och regler stramas upp och handlingsutrymmet krymper hittar man olika strategier 
för att återvinna delar av det. Handläggarna läser dokumentationen av ärendena mer noggrant 
för att hitta medicinska skäl och diagnoser som kan ligga till grund och hålla för en 
sjukskrivning. De beskriver att de förtydligar språket och försöker göra dokumentationen mer 
objektiv så att klienten skall få hjälp. Handläggarna anser även att de i vissa fall tänjer på 
lagarna, allt för att kunna hjälpa sina klienter.262728  
 
Motion, promenader är ett annat sätt att hantera svårigheter och rensa tankarna. I vissa fall 
upplever handläggarna att de måste fly helt för att rädda sig själva, att de behöver sjukskriva 
sig.29 Självklart finns det tillfällen när samspelet inte fungerar, vilket kan ge upphov till 
känslor som obehag, ilska eller ledsamhet hos tjänstemännen. De poängterar vikten av att inte 
engagera sig för mycket känslomässigt, detta för att bevara sitt välbefinnande och undvika 
besvikelser. För att inte låta känslorna ta överhanden försöker de i de flesta situationer anta ett 
professionellt förhållningssätt gentemot de försäkrade.30  
 
Ett liknande resonemang framkommer hos Eggebö; ”I remember thinking that if I am going to 
be so emotionally involved I have to quit this job. If I am to continue, I have to develop a 
more distant orientation. I think a lot of people have to make these kinds of considerations.”31 
Den byråkratiska organisationens uppdelning av arbetet mellan olika funktioner och 
institutioner ger stöd till att känslomässigt hantera arbetet. Eggebö beskriver hur de som tar 
besluten kring en klient i själva inte träffar hen eller hur man i andra ärenden bara är inne 
under en kort period. Detta skapar ett skydd mot skuldkänslor och underlättar annars jobbiga 
arbetsuppgifter.32   
 
Att formalisera mötet, inta distans till klienten och hänvisa till lagens paragrafer beskriver 
även Bergström och Fog.33 Handläggare upplever dock att de ibland ändå påverkas starkt i 
svåra möten med klienten t ex: när den försäkrade är negativ eller när det handlar om svåra 
diagnoser. Man söker sig då till sina kollegor för att ventilera.  De funderar ofta över sin egen 
roll i sammanhanget och om de kunde ha gjort något annorlunda; 
 
”…allting här är så jobbigt det är det ju och då klarar man inte det hela vägen man blir 
påverkad även om man inte ska ta åt sig så gör man ju det tyvärr det är..jag själv som mår 
dåligt av det va…”34 
                                                 
25 Jönsson et al. (2003, sid 47) 
26 Carlsson et al. (2003, sid 26-36) 
27 Kemi. (1999, sid 51f) 
28 Jönsson et al. (2003, sid 55)  
29 Kemi. (1999, sid 51 f)  
30 Carlsson et al. (2003, sid 29) 
31 Eggebö. (2013, sid 11) 
32 Ibid., sid 12 
33 Bergström och Fog. (1989, sid 52f och 68) 
34 Carlsson et al. (2003, sid 31) 
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Utbildning och att diskutera med kollegor ses också som sätt att hantera motstridiga krav. 
Uppfattningen är att de med lång erfarenhet bättre klarar dessa situationer och slå ifrån sig de 
negativa känslorna. Man beskriver också att handledning kan fungera som ett stöd i svåra 
situationer, de som har tillgång till detta upplever det som väldigt positivt.35 
 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 
 
Giddens teori om tillit finns med för att belysa klientens relation gentemot handläggaren men 
också handläggarens inställning gentemot organisationen. Begreppet tillit kan bidra till 
förståelse för hur handläggarna resonerar kring sin yrkesroll och dess innehåll. 
 
Webers byråkratiteori belyser vilka faktorer i organisationen som styr handläggarnas 
agerande. Utifrån mitt syfte kan detta hjälpa till att förklara hur handläggarna agerar i sin 
yrkesroll och vad som kännetecknar den. 
 
Stina Hall och Lennart Lundquist visar genom sina idealtyper och modell dels på problematik 
som finns inbegripet i yrkesrollen men också på sätt att hantera dessa. 
 

2.2.1 Tilliten till handläggare och organisation 
 
När klienten möter handläggaren på Försäkringskassan är det med en förväntan om ett visst 
handlande, en professionalitet och ett kunnande. Klienten kan inte med säkerhet veta hur 
handläggaren kommer att agera utan får ha förtröstan i att hen gör en välgrundad bedömning, 
klienten lägger till viss del sitt öde i handläggarens händer. Likaså har handläggaren i sitt 
arbete, i alla fall till en viss del, en övertygelse om att organisationens mål och medel vilar på 
riktiga grunder. 
 
Anthony Giddens skriver om expertsystem och människors tillit till desamma.36 Tillit kan 
definieras som ”förtroende eller förlitan på att någon eller något har en viss egenskap eller 
attribut eller att ett påstående är sant”.37  
 
Tillit av detta slag grundar sig enligt Giddens i att det moderna samhällets sociala relationer 
inte längre är bundna till en speciell plats eller sammanhang. Vi litar på de system som finns 
omkring oss på samma sätt som man förr litade på hovslagaren eller bysmeden, trots att vi 
idag har föga kontroll eller överblick över vad som egentligen sker. Vår tillit till dessa system 
grundar sig i den okunskap vi har om det som experterna är just experter på och i att 
experternas system i allmänhet fungerar som det ska. I begreppet att känna tillit till något eller 
någon ingår att känna förtroende eller att ha förtröstan, man ger över en del av sig själv i 
någon annans händer. Det handlar inte om att man hoppas att någon ska klara en uppgift, det 
handlar snarare om att man inte har någon anledning att betvivla detta.38 
 
När man diskuterar tilltro eller tillit till expertsystem eller institutioner är det för det mesta 
utifrån samhällsmedborgarens perspektiv och dennes tilltro till det ovan nämnda. I mitt fall 
                                                 
35 Ibid., sid 26-36 
36 Giddens. 1996. Modernitetens följder. 
37 Ibid., sid 36 
38 Ibid., sid 36ff 
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kan detta exemplifieras av de försäkrades tilltro handläggaren och till sjukförsäkringssystemet 
som sådant, att detta fungerar på ett adekvat sätt. Mitt undersökningsfokus ligger på de 
tjänstemän som arbetar och verkar inom detta expertsystem, och man torde också kunna 
tillämpa begreppet tillit till deras situation, deras tillit till försäkringssystemets legitimitet.  
Visserligen bör de ha full insyn i hur institutionen fungerar och agerar men ”komplexiteten 
hos samhällets institutioner, organisationer och den avancerade tekniken gör att inte bara 
vanliga människor utan även experter på området har svårt att uppnå kontroll.”39 Denna 
utveckling innebär då rimligen att det även inom organisationerna finns en tilltro till 
expertsystemet och att det som bestäms och utförs är rätt och riktigt. Med detta menar jag att 
de tjänstemän jag undersöker har en tilltro till att de riktlinjer och mål som organisationen har 
upprättat är giltiga och fyller sin funktion. Man utför sitt arbete i enlighet med dessa riktlinjer 
därför att man har tillit till dessa. ”För tillit behövs endast där det finns okunnighet – antingen 
om de tekniska experternas kunskapsanspråk eller om förtrogna vänners tankar eller 
avsikter.”40 Förbundet med denna tillit är också begreppet legitimitet; tjänstemännen har tillit 
till myndighetens agenda och verkar för att implementera denna i sitt dagliga arbete, det 
upplevs som legitimt i deras ögon. Men hur agerar man för att arbetet ska uppfattas som 
legitimt i sina och allmänhetens ögon och hur upprätthåller man denna legitimitet? 
 

2.2.2 Motstridig yrkesroll – lag, organisation, klient 
 
Max Weber konstruerade gärna idealtyper, vilka kan ses som en renodlad beskrivning eller 
modell av ett begrepp eller företeelse.41 Weber skapar idealtyper genom att titta på de olika 
ingående delarna av en företeelse, det vill säga, vilka kriterier som kännetecknar en viss 
företeelse. Idealtypen är inte en beskrivning av verkligheten, inte heller ska den ses som ett 
ideal, utan snarare som ett verktyg för att kunna utforska verkligheten.   
 
Centrala begrepp för en organisation utifrån Weber är auktoritet och legitimitet. Auktoriteten 
kan definieras som ”sannolikheten för att specifika order blir åtlydda av en viss grupp 
människor”42 Vilka motiv som ligger bakom viljan att lyda en auktoritet kan avgöra hur säker 
grund auktoriteten har. Motivet att vilja lyda kan skilja sig åt och kan härleda från till exempel 
ekonomisk vinning eller rent av gammal vana. För att ett system eller en organisation ska 
kunna förlita sig på att bli åtlydda krävs även att dessa upplevs som legitima, att auktoriteten 
upplevs som giltig i ögonen på de som lyder. Det finns tre grunder för legitimitet; rationella 
skäl, traditionella skäl och karismatiska skäl. Om vi ser på Försäkringskassans organisation 
utifrån dessa grunder så baseras legitimiteten här på rationella skäl. Kännetecknande för detta 
är att det finns en föreställning om den föreskrivna ordningens legalitet, i detta sammanhang 
att likställas med socialförsäkringen. Detta kallas också för den legala auktoriteten och här är 
det”…den legalt instiftade och faktiska opersonliga ordningen, som är föremål för 
lydnaden”43 
 
Den renaste formen av legal auktoritet är det Weber kallar byråkrati och inbegriper en 
förvaltningsstab av tjänstemän. Denna typ av förvaltning kännetecknas bland annat av att 
beslutsfattandet utgår från abstrakta regler, att de som arbetar i förvaltningen lyder den i 
egenskap av medlem i densamma och att det man lyder är den opersonliga ordningen, inte den 

                                                 
39 Hall. 2001. Det offentliga mötet – om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan, sid 41 
40 Giddens. (1996, sid 89) 
41 Weber. 1983. Ekonomi och Samhälle -Förståendesociologins grunder, Förord 
42 Ibid., sid 144 
43 Ibid., sid 146 
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överordnade. Byråkratin är vidare hierarkiskt utformad, med tjänstepositioner som har klart 
definierade kompetensområden. Vidare kan denna typ av organisation eller förvaltning 
kännetecknas av differentiering och specialisering, vilket ger en arbetsgång där varje 
tjänsteman enbart utfört en del av den totala slutprodukten, där det personliga ansvaret är svårt 
att identifiera.44  
 
Weber såg inte begreppet byråkrati som något negativt värdeladdat utan som en särskild 
organisationsform där förvaltningen var uppbyggd på ”centralt beslutade, enhetliga och 
precisa lagregler”.45 Systemet kännetecknas av förutsägbarhet och en frånvaro av godtycke. 
Man ska i ett byråkratiskt system kunna lita på att de regler som tillämpas, tillämpas lika för 
alla och utfallet ska gå att kalkylera. 
 
Lennart Lundquists menar att han vill klarlägga de normer som bör styra ämbetsmannen, 
precisera hur de fungerar i praktiken och hur man kan göra för att bringa normerna närmre 
praktiken.46 Tjänstemannens roll, som anställd i offentlighetens tjänst, bestäms av vad han 
kallar vårt offentliga etos. I detta begrepp menar Lundquist att man finner alla de krav som 
allmänheten ställer på den offentliga verksamheten.47 I begreppet inbegriper Lundquist ”de 
fundamentala föreställningarna om hur vårt samhälle ska styras. Det omfattar 
verklighetsuppfattningar, värden och idéer om på vilket sätt värdena ska tillgodoses”.48  
Genom att använda sig av detta begrepp för att beskriva tjänstemannens roll poängterar 
Lundquist de komplicerade och i många fall motsägelsefulla krav som ställs på denne i sin 
yrkesroll. För att illustrera dessa problematiska relationer har Lundquist konstruerat en 
positionsmodell där lagen, de överordnade och samhällsmedlemmarna med tillhörande 
dilemman som lydnad, lojalitet och hänsyn finns representerade. Visserligen, menar 
Lundquist, är dessa relationer något som normalt ingår i tjänstemannens yrkesroll men att 
problem kan uppstå när dessa relationers krav kommer i konflikt med varandra, vilket figuren 
nedan visar. 49  
 
 
 
     
                       Lydnad 
  
 
 
 
                                         Lojalitet                 Hänsyn                         
 
 
Figur 1 
 
I relationen med de överordnade kan dilemman uppstå utifrån att handläggaren har flera 
övermän, dels politiker som lägger riktlinjerna för organisationen, men där kan också finnas 
både en eller flera högre tjänstemän över handläggaren vilket kan skapa lojalitetskonflikter.  

                                                 
44 Ibid., sid 149 
45 Hall. (2001, sid 38) 
46 Lundquist. 1998. Demokratins väktare. 
47 Ibid., sid 18 
48 ibid., sid. 53 
49 ibid., sid 106-107 
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Att lyda lagen är själva grunden för en tjänsteman inom en offentlig förvaltning. Lagen kan 
ses som ett hjälpmedel för att på ett rättsäkert vis kunna handlägga och ta beslut. Lagen kan 
dock också ses som ett försvårande inslag; den kan vara svårtolkad, innehålla inneboende 
motsättningar eller vara svår att applicera verkligheten.  
 
Förvaltningen finns till för samhällsmedlemmarna och bör givetvis visa dem hänsyn. Hur 
handläggaren bemöter klienten har stor betydelse för hur klienten uppfattar styrningen. Men 
innebär detta att handläggaren ska ha en neutral eller medkännande inställning och ska alla 
behandlas lika eller individuellt? 
 
”Hur bör ämbetsmannen avväga lydnad för lagen å ena sidan och hänsyn till 
samhällsmedlemmarna å andra sidan? Bör han vara neutral i relation till brukarna och se dem 
som fall vilka i princip ska behandlas lika, eller bör han visa medkänsla och se dem som 
individer vilka var och en kräver speciella hänsyn som inte alltid är lätta att uppfylla inom 
lagens ramar?”50 Citatet belyser det dilemma som är det centrala, både för tjänstemannen men 
också för min uppsats; slitningen mellan att vilja hjälpa, visa hänsyn för den enskilde utan att 
för den sakens skull tänja på reglerna. 
 
Ser man till de skyldigheter som myndigheter har att ”..beakta allas likhet inför lagen samt 
iakttaga saklighet och opartiskhet”51 för att säkerställa att alla behandlas rättssäkert är det nog 
den neutrala och rationella sidan som bör betonas. Ser man å andra sidan saken från brukarens 
perspektiv blir nog bilden en annan. Att bli bemött som en individ där ens speciella situation 
beaktas är nog att föredra framför att kategoriseras och bli sedd som ett fall bland andra. 
Lundquist presenterar två skilda uppfattningar i denna fråga, där den byråkratiska 
uppfattningen ställs mot en uppfattning om ett mer individuellt förfarande. Den byråkratiska 
uppfattningen – med utgångspunkt i Webers byråkratiteori - ser inget alternativ till den 
neutrala och sakliga inställningen. Grunden till uppfattningen ligger i det moderna samhällets 
komplicerade problem som kräver specialisering i stora organisationer för att kunna hanteras. 
Detta innebär att varje ämbetsman arbetar ”med en typ av problem som gäller många 
människor istället för ett litet antal människor och alla deras problem”52 Detta innebär att 
relationen mellan ämbetsmannen och samhällsmedlemmarna måste vara opersonlig och 
institutionell för att var överskådlig och fungerande. 
 
Ett liknande resonemang för Stina Hall sin studie där hon ger en beskrivning av vad som kan 
anses kännetecknande för arbetet inom Försäkringskassan.53 Detta är att befinna sig mellan 
olika normer där man ska ta hänsyn till dels de försäkrades förväntningar men också kravet att 
följa lagen och vetskapen om att de överordnade förordar ett visst agerande. För att på något 
sätt klara av att balansera mellan dessa olika roller och ge sitt handlande legitimitet krävs det 
att man medvetet eller omedvetet har en strategi eller ett förhållningssätt i sitt agerande. Hall 
går steget längre än Lundquist och skapar idealtyper för att lättare kunna synliggöra 
tjänstemännens agerande och beskriver två från varandra särskiljda sätt att agera; den 
byråkratiska normen och den professionella normen. Idealtypernas konstruktion grundar sig i 
de olika förvaltningsmodeller som organisationer kan anamma för att uppnå legitimitet; den 
byråkratiska respektive den professionella.54 Som med alla idealtyper är det viktigt att 

                                                 
50 Lundquist. (1998, sid 120) 
51 RF 1:9 
52 Lundquist. (1998, sid. 121) 
53 Hall. (2001) 
54 Ibid., sid 28ff 
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poängtera att funktionen med dessa inte är att visa vad som är önskvärt eller inte, de istället 
som mått för att kunna jämföra hur olika individer resonerar eller agerar i sin yrkesroll. Det är 
inte heller så att man som tjänsteman bara agerar utifrån en norm, det som är intressant är 
istället vilken norm man fokuserar på.55 
 
 
Byråkratisk norm 
 
Informera    Handla rättssäkert 
Distans till den försäkrade  Behandla alla lika 
Skapa förtroende för lagen  Tillämpa lagen 
Administrera     Kunna lagen 
 
 
Den byråkratiska förvaltningsmodellen är, likt Lundquists byråkratiska uppfattning, tydligt 
inspirerad av Max Webers tankar. I Halls idealtyp, den byråkratiska normen är det just 
förutsägbarhet och frånvaron av godtycke som ligger till grund för handlandet. 
Tjänstemannen ska fungera som ”en administratör, ingen ’hjälpare’”.56 Fokus i arbetet blir 
således att ge den försäkrade rätt beslut och den viktigaste kompetensen för tjänstemannen är 
försäkrings – och förvaltningskunskap. Försäkringen, lagtexten, ska stå i centrum och 
tjänstemannens relation till den försäkrade ska präglas av distans och neutralitet. I Halls studie 
påpekar några av tjänstemännen att den byråkratiska normen kan fungera som ett skydd i 
arbetet. Man uppfattar inte att man tar ett aktivt beslut när man måste ge ett negativt besked, 
man ”följer bara lagen”.57 Den byråkratiska normens utgångspunkt är lagtexten och målet är 
att de försäkrade först och främst ska lita på sjukförsäkringslagen och det offentliga systemet 
och inte på tjänstemannen. 58 
 
Lennart Lundquists presenterar den motsatta uppfattningen till det byråkratiska tänkandet. 
Denna menar att den offentliga förvaltningen borde visa medkänsla och förståelse för 
samhällsmedlemmarna och deras individuella problem. Tankegången har väckts i samband 
med att förvaltningar fattat beslut som varit orimliga eller där människor har blivit lidande 
och frågan har diskuterats både i media och i vetenskaplig litteratur. En lösning på detta 
problem skulle kunna vara att låta medkänsla vara en av målsättningarna i verksamheten. I en 
regeringsskrivelse nämns det att man vill införa ”särskilda regler och särskilda garantier för 
myndigheternas arbetssätt så att medborgarintresset alltid präglar verksamheten”59  Man säger 
också att när olika intressen står mot varandra så ska den offentliga sektorn på ett tydligare 
sätt än tidigare bistå den enskilde och ”visa medmänsklighet och förståelse”60 
 
Återigen kan man se likheter i Stina Halls resonemang, i detta fall i hennes konstruerade 
idealtyp, den professionella normen. 
 
 
 
 

                                                 
55 Ibid., sid 39 och 90 
56 Ibid. sid 92 
57 Ibid. sid 93 
58 Ibid. Sid 39 
59 RPB, Reg. Skr. 1984/85:202:26 
60 ibid. 
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Professionell norm 
 
Lyssna     Förstå den försäkrade 
Skapa förtroende tjänstemannen Hjälpa 
Stötta     Se den enskildes individualitet 
Använda sig av lagutrymmet  Expertkunskap om bemötande 
 
 
Den professionella förvaltningsmodellen, som är vad den professionella normen utgår ifrån, 
skiljer sig från den byråkratiska modellen genom att man till stor del låter en särskild 
yrkeskår, med speciell kunskap ta hand om genomförandet av de riktlinjer organisationen står 
bakom. Legitimitet skapas i denna förvaltning av att implementering av reglerna sker utifrån 
vetenskaplig grundad kunskap, inte att reglerna är demokratiskt beslutade. En professionell 
förvaltning kräver ofta mer personligt engagemang från sina anställda och det är inte ofta som 
en professionell yrkesutövare kan hålla sig helt neutral och opartisk gentemot sin klient.  
Halls professionella norm uppvisar också mycket av detta engagemang. Situationsanpassning 
och att sätta den enskilde i centrum är vad som betonas samt förmågan att kunna sätta sig in 
och förstå den försäkrades situation. Grundtänkandet är att det inte finns ett sätt som alltid är 
riktigt, man måste anpassa interventionen efter den försäkrades behov. I denna norm skapas 
legitimiteten genom tjänstemannens yrkeskunnande. Detta kunnande har erhållits genom 
antingen utbildning eller erfarenhet och man betonar vidareutbildning för att lära sig ett 
flexibelt tänkande i arbetet med de försäkrade. I denna norm blir man gärna lite personlig i 
bemötande situationen, man ser sig inte enbart som en administratör utan även som ett stöd 
för den försäkrade. Lagen blir i denna norm inte något att gömma sig bakom utan ska istället 
tolkas och användas som ett redskap för att kunna ge den försäkrade rätt beslut utifrån dennes 
situation. Denna norm ställer högre krav på tjänstemannens bedömningsförmåga; eftersom 
varje situation i regel är annorlunda kan inga generella handlingsstrategier upprättas. Det blir 
upp till tjänstemannen att upptäcka och avgöra hur man ska agera från en situation till en 
annan, eller som en tjänsteman uttrycker det; ”Man måste på nåt sätt kunna ställa sig i den här 
personens skor för att se hur han eller hon har hamnat här”61 
 
I likhet med Lundquists senare resonemang visar den professionella normen upp ett mer 
empatiskt förhållningssätt och ett personligt engagemang. Tyngdpunkten ligger dock än mer i 
tjänstemannens kunskap och yrkeskunnande som denne erhållit genom utbildning eller 
erfarenhet. 
 
Kritiker menar att denna mer inkännande inställning skulle leda till att laglydnad och lojalitet 
– byråkratins grundstenar – skulle åsidosättas till förmån för hänsyn till medborgarna vilket 
skulle omöjliggöra kollektiv verksamhet som sådan. Vidare menar de att en sådan relation 
mellan ämbetsman och medborgare torde uppfattas som oetisk ”eftersom den ger klienten en 
fördel, kanske i form av nepotism eller favorisering”.62 Lundquist menar att svaret på vilken 
uppfattning som är rätt och riktig inte har något entydigt svar. Han anser istället att en 
kombination av medkänsla och neutralitet är att föredra och att avvägningen mellan dessa 
förhållningssätt får avgöras utifrån den aktuella situationen. Följande utdrag får belysa det 
dilemma som ändock kvarstår; ”Det är inte beundransvärt att besitta objektivitet om det inte 

                                                 
61 Hall. (2001, sid. 98)  
62 Lundquist. (1998, sid. 122) 
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också finns medkänsla och engagemang, eller att besitta integritet om det inte också finns 
lyhördhet, eller att besitta civilkurage om det inte finns lojalitet”. 63  

                                                 
63 Ibid., sid. 124 
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3 Metod 
 
I följande kapitel beskriver jag arbetet med att samla in det empiriska underlaget och sedan 
sammanställa det. Jag börjar med att beskriva mitt val av metod, går vidare med att redogöra 
för mitt urval där jag också presenterar mina respondenter och sedan mitt material. Nästa 
avsnitt berör reliabilitet och validitet och sedan beskriver jag tillvägagångssättet vid själva 
intervjutillfället. Jag redogör vidare för etiska överväganden och sedan för hur själva 
bearbetningen och analys av data hanterades. Slutligen redogör jag för min förförståelse. 
 

3.1 Val av metod 
 
Som man kan utläsa av mitt syfte med undersökningen vill jag få information om vad den 
enskilde individen upplever och erfar. Jag har därför valt att använda mig av en kvalitativ 
metod. Kvalitativ metod ger en möjlighet att gå på djupet, ge insyn i det unika, säregna och 
bringa större förståelse av olika fenomen.  Tyngdpunkten ligger på att förstå sammanhang och 
det är ”forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som står i förgrunden”64  
 
En annan styrka med en kvalitativ metod är möjligheten att anta ett flexibelt förhållningssätt i 
fråga om upplägg och datainsamling. Detta ger till exempel en möjlighet att från en intervju 
till en annan ändra frågegång, ställa följdfrågor eller helt enkelt utesluta frågor som inte 
fungerar. Huvudsaken är att det tema man har med intervjun kvarstår.  Mina frågeställningar 
berör områden som kan vara känsliga och svåra att beskriva för våra respondenter. Det är 
viktigt att respondenterna känner att de kan få förklara hur de menar med egna ord och att 
frågorna som jag ställer kan utvecklas om det är nödvändigt. Detta torde ge en mer nyanserad 
och autentisk bild av respondentens mening. Det kändes därför naturligt för mig att använda 
mig av semistrukturerade intervjuer där teman och underliggande frågor finns för att styra 
intervjun i rätt riktning. Det förhållandevis ostrukturerade upplägget ger en möjlighet att 
”förtydliga och utveckla de svar som ges. Detta ger intervjuaren större möjlighet att fördjupa 
svaren och gå in i dialog med den som intervjuas”.65  
 

3.2 Urval 
 
För att finna respondenter till min undersökning kontaktades Försäkringskassan i en mindre 
stad i Västra Götaland. Jag fick där kontakt med en anställd som i sin tur kontaktade de olika 
kontoren och informerade om min studie. Mina respondenter fick jag alltså kontakt med 
genom den så kallade snöbollsprincipen, det vill säga att en informant leder vägen till en 
annan informant och så vidare. Resultatet blev att jag fick en lista med ett urval av personer 
som jag själv kontaktade för att kontrollera huruvida de ville delta i en intervju. Urvalskravet 
för mina respondenter var att de skulle arbeta som utredare på Försäkringskassan och att de 
skulle ha hand om ärenden som gällde sjukpenning. Fyra personer kunde tänka sig att delta i 
undersökningen. Antalet respondenter håller sig inom ramen för vanliga intervjustudier  och 
torde vara fullt tillräckligt för att mitt syfte ska kunna uppnås. ”Om syftet är att förstå världen 
som den upplevs av en särskild person, räcker det med denna enda person”  Efter 
överläggning med respondenterna bestämdes att intervjuerna skulle hållas under arbetstid på 

                                                 
64 Holme. Solvang. 1997. Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, sid 78 
65 May. 2001. Samhällsvetenskaplig forskning, sid 150 
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respektive arbetsplats vilket innebar olika kontor i Västra Götalandsregionen. Genom att 
Försäkringskassan själva gjorde urvalet av respondenter bör man ha i åtanke att detta kan 
påverka resultatet. Respondenterna kan vara valda för att de är nöjda anställda och att de 
därigenom ger en, för Försäkringskassan, positiv bild av sin arbetssituation. Då mitt syfte i 
första hand är att undersöka de enskilda individernas syn på motstridigheter i sin yrkesroll, 
och inte inom organisationen som sådan, anser jag inte att ovanstående faktum innebär något 
större problem för min undersökning.   
Nedan presenterar jag mitt urval;  
 
Respondent 1  
32 år gammal och har jobbat inom Försäkringskassan i drygt 1 år. Har läst på högskolan, 
sociologi 60 poäng och utöver det blandade kurser i allt från ekonomi till idéhistoria 
 
Respondent 2 
37 år och har jobbat på Försäkringskassan i två år. Har läst vård och omsorgsdokumentation, 
en treårig högskoleutbildning. Har tidigare jobbat inom olika vårdinstanser. 
 
Respondent 3 
55 år gammal och har jobbat inom Försäkringskassan i drygt 20 år. Har en 
socionomutbildning. Har under sina år arbetat inom olika områden, med olika typer av 
utredningsärenden. 
 
Respondent 4 
52 år gammal och har jobbat på Försäkringskassan i 30 år. Har en tvåårig gymnasieutbildning. 
Startade med att jobba på pensionsavdelningen, sedan med föräldraförsäkring och nu med 
sjukförsäkringsärenden. 
 

3.3 Material 
 
Intervjun utgick från en semistrukturerad intervjumanual som inleddes med ett fåtal 
bakgrundsfrågor.  Vidare ställde jag frågor som härrörde från de två övergripande teman i min 
studie; upplevelse av yrkesrollen och eventuellt motstridiga krav i denna samt hantering av 
detta. Intervjuguiden finns med som bilaga. 
 

3.3.1 Reliabilitet och validitet 
 
Det primära syftet med en kvalitativ studie är att skapa förståelse inom ett visst område eller 
av vissa faktorer. Fokus ligger inte på att få fram ett resultat som har hög reliabilitet, det vill 
säga ett resultat som vid olika och oberoende undersökningar mätningar visar på liknande 
resultat.  Fokus ligger istället på att lyfta fram en nyanserad bild av det man önskar studera 
och det primära blir då att urvalet blir så brett och representativt som möjligt utifrån det man 
ämnar undersöka. Mina respondenter jobbar som handläggare av sjukpenning. Det som skiljer 
dem åt är ålder, tjänsteår och viss mån utbildningsnivå. Mitt syfte var inte att jämföra mina 
respondenter och denna särskillnad var inte heller ett medvetet val. Denna bredd skapade 
dock ett resultat som gav en större möjlighet till jämförelse av likheter och skillnader mellan 
respondenterna utifrån resultatet. Jag upplever att mitt urval ger tillräcklig bredd och den 
nyans som behövs för att besvara mina frågeställningar och skapa en förståelse för mina 
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respondenters situation. Dessutom kan jag se likheter mellan mitt resultat och tidigare 
forskning vilket ytterligare stärker reliabiliteten. 
 
Validitet handlar om att mäta det vi avser att mäta. I en kvalitativ undersökning ges möjlighet 
till närhet och flexibilitet till den eller det man vill undersöka.  I en intervjusituation där 
respondenten missförstår den ställda frågan, kan intervjuaren förklara frågan mer ingående 
eller ställa följdfrågor för att bättre inringa området man är intresserad av. I mitt fall skapade 
jag en intervjuguide som fungerade som ett utgångsläge för varje intervju och de flesta frågor 
från guiden inbegreps i intervjusituationen. Jag bad ofta respondenten att utveckla sitt svar 
eller också ställde jag följdfrågor, allt för att få fram så detaljerad information som möjligt 
kring den ställda frågan. Jag upplever att mina intervjuer ger mig det underlag jag behöver för 
att kunna besvara mina frågeställningar. Kanske hade resultatet blivit lättare att sammanställa 
och analysera om jag strikt hållit mig till intervjuguiden, men troligen hade då validiteten 
blivit lidande. 

3.4 Tillvägagångssätt 
 
Som jag ovan nämnt bestämdes att intervjuerna skulle utföras på respondenternas respektive 
arbetsplatser. De fick själva bestämma tidpunkt och plats för intervjun vilket förhoppningsvis 
innebar att respondenterna kände sig mer tillfreds med situationen. Innan intervjun gav jag 
respondenterna vad Kvale kallar för orientering.66  Således började jag med att höra så att 
intervjupersonerna var införstådda med syftet för intervjun och om det var något de ville fråga 
om innan jag satte igång.  Jag informerade också om att intervjun beräknades ta knappt en 
timme och att jag gärna spelade in intervjun för att lättare kunna ta del av informationen 
senare, alla respondenter accepterade detta. Förutom de förutbestämda frågorna bad jag ibland 
respondenterna att utveckla ett resonemang genom att ställa sonderande eller specificerade 
frågor och ibland ställdes följdfrågor. Att be respondenten utveckla eller förtydliga ett 
resonemang är dels ett sätt att få mer information om det som är väsentligt för undersökningen 
men signalerar också att intervjuaren verkligen är intresserad av vad respondenten säger.67 Jag 
försökte i möjligaste mån att följa den ordning som frågorna hade i intervjumanualen, detta 
för att underlätta vid analysen, men vid någon intervju blev ordningen en annan. 
 
När jag var klar med frågorna tillfrågades respondenterna om det var något som de ville 
tillägga utifrån intervjuämnet.  De uttryckte dock att de kände sig nöjda med den information 
som framkommit och i de fall frågor uppstod var detta mer av allmänt intresse om hur jag 
kommit fram till problemområdet eller frågor om min utbildning som sådan. Intervjutiden 
varierade från drygt fyrtio minuter till knappt en timme och variationen berodde dels på 
antalet följdfrågor men givetvis också på hur mycket information som respondenten ville eller 
kunde dela med sig av. 
 

3.5 Etiska överväganden 
 
I intervjusammanhanget var jag noga med att följa de forskningsetiska riktlinjer som betonas 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. ”Inför varje vetenskaplig undersökning 
skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot 

                                                 
66 Kvale. (1997, sid 120) 
67 Ibid. Sid 125 



 

17 
 

möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 
undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt tredje person”68 
 
Ovanstående innebär en balans mellan det krav på forskning som samhället har för att kunna 
utvecklas och det skydd för individen som måste beaktas i denna forskning. 
Individskyddskravet kan sammanfattas i fyra huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.69  Innan intervjuerna påbörjades 
informerades respondenterna om att deras medverkan var frivillig och att de, närhelst de 
önskade, kunde meddela att de inte längre ville vara med i studien. Vidare berättade jag att 
intervjuerna skulle ligga till grund för min c-uppsats i sociologi vid Borås Högskola, det vill 
säga att de enbart skulle användas i forskningssyfte, och att syftet var att undersöka hur de 
upplever sin yrkesroll och eventuella motstridigheter i denna. Respondenterna hade redan vid 
kontakt med min kontakt inom Försäkringskassan fått viss information om syftet och de flesta 
var därför i förväg införstådda med detta. Jag förklarade också att deras medverkan skulle 
behandlas konfidentiellt och att det i den färdiga uppsatsen inte skulle gå att spåra vad någon 
enskild respondent uttalat. För att underlätta datainsamlingen ville jag spela in intervjuerna 
och respondenterna tillfrågades givetvis om lov före inspelningen startade. För att ytterligare 
säkerställa konfidentialiteten frågar jag inte efter respondentens namn under inspelningens 
gång och materialet förvaras sedan digitalt överfört i en hårddisk hemma hos mig. 
 

3.6 Bearbetning och analys av data 
 
När intervjuerna var utförda hade jag nära fyra timmar inspelat material. Jag startade 
bearbetningen genom att lyssna igenom intervjuerna och sedan transkribera materialet. I mitt 
fall är utskriften en hjälp för att komma ihåg intervjun och för att i en fortsatt analys ge 
uttryck för respektive respondents upplevelser. Jag valde att göra en ordagrann transkribering, 
det vill säga jag behöll talspråk i de fall respondenten använde sig av det. Detta gjordes för att 
tydigare behålla den bild jag hade av en enskild respondent och för att jag upplevde att deras 
eget sätt att uttrycka sin mening ger en sannare bild av deras upplevelse. Jag hade inga större 
problem att uppfatta vad som sades under intervjuernas gång, men självklart skilde sig 
ljudupptagningen åt från en gång till en annan, beroende på i vilken lokal jag befann mig och 
huruvida respondenten hade en stark eller svag stämma. Vad som också spelade in var hur 
respondenten talade, om han/hon pratade fort, använde många utfyllnadsord, uttal och så 
vidare. Intervjuerna tog mellan två och fyra timmar effektiv tid att skriva ut och antalet sidor 
varierade mellan sju och elva, mycket beroende på hur talför respondenten ifråga var. 
 
När intervjuerna var utskrivna var det dags att sätta igång med att få fram ett resultat. Jag satte 
mig och läste igenom ett antal av intervjuerna. När jag läste antecknade jag när jag upptäckte 
ett visst mönster eller tema i den specifika intervjun. När jag sedan hade läst klart upptäckte 
jag ett antal teman som var återkommande i alla dessa intervjuer och dessa var; varierande 
arbetssituation, dubbel yrkesroll i mötet med den försäkrade, blandade upplevelser av 
beslutsfattande, organisationens ombytliga mål och krav. Med dessa teman i åtanke läste jag 
återigen intervjuerna och sammanställde resultatet under respektive tema. Med facit i hand har 
min analysmetod lånat drag av både meningskoncentrering och meningstolkning. Den 

                                                 
68 HSFR sid 5 
69 Ibid. 
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analysmetod som därför ligger närmast till hands är den så kallade ad hoc, där man använder 
sig av ”olika angreppssätt och tekniker för skapande av ordning”70.   
 

3.7 Förförståelse 
 
När man läser om Försäkringskassan i tidningar är det ofta i samband med att någon individ 
anser sig orättvist behandlad eller om beslut som för en lekman känns fullständigt ologiska. 
Visserligen förstår man att tidningen väljer att belysa fall som inte tillhör det vardagliga och 
att det säkert är vinklat för att locka till läsning, men undran finns där ändå; hur tänker de som 
jobbar med dessa omständliga och ibland ologiska bestämmelser? Min kunskap kring området 
försäkringskassan och handläggning är mycket begränsad. Den enda kontakt jag tidigare haft 
med myndigheten är vid en sjukskrivning och bemötandet jag fick då var bra. Jag har dock 
fått berättat för mig ifrån vänner och bekanta hur de upplevt sig ifrågasatta och om beslut av 
tveksam art. Under förarbetets gång har jag reflekterat över och undrat hur man i en yrkesroll 
där man återkommande kanske måste ta ett flertal svåra beslut klarar av att balansera sin 
yrkesetik med sin privata etik. Tar man med sig tankar på jobbet hem på eftermiddagen? Mår 
man känslomässigt dåligt när man måste fatta jobba beslut? Slutar man att se sina klienter 
som individer och istället som ärenden och nummer? 
 
  

                                                 
70 Kvale. (1997. sid 184) 



 

19 
 

4 Resultat 
 
I följande kapitel presenterar jag resultatet. Jag gör det utifrån teman som blev synliga först 
vid sammanställandet av materialet men som senare har utvecklats till följande; tillit i mötet 
med den försäkrade, ambivalens i yrkesrollen, ambivalens i beslutsfattandet, organisationens 
otydliga mål och krav, strategier för att hantera svårigheter i yrkesrollen. 
 

4.1 Tillit och förståelse i mötet med den försäkrade 
 
Majoriteten av mina respondenter delar sin arbetstid mellan personliga möten med försäkrade, 
externa möten med till exempel arbetsförmedling och arbetsgivare, samt renodlat 
pappersarbete som bedömningar utifrån medicinska intyg etcetera. Detta upplägg upplevs som 
varierande och balansen mellan dessa områden anses också fungera. 
 

 
”Jag gillar variationen, jag skulle inte bara vilja sitta vid datorn, men ibland 
kan det vara skönt att göra det en dag.” (R2) 

 
Vidare nämns möten med människor som något positivt och upplevelsen att det man utför i 
sitt arbete ofta leder till något bra, som till exempel en lyckad rehabilitering. En önskan om att 
få mer tid och resurser till att just få hjälpa människor tillbaka och se till individen kan dock 
skönjas bland ett flertal respondenter.   
 

”Jag har ju varit ganska inriktad på att arbeta med rehabiliteringsdelen, att 
hjälpa människor tillbaka till arbetslivet. Den delen är ju kanske lite nertonad 
idag då, i förhållande till den utredande delen” (R3) 
 
”Alltså vi jobbar med människor, man måste kunna titta på individuella ärenden 
och jobba olika i varje ärende, men det är jättesvårt idag”(R2) 

 
I mötet med de försäkrade nämns empati, tillit, tydlighet och ärlighet som viktiga faktorer. 
Empatin yttrar sig som en inlevelseförmåga i en annan persons situation. Detta innebär också 
en respekt och förståelse för att människor upplever saker olika, men att det som upplevs 
faktiskt är verkligt för var och en. 
 

”Man får aldrig fastna i en sits där man talar om för folk att dom upplevelser 
dom har inte stämmer” (R3) 
 
”Man kan tycka vad man vill om diagnoser eller nåt sånt, men upplevelsen som 
personen bär på bär den med sig och det är viktigt att jag förstår att precis just 
där är vi.” (R4) 
 

Man betonar på detta sätt att man arbetar med individer och att ett fall inte är ett annat likt. En 
diagnos betyder sällan samma sjukdomsbild för två personer och någon som ser frisk ut kan 
uppleva sig som jätte sjuk. Detta är faktorer som man lär sig att beakta med tiden, att inte ta 
saker och ting för givet, vilket inte alltid är helt enkelt.  
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”det kanske är så att en viss diagnos kanske jag tycker ’nämen hallå liksom, 
varför kan inte du jobba?’ men alltså det kan man ju inte…den personen 
upplever ju att ’jag kan inte jobba pga. detta’. Och, ja, att man då inte…man får 
hålla inne med sina värderingar.” (R2) 
  
”Likadant så har jag slutat tro att jag tror och vet allting (…) Ju mer jag träffar 
folk…alltså det beror nästan bara på den personens egen motivation för att 
komma tillbaka, det kan va hur taskiga sjukdomsbilder som helst dom har med 
sig.” (R4) 

 
I empatin ingår även att ta sig tid för den försäkrade, att lyssna och känna in vart personen 
man möter befinner sig emotionellt, detta för att inte driva på för hårt och på så sätt riskera att 
förvärra det tillstånd personen befinner sig i. Med en arbetssituation som innebär ständig 
tidsbrist är detta en avvägning som utredarna får ta från möte till möte, vilket oftast fungerar 
men inte alltid. 
  

”Det skulle till exempel va att man inte tar sig den tiden och direkt går på 
längre än vad den personen är mogen att göra då. Om man tillexempel börjar 
förklara ett regelsystem utan att den personen har någon beredskap att förstå 
det just då. Om personen är mitt uppe i en kris till exempel eller vad det kan va” 
(R3) 

  
I mötet med de försäkrade ställs också stora krav på att skapa förtroende och tillit. I detta 
ligger att ha ett så ärligt och tydligt sätt som möjligt, från både försäkrad och utredare, och här 
nämns det första mötet som avgörande. 
  

”Och jag brukar också vilja att dom försöker säga så sant som möjligt, för att 
det är så lätt att jag är myndighet. Alltså myndighet är man fortfarande, men jag 
skulle önska att du vill säga vad det är du känner istället för att du säger vad du 
tror jag vill höra. Så lite grann att skapa den kontakten vid första mötet så att 
dom kan lita på att det kan bli en bra väg tillbaka” (R4) 

 
Citatet ovan belyser vikten av ett bra bemötande, att genom mötet skapa en grund för tillit 
vilket underlättar den fortsatta processen, både för handläggare och för klient. 
 

4.2 Ambivalens i yrkesrollen 
 
Mina respondenter uppvisar en ambivalent hållning till vilken funktion som man ska fokusera 
på i sin yrkesroll. Vissa ser sin roll som mer informerande och kontrollerande detta för att ge 
en så enhetlig och rättssäker handläggning som möjligt. Andra fokuserar istället på att ge 
service och stöd. 
 
På frågan om vad respondenterna anser vara det viktigaste i yrkesrollen varierar svaren. 
Försäkringsmässighet och myndighetsutövning är vad vissa betonar i första hand och med 
dessa begrepp menar de att besluten de fattar ska ha tagits i enlighet med regler och lagar för 
ett så rättssäkert arbetssätt som möjligt.  

 
”Och försäkringsmässigt blir det ju när jag följer regelverket som finns, för det 
ska ju inte vara så att om man får mig som handläggare så har man otur för att 
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då blir man behandlad mer negativt än om man har någon annan som 
handläggare” (R1) 
 

Andra ser istället service och stöd som det viktigaste i sin yrkesroll. Att hjälpa de sjuka 
tillbaka till arbete genom att samordna med externa instanser, påverka arbetsgivare att agera 
eller bara lyssna när någon behöver få prata av sig är uppgifter som de nämner i första hand.  
 

”Sen är det ju många som, ja vissa ringer ju bara för att prata, läkaren kanske 
bara har tio minuter när dom är där, åå vad är det mer man gör.., nämen i 
många fall, vårt jobb handlar ju egentligen…, alltså till viss del handlar det om 
att stötta men det är inte vår huvudskaliga arbetsuppgift, men man får många 
gånger den rollen..”(R2) 
 

Denna ambivalens mellan vad som egentligen är den viktigaste delen i yrkesrollen finner man 
hos de allra flesta, de vill hjälpa och stötta och vissa skulle egentligen vilja jobba mer med 
den rehabiliterande delen som upplevs som ett viktigt redskap för att få människor i arbete. 
 

”För det första så vill jag jobba heltid med det [rehabilitering red. anm.], inte 
65%, det är det första. För det andra så tror jag på detta som en väg tillbaka till 
arbete.”(R4) 

 
Samtidigt inser de vilken roll de har som myndighetspersoner, de ska informera, kontrollera 
och besluta, allt i enlighet med det regelverk som existerar. Ambivalensen yttrar sig ibland i 
en känsla av att man kör med dubbla roller, att man inte är helt ärlig mot de försäkrade;  
 

”men det kan även kännas lite dubbelt ibland när man vet att man egentligen 
inte gör detta för att vara snäll, utan man gör det för att utreda om personen har 
rätt till sjukpenning eller inte…men man måste väl ändå säga att om det 
samtidigt kan upplevas av personen som att det är någon  som lyssnar, så är ju 
det bra.”(R2) 
 

Genom att tydligt informera den försäkrade om hur arbetsgången kommer att se ut klargör 
man den uppgift man har som utredare och den försäkrade slipper också få obehagliga 
överraskningar längre fram i processen. Denna balans mellan att vara dels empatisk och dels 
informerande är inte alltid helt lätt, men ses av de flesta som en naturlig del av yrkesrollen. 
 

”..men det är väl det viktigaste, dels försäkringsmässigheten och dels servicen, 
att man lyssnar på dom, att dom känner att det finns en grundläggande 
förståelse och sympati från mig som handläggare samtidigt som det finns vissa 
regler och att uppnå den balansen, det kan vara besvärligt i början” (R1) 

 
”Samtidigt i många ärenden känner man att den här informationen måste dom 
få redan i början men om dom sitter där och nästan gråter första gången man 
träffar dem är det inte roligt att ta upp sådana grejer då, men samtidigt måste 
man göra det. Det är ju liksom kärnan.” (R1) 

 
 
Att just klara av att balansera mellan dessa roller ses av flera som ett tecken på att man är 
professionell. Andra menar att professionalitet istället handlar om att behandla alla lika eller 
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att rent av sätta gränser och därmed visa för de försäkrade vad ens yrkesroll går ut på, detta 
för att betona den försäkrades eget ansvar i processen. 
 

”Det är att jag inte är morsa för dom och inte bär dom och inte talar om för 
dom vad dom ska göra, utan att jag försöker att visa på olika vägar som 
finns.” (R4) 

 

4.3 Ambivalens i beslutsfattandet 
 
När jag kommer in på området beslutsfattande och om detta medför svårigheter för utredarna 
får jag lite olika svar. Visst menar vissa, de behöver ofta fatta beslut som medför blandade 
och motstridiga känslor. Detta händer i de fall då regler och lagar säger en sak men ens egen 
uppfattning säger något annat. 
 

 ”asså ibland undrar man vad man håller på med..asså jag känner att jag inte 
kan stå för det..liksom med min egen moral eller så..samtidigt så har man lärt 
sig att det är såhär försäkringen ser ut, man har inte alltid rätt till ersättning.” 
(R2) 
 

Andra ser inte beslutsfattandet som särskilt problematiskt utan ser sig ha gott stöd i de regler 
som finns. Skulle inte detta vara tillräckligt så rådfrågas konsulter eller också frågar man mer 
erfarna kollegor, allt för att känna att man gjort vad som är möjligt för att fatta rätt beslut.  
 

”Det behöver inte vara svårt om det är så här att jag tror att jag har på fötter 
att det här inte är riktigt, den här personen ska inte ha sjukpenning, då har jag 
ju inte speciellt svårt att sätta det beslutet” (R4) 
 
”..när jag är osäker och ett beslut är svårt, då kan jag delegera det, antingen till 
konsult, för dom kan ju lagstiftning och så, vad jag får göra och kan göra, 
antingen det eller kollegor. Jag har väldigt mycket nytta av mina kollegor, 
speciellt dom som har jobbat ett tag och är det något medicinskt så har jag 
alltid försäkringsläkaren, så jag känner att jag alltid kan bolla det till dem…” 
(R1) 

 
I själva beslutsfattandet upplevs handlingsfriheten som relativt stor. Visserligen har man lagar 
och regler som begränsar handlingsutrymmet men inom dessa ramar anser man sig ha ett stort 
utrymme för bedömningar.   
 
Lagarna är så kallade ramlagar med ett ganska stort utrymme för egna bedömningar men 
genom att granska tidigare fattade beslut får de en förhållandevis klar bild av hur de ska agera 
i ett givet ärende. Gemensamt för respondenterna är att de ser lagar och regler som något som 
förblir konstant, något att lita på, vilket är skönt i en organisation där förändring annars hör 
till vardagen. 
 

”Om vi tar det här att jag pratar om omorganisation stup i päronet och nya 
roller och alltihopa det här, lagen har ju varit densamma lika länge, den har 
inte ändrats sig.” (R4) 
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Man ser styrningen från lagar och regler som ett stöd i sitt arbete och som en garanti för ett 
rättssäkert agerande gentemot de försäkrade. 
 

”Överlag så upplever jag det som ett stöd egentligen, då vet man vilket 
svängrum man har och vad man ska hålla sig inom, då blir det inte dom här 
svåra avvägningsfallen. Om jag ska sitta och bestämma själv i ärenden, att den 
här personen ska ha och den här personen ska inte ha, då öppnar det helt 
plötsligt för godtycke om man säger så.”(R1) 

 
”Det är väl mer stödjande då, alternativet skulle va att vi var helt målinriktade 
då. Då skulle man ju inte ha någon rättssäkerhet alls. Då skulle det ju vara upp 
till var och ens godtycke och vi är ju en myndighet och vi tillämpar ju 
sjukförsäkringen på ett sådant sätt att den ska vara rättssäker, att människor ska 
känna att de blir behandlade på ett bra sätt.”(R3) 

 
 
Generellt kan man säga att beslutsfattandet medför större svårigheter bland dem som har 
jobbat kortast tid som utredare. Med tiden verkar man mer koppla ifrån känslan att man är 
personligt ansvarig för besluten och istället finna stöd i det faktum att det är reglerna som 
sätter gränserna. En utredare som inte jobbat så länge funderar över framtiden på följande sätt;  
 

”..samtidigt så tycker jag att man har ju ett visst ansvar som person, man kan 
inte skylla allting man gör bara för det är ens jobb, men det är väl kanske…dom 
här bitarna kanske är någonting som gör att jag i längden… asså att jag inte vill 
jobba med det här hela livet för det är nog någonting som kan .. jag vill nog 
inte.. det kanske blir så att om jag jobbar här 10 år då kanske jag inte längre 
tycker att sådana beslut är alls jobbiga att ta, utan man bara matar på, och då 
skulle jag nog inte tycka om den människa jag i så fall blivit.”(R2) 

 

4.4 Organisationens otydliga mål och krav 
 
Försäkringskassan har under åren genomgått ett flertal organisationsförändringar.  
Övergången från enskilda kassor till en sammanhållen myndighet är en av dessa men också 
andra interna förändringar har varit allmänt förekommande. Förändringarna har genomförts 
för att göra Försäkringskassans arbetssätt mer likformigt och för att säkerställa ett rättssäkert 
arbete. Bland mina respondenter märks en uppenbar frustration över planer som ändras, 
fungerar en stund, för att snart ändras igen. Främst märks denna frustration bland dem som 
jobbat på Försäkringskassan under många år och som följaktligen varit med om många 
förändringar. 
 

”..och jag tänker också, det är likadant för alla företag, även statliga, att det 
här med omorganisation är lite tjatigt, det är lite för mycket och det är lite för 
ofta.”(R4) 
 
”Så nu är vi inne på ett helt nytt spår där vi ska göra helt nya saker och då har 
vi alltså inte ens kommit så långt så att vi har följt upp den andra 
organisationen som vi la för ett tag sen och de yrkesrollerna som las där” (R4) 
 



 

24 
 

Något annat som kommer upp i intervjuerna är de mål som organisationen sätter upp för 
arbetet och hur dessa mäts i realiteten. Dels finns de nationella målen som mäts på ett sätt och 
sedan finns det mätsystem som bara vissa områden i Sverige nyttjar.  
 
Vidare är det som mäts inte alltid förståeligt för de som ska utföra jobbet. Man har gått från 
det generella målet att sänka ohälsotalet till att mäta antalet tidiga avstämningsmöten, vilket 
innebär att man ska ha ett möte med den försäkrade inom nittio dagar från insjuknandet. 
Målen för organisationen ställs upp och de anställda arbetar utifrån dessa men genom att inte 
tydligt informera varför vissa moment ska mätas leder det till att de anställda till viss del ser 
målen som tagna ur luften och att man inte riktigt tar dem på allvar, det är bara ytterligare ett 
påhitt från huvudkontoret.  
 

”Ett tidigt avstämningsmöte är ju inte jag lika mycket med på att alltid säga att 
det är ett bra mått på att mäta att mitt arbete är bra. Det säger ju att jag har 
haft ett tidigt avstämningsmöte men det säger inte hur jag har skött mitt arbete 
eller om mötet har varit av vikt och värde för hur utfallet blev i ärendet. Jag vet 
inte om det är statistiskt säkerställt om det är käckt att ha ett avstämningsmöte 
före tre månader i alla ärenden, men nån har bestämt att det ska vara så och då 
gör vi så.” (R4) 

 
”Vi ska ha ett tidigt möte men efter mötet så mäts det inte så mycket vad vi gör 
med dom, huvudsaken är mötet. Sen kan vi lägga dom åt sidan och där upplever 
jag en konflikt, att det är lite störande.”(R1) 

 
Det är uppenbart att man har svårt att se en mening med de mål eller mätsystem som används 
och detta kan riskera att man på längre sikt kan uppfatta sitt arbete som mindre meningsfullt.  
När jag kommer in på frågan om hur deras överordnade och organisationen som sådan ser på 
deras arbete får jag också till stor del svar som vittnar om uppgivna känslor. Visserligen anser 
de flesta att de har en bra arbetssituation med lagom stor handlingsfrihet men det många 
verkar sakna är att deras arbetsinsats värderas på ett mer kvalitativt sätt och inte bara utifrån 
de mer kvantitativa mål som är det som gäller i praktiken.  
 

”ja, jag tror de ser mig som en siffra i statistiken, dom förväntar sig att jag ska 
göra mina möten, sen vad det är för kvalité på mitt jobb eller hur jag beter mig 
mot dom försäkrade och så, det finns det liksom ingen koll på.”(R2) 
 
”Dom har förväntningar på att jag ska utföra jobbet så att vi får bra resultat. 
Utav dom sakerna som mäts. Om jag gör ett bra resultat för saker som inte mäts 
är det fullständigt likgiltigt för organisationen.”(R4) 
 
 

Några saknar också den mänskliga aspekten i de mål som sätts upp, man arbetar med 
individer men upplever en avsaknad av ett individuellt förhållningssätt i organisationens 
arbetssätt. 
 

”Alltså vi jobbar med människor och man måste kunna titta på individuella 
ärenden och jobba olika i varje ärende, men det är jättesvårt idag. Gör man inte 
som dom säger, då får man höra det”(R1)  
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4.5 Strategier för att hantera svårigheter i yrkesrollen 
 
Alla påverkas personligen mer eller mindre av de beslut man måste fatta. Hur man påverkas 
kan självklart ha att göra med hur man som person uppfattar saker och ting, men även här 
verkar antalet år fungera som ett slags skydd, man lär sig helt enkelt att inte ta sitt jobb för 
allvarligt. På frågan om man upplever beslutsfattandet som känslomässigt betungande varierar 
svaren från en som är förhållandevis nyanställd;  
 

”Jag känner väl att jag.. att jag går emot mina egna värderingar och principer 
och man känner sig lite.. just att för mig är det så viktigt med empatin och den 
här biten… och man känner man går ifrån sina… man blir elak eller asså.. man 
får en annan roll.. och det är lite det jag menar.” (R2) 
 

 till en handläggare med många år i yrket;  
 

”Nej, det är mera bara jobbigt att göra det, alltså det är en massa papper hit 
och dit och kommuniceringar och se till så att alla siffror… mycket så att 
skriva… men det är inte jobbigt känslomässigt, utan det är mer bara jobbigt 
utifrån att man måste skriva så jädra mycket” (R4) 
 

För att bättre hantera svårigheter som uppstår i arbetet finns beprövade tekniker såsom 
handledning, men detta är inte längre något som tillämpas bland de utredare jag talat med. De 
allra flesta, företrädesvis de med fler år i yrket, är tillfreds med detta och anser sig inte behöva 
ytterligare stöd för att klara sitt arbete. Hos de som har färre år i arbetet ser man mer positivt 
på handledning men resurserna inom organisationen räcker dessvärre inte till handledning åt 
alla.  

”Jo det har jag faktiskt gått till vår chef och sagt att nu är det så många 
nyanställda här just att man inte har den vanan att hantera detta och att vi vill 
ha det då, men det fanns det inga pengar till” (R2) 

 
Arbetsplatsen beskrivs i positiva ordalag. Kulturen på försäkringskassan upplevs som trevlig 
och sammanhållningen kollegorna emellan beskrivs som alltifrån trevlig till stark.  Flera har 
jobbat länge på samma arbetsplats och för dem innebär kollegorna inte bara ett stöd i arbetet 
som sådant utan utgör även en stor del av deras sociala umgänge. Arbetet beskrivs vidare som 
ett med relativt stor handlingsfrihet och självständighet. Respondenterna har själva hand om 
upplägget av sitt arbete och bestämmer därmed när de ska göra vad. 

 
”Och så är det väldigt fritt också, alltså jag har nästan ingen kontakt med min 
chef överhuvudtaget, utom när jag själv upplever att jag behöver det, att jag har 
någon fråga och sådär.” (R1) 

 
Kollegornas betydelse för att klara arbetet på både ett personligt som professionellt plan 
framhålls istället av nästan alla. Trots att alla har mycket att göra tar man sig tid för varandra 
och detta kan vara ett skäl till att man inte anser sig behöva extra handledning. Behöver man 
stöd eller råd söker man sig till dem runtomkring sig. Ibland räcker det att bara få prata av sig 
om ett ärende som upplevs jobbigt eller så får man sitt beslut bekräftat genom att jämföra med 
andra. 

”..kollegorna har man väldigt stor nytta av, dels att man pratar med dom, då 
känner man sig inte så ensam och så där när man väl tar beslutet och ringer. 
Man har ändå lite andra människor som man pratat med som tycker likadant 



 

26 
 

och så där. Sen kan man ju prata med dom efteråt också, ’å herregud vilket 
jobbigt samtal jag hade idag’. Dom är väldigt förstående, fast vi har så mycket 
att göra, man tar sig alltid tid i dom lägena, det är nog egentligen när jag 
tänker efter den metoden man har som gör att det blir lite enklare, att man delar 
med andra och så.”(R1) 
 

Reflektion över tagna beslut verkar bland de allra flesta vara ett ganska förbisett 
arbetsverktyg. Visserligen menar de flesta att de då och då grubblar över tagna beslut, men en 
kontinuerlig medveten reflektion är inte något som de har som vana. Detta är till stor del ett 
resultat av den tidsbrist de allra flesta anser sig ha och om de hade kunnat menar flera att de 
gärna reflekterat mer. 
 

”Asså egentligen så finns det väl inte så mycket tid för det, fast jag brukar 
försöka ta mig tid för det. Då är det också samma, att man går och diskuterar 
det hela med en kollega och ser om man har samma syn på det hela. Men ibland 
hinns det inte med utan man tar nästa ärende” (R2)  

 
 Tidigare fanns dessutom reflektion inlagt som en del av utredarnas arbetstid, varje timme 
skulle fem minuter kunna avsättas till reflektion. Detta har nu tagits bort för att ge tid till 
annat vilket också visar att reflektion inte är något som betonas eller anses som en 
nödvändighet ifrån organisationens sida. 
 

”Reflektion va det som vi tog bort nu då, det var det vi kunde spara tid på har 
huvudkontoret kommit på, reflektera inte och skriv inga slutanteckningar…ge 
mig styrka..”(R4) 

 
Att de jobbar med människor och att man därmed måste vara noga med hur man möter och 
agerar i samspel med de försäkrade är alla de intervjuade medvetna om. Men denna 
inställning verkar mer vara något som respondenterna och respektive kontor själva anammat 
och inte något som organisationen som sådan arbetar särskilt aktivt med. På frågan om det 
finns någon policy inom organisationen för hur de ska bemöta de försäkrade är de flesta 
tveksamma men menar att det är i alla fall inget de i så fall hunnit eller fått ta del av. 
 

”Nja, det är ju möjligt att det finns men det är inget som jag kommer på” (R4) 
 
”Jag tror inte vi har fått det så mycket uppifrån egentligen, å andra sidan så är 
det väldigt självklart känns det som i gruppen och med min chef och så där. 
Dels den humanistiska grundsynen och dels försäkringsmässigheten, det sitter 
liksom i väggarna, på så sätt finns det ju en policy men jag upplever inte att jag 
fått så hemskt mycket information.”(R1) 

 
Förutom de mer allmängiltiga sätten att hantera svårigheter som jag har gått igenom ovan, 
beskriver respondenterna vissa individuella sätt. Exempel på detta kan vara fysisk träning, att 
träffas och ta ett glas vin på fredagar eller att helt enkelt bita ihop. Vissa av respondenterna 
menar att om man inte klarar detta får man byta arbete. 
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5 Diskussion 
 
Nedan följer en diskussion i vilken teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning, min empiri 
och mina egna reflektioner kopplas samman. Diskussionen utgår från samma teman som i 
resultatet. Därefter följer min metoddiskussion och slutligen redogör jag för mina tankar kring 
vidare forskning. 
 

5.1 Tillit och förståelse i mötet med den försäkrade 
 
Att mötet med klienten är en stor, och tillika viktig del av arbetet framkommer i mitt resultat. 
Mötet med klienterna ses som ett positivt inslag och man känner en tillfredställelse av att 
kunna hjälpa en klient tillbaka ut i arbetslivet.  
 
Tidigare forskning visar på ett liknande resultat där klientmötet ses som en central del av 
arbetet. Likt mina respondenter ser man mötet som positivt och givande och som den faktor 
som ger mest stimulans i arbetet. Frustration och otillfredsställelse är dock också synligt och 
visar sig när samarbetet med klienten av olika anledningar inte fungerar.71 
Den frustration som mina respondenter ger uttryck för är bristen på tid och resurser vilket ger 
mindre möjligheter att ge klienten en lyckad rehabilitering. 
 
Lipsky pratar om det personliga mötet mellan handläggare och klient och menar på att mötet 
kan innebära känslomässig påfrestning som dels grundar sig i de viktiga beslut som delges 
men också i förvrängda förväntningar på hur mycket handläggaren kan påverka din 
situation.72 Det sistnämnda är dock inget som mina respondenter ger uttryck för. Frågan är om 
det handlar om att de inte reflekterat över mötet på det sättet eller om de inte vill tänka på sin 
roll på det sättet. Om de skulle välja att tänka även på risken för förvrängda förväntningar så 
innebär det en större påfrestning i klientmötet och kanske en upplevelse av att behöva vara 
mer distanserad och formell. 
 
Något annat som mitt resultat visar är att ett empatiskt förhållningssätt är oerhört viktigt i 
mötet med klienten. Man är noga med att betona att man jobbar med människor och att en 
individs situation inte går att jämföra med en annans. Att lyssna av och ta sig tid för klienten 
ingår i detta förhållningssätt men också att möta klienten där denna befinner sig. Det handlar 
om att på ett respektfullt sätt ta processen framåt, att inte gå för fort fram och riskera att 
förvärra klientens mående ytterligare. 
 
Halls idealtyp, den professionella normen, uppvisar ett liknande mönster. En professionell 
förvaltning, menar Hall, kräver ett större engagemang hos de anställda och detta är också 
något som framträder i den professionella normen.73 Det som betonas är den anställdes 
förmåga att kunna sätta sig in i klientens situation och att visa förståelse för denna. 
Grundtanken är, likt det som framkommer i mitt resultat, att det inte finns ett sätt som 
fungerar för alla klienter i alla situationer, man måste anpassa processen efter individen. Vad 
jag kan skönja i mina respondenters svar är att möjligheten till detta empatiska och 
individuella arbetssätt numera är begränsad utifrån tidsbristen i arbetet. Inte heller verkar 
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72 Lipsky. (2010) 
73 Hall. (2001) 
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organisationen i sig premiera eller framhäva ett sådant arbetssätt vilket också är något som 
verkar ha förändrats över tid. 
 
Giddens talar om behovet av tillit i det moderna samhället, man kan som samhällsmedborgare 
inte vara införstådd med allt utan får lägga sin tilltro i att organisationer eller anställda vid 
dessa utför sitt arbete på ett föredömligt sätt.74 Att skapa tillit och förtroende är även något 
som mina respondenter betonar. Det handlar om att skapa ett förtroende i mötet och att som 
handläggare agera mellanhand mellan organisationen och klienten, att göra mötet mindre 
byråkratiskt. Att vara tydlig och ha ett så ärligt förhållningssätt som möjligt i mötet för att 
skapa en tillit hos klienten för den fortsatta processen.  
 

5.2 Ambivalens i yrkesrollen 
 
Mitt resultat visar på en tydlig ambivalens kring vilken funktion man ska fokusera på, dels i 
gruppen men också till viss del inom individen. 
 
Några uttrycker att deras roll är mer informerande och kontrollerande, detta för att kunna ge 
en så enhetlig och rättssäker handläggning som möjligt. Dessa respondenter ser också att det 
viktigaste i yrkesrollen är försäkringsmässighet och myndighetsutövning. Återigen handlar 
det om att vara tydlig gentemot klienten gällande arbetsgången och handläggarens uppgifter 
så att klienten väl förstår processen. Denna inställning kan jämföras med Halls idealtyp, den 
byråkratiska normen.75 Här betonas förutsägbarhet och frånvaron av godtycke. Handläggaren 
ska administrera, inte hjälpa och fokus i arbetet blir att ge klienten rätt beslut, utifrån lagar 
och regler. Distans, neutralitet och att behandla alla lika är centralt. 
 
Andra respondenter ser tydligare hur deras uppgift handlar om att ge service och stöd. De 
talar om att hjälpa klienten genom att samordna insatser, påverka arbetsgivare att tydligare 
agera eller bara finnas där och lyssna när någon klient behöver det. Liknande resonerar Hall 
som i sin idealtyp, den professionella normen, där lyssnande, stöttande och förståelse är 
exempel på det fokus man har i arbetet.76 Denna norm innebär ett mer individualistiskt 
förhållningssätt och handläggaren har här ett mer personligt bemötande och ett flexibelt 
tänkande i arbetet med klienten. 
 
Lundquist beskriver hur detta sistnämnda förhållningssätt ibland har lyfts som ett önskvärt 
sådant inom offentlig förvaltning.77 Ofta har detta varit i samband med att någon förvaltning 
fattat ett beslut som har inneburit mänskligt lidande. Kritiker menar dock att en sådan 
inställning skulle innebära att byråkratins hörnstenar som lojalitet och laglydnad skulle 
åsidosättas och att risken finns att klienter skulle kunna påverka utgången eller favoriseras av 
den enskilde handläggaren.78  
 
Trots att mina respondenter lägger tyngdpunkten på olika roller i sitt arbete finns det en 
önskan hos majoriteten att kunna jobba mer stödjande. Vi har ju tidigare sett hur de hade 
önskat mer tid för sina klienter och några pratar om att få jobba helt och hållet med den 
rehabiliterande delen vilket idag enbart utgör en del av arbetet. De förstår samtidigt att den 
                                                 
74 Giddens. (1996) 
75 Hall. (2001) 
76 Ibid. 
77 Lundquist. (1998) 
78 Ibid. 
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roll de har som myndighetspersoner innebär att administrera ett regelverk som de inte kan 
påverka i någon större utsträckning. Känslan är att man kör med dubbla roller, att man inte är 
helt ärlig mot klienten, när man på ett sätt erbjuder en hjälpande hand och på ett annat plan 
gör en utredning. 
 
Lipsky beskriver hur ovanstående ambivalens eller motsägelsefullhet är kännetecknande för 
denna typ av arbeten.79 Handläggaren är en människa som ska ge service till en annan 
människa och denna interaktion skapar en förväntan om ett omsorgsbeteende. Han menar att 
denna interaktion är det som ger handläggaren motivation i arbetet och det som ger klienten 
tillit till organisationen och handläggaren. Samtidigt är det en service som handlar om att 
förvalta en byråkratisk ordning vilket kräver ett förhållningssätt som innebär objektivitet och 
likabehandling. Dessa bägge förhållningssätt är svåra eller till och med omöjliga att förena 
och Lipsky menar att man som handläggare nästan alltid både dömer och hjälper och att 
slitningen mellan dessa bägge roller är något man får räkna med i liknande yrken. Detta är ett 
resonemang som ytterligare stärks av Bergström och Fog som skyller ovanstående dilemma 
på de dubbla signaler som deras socialarbetare möter inom organisationen, där omsorgsetik 
ställs emot pliktetiken vilket skapar slitningar i yrkesrollen.80 
 

5.3 Ambivalens i beslutsfattandet 
 
Mitt resultat visar att upplevelsen av beslutfattande är högst individuell. Några av mina 
respondenter uttrycker att beslutsfattandet skapar motstridiga känslor. Detta är i de lägen då 
lagen säger en sak och den personliga uppfattningen en annan, man uttrycker att man inte 
riktigt kan stå för de beslut man fattar.  
 
Utifrån Halls idealtyper skulle denna förstnämnda inställning kunna jämföras med hennes 
professionella norm där handläggaren har ett större engagemang och där den egna 
bedömningsförmågan är mer framträdande.81 Här är individen i centrum och man använder 
lagar och regler som ett verktyg för att nå fram till det bästa beslutet för individen, inte som 
ett något att gömma sig bakom. Detta förhållningssätt ställer givetvis högre krav på 
handläggaren och innebär också ett större krav på yrkeskunnande som erhållits genom 
utbildning eller erfarenhet för att kunna hantera handläggningen på ett riktigt sätt. Lundquist 
pratar om att handläggarna ska förhålla sig till lagen, sina överordnade och 
samhällsmedlemmarna.82 Han menar vidare att dessa relationer i sig inte innebär något 
problem och bör ses som kännetecknade för tjänstemän inom offentlig verksamhet. Det är när 
dessa relationers krav kommer i konflikt med varandra som det uppstår slitningar och 
problem. 
 
Beslutsfattandet innebär kanske för några av mina handläggare att de måste göra avkall på 
relationen till klienten för att kunna förhålla sig till lagen och kanske påverkar detta några mer 
än andra. Denna typ av intressekonflikt är enligt tidigare forskning den allra vanligaste, att 
klientens önskemål är något annat än det som lagen föreskriver. Det är dock också en 
motsättning som är svår att komma ifrån då detta är själva kärnan i human service arbetet, att 
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balansera mellan klienternas individuella önskningar och ett regelverk som betonar lika för 
alla.8384 
 
Mina andra respondenter ser inte beslutsfattandet som särskilt problematiskt. De accepterar att 
lagar och regler styr deras arbete och ser snarare dessa som ett stöd, något att luta sig mot när 
beslutet ska tas. Denna uppfattning ligger närmare Halls byråkratiska norm där handläggaren  
ser beslutsfattandet som ett sätt att följa lagen, man gör inte ett aktivt ställningstagande, man 
gör bara det man måste.85 Man kan genom detta använda lagar och regler som ett skydd i 
situationer som kräver svåra beslut och man håller en större distans till klienten.86  Tidigare 
forskning visar också på denna diskrepans. Man ser lagen som ett hjälpmedel och ett 
styrmedel och som något att luta sig mot när man behöver ta svåra beslut. På ett annat sätt 
upplever man att lagar och regler begränsar en och att man till och med måste tänja på 
reglerna för att kunna göra ett bra jobb.87 
 
De finns få gemensamma nämnare mellan de av mina respondenter som upplever 
beslutsfattandet som mer eller mindre problematiskt. Det skiljer i antal tjänsteår och även i 
utbildningsnivå. Det man ändå kan säga är att fler antal år i arbetet och den erfarenhet som det 
innebär i alla fall ger en något större trygghet i beslutsfattandet. 
 
Även om man uppfattar beslutsfattandet betungande eller ej så är mina respondenter överens 
om att man har ett relativt stort handlingsutrymme när man gör sina bedömningar. Lagarna är 
så kallade ramlagar och inom ramen finns ett ganska stort utrymme för bedömningar. Lipsky 
menar till och med att man har ett betydande handlingsutrymme.88 Han menar att detta måste 
finnas i ett arbete som är för komplext för på förhand bestämda lösningar. Komplexiteten 
grundar sig i att man har att göra med mänskliga dimensioner och att varje beslut innebär 
bedömningar utifrån dessa. Dessutom menar Lipsky att detta handlingsutrymme är vad som 
upprätthåller legitimiteten för välfärdsstaten, både i handläggarens och i klientens ögon. 
 

5.4 Organisationens otydliga mål och krav 
 
Uppfattningen jag får är att respondenterna upplever en diskrepans mellan vad huvudkontoret 
och organisationen som sådan har för målsättning och hur denna i verkligheten fungerar ute 
lokalt på kontoren. Man saknar en anknytning till hur och om det som mäts verkligen ger 
något avtryck, som i till exempel sänkta ohälsotal. Vidare känner flertalet av mina 
respondenter att deras egen insats inte alltid märks då de kan utföra mycket bra arbete som 
aldrig kommer med i mätningarna och därmed aldrig uppmärksammas. Mina respondenter 
upplever också att organisationens krav och regler emellanåt försvårar deras möjligheter att ta 
den individuella hänsyn som krävs i det enskilda ärendet. Tjänstemännen hamnar då i vissa 
fall i en situation där de inte kan genomföra de individuella anpassningar som krävs i ärendet 
för en lyckad rehabilitering. På detta sätt kan vissa regler och metodstöd i själva verket 
motverka organisationens övergripande mål som är att få människor tillbaka i arbete.  

                                                 
83Lipsky. (2010) 
84 Jönsson et al. (2003) 
85 Hall. (2001) 
86 Ibid. 
87 Jönsson et al. (2003) 
88 Lipsky. (2010) 
 



 

31 
 

Man visar vidare en tydlig frustration över hur planer inom organisationen ändras, testas en 
stund, för att sedan ändras igen. Tydligast ses denna frustration hos dem som arbeta under 
många år och rimligen varit med om många omorganisationer och förändringar fram och 
tillbaka.  
 
Jämfört med hur handläggarna resonerade kring lagar och regler, där de trots den begränsande 
aspekten, uppvisade en tilltro och tillit, så uppvisar handläggarna nu något helt annat. 
Sammantaget visar respondenterna en brist på tillit till den organisation eller förvaltning de 
tillhör. Det handlar alltså inte om socialförsäkringen som sådan utan istället om verksamheten 
de tillhör och hur den organiseras.  
 
Utifrån Giddens teori om att tilliten till expertsystemen är av vikt för att upprätthålla 
legitimiteten för densamma, så innebär handläggarnas brist på tillit en problematik.89 Risken 
är att handläggarnas bristande tillit till organisationen lyser igenom i mötet med klienten och 
påverkar även klientens tillit till densamma. Uppfattningen om Försäkringskassans legitimitet 
som organisation riskerar genom detta att påverkas i negativ riktning. 
 
Weber talar också om legitimitet men också om auktoritet.90 För att en organisation ska kunna 
förlita sig på att bli åtlydd krävs det att den upplevs som en auktoritet i ögonen på den som 
ska lyda, men också att auktoriteten upplevs som legitim eller giltig. I Försäkringskassans fall 
handlar detta om att den föreskrivna ordningen, socialförsäkringen, ska uppfattas som legitim, 
vilket den också gör i mina handläggares ögon. Kanske kan man också tänka att 
försäkringskassan som organisation, eller byråkrati om man så vill, behöver uppfattas som 
legitim för att fortsätta ses som en auktoritet, något man vill lyda under. 
 
Lundquist talar om olika relationer som handläggaren har att förhålla sig till i sin yrkesroll, 
där den till sina överordnade är en, och att det i dessa relationer kan uppstå 
lojalitetskonflikter.91 Det som mitt resultat visar är att lojaliteten gentemot organisationen och 
de överordnade har fått sig en törn. Ett sätt att återupprätta den vore kanske att ta till sig 
handläggarnas åsikter om mål och arbetssätt, att lyssna till de som ska verkställa målen.  
 

5.5 Strategier för att hantera svårigheter i yrkesrollen 
 
Mitt resultat visar på att de anställda upplever ambivalenta känslor både i sin yrkesroll, utifrån 
det stödjande eller kontrollerande förhållningsättet, men också i sitt beslutsfattande där de 
ställs inför motstridiga krav och förväntningar. 
 
Forskning visar också på olika strategier att hantera den ambivalens som upplevs i arbetet.  
Bergström och Fog skriver att ett sätt att skydda sig emot moraliska dilemman kan vara att 
göra utredningar så formella och objektiva som möjligt, hålla distansen så gott det går och 
hänvisa till lagens paragrafer.92Även Jönsson et al redovisar att lagar och regler i allmänhet 
uppfattas som ett stöd.93 Dels som ett hjälpmedel i prioriteringen av arbetsuppgifter men även 
som ett stöd vid de tillfällen då tjänstemännen tvingas fatta obekväma beslut. Att på detta sätt 

                                                 
89 Giddens. (1996) 
90 Weber. (1983) 
91 Lundquist. (1998) 
92 Bergström. Fog. (1989) 
93 Jönsson et al. (2003) 
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använda sig av lagar och regler i sitt arbete är något som mina respondenter också ger uttryck 
för. 
 
Något som både forskning men också teori resonerar kring är att den byråkratiska ordningen i 
sig, med sin uppdelning av arbetet i olika funktioner, erbjuder ett sätt att distansera sig, att 
lättare koppla bort det personliga ansvaret och slippa känna skuld inför jobbiga beslut.9495 
Mina respondenter tar inte upp just den byråkratiska ordningen, eller organisationen, som en 
hjälpande faktor men de nämner att de kan lämna över särskilt knepiga ärenden till konsulter, 
som kan vara behjälpliga med att tolka lagar och regler. Detta kan ju ses som ett sätt att, 
åtminstone till viss del, komma ifrån det personliga ansvaret i beslutet. 
 
Mina respondenter tillskriver också kollegorna stor betydelse för hur man hanterar 
svårigheter. Hos dessa kan man finna stöd och råd. De kan dessutom fungera som en ventil 
när man behöver prata av sig efter ett jobbigt möte eller ett kring ett komplext ärende. Överlag 
beskrivs arbetsmiljön som god. Man umgås ibland även efter jobbet, ibland över ett glas vin. 
Att kollegorna har betydelse visar även tidigare forskning, att ventilera eller diskutera med 
dessa kan vara ett sätt att hantera motstridiga krav.  
 
Dessutom visar forskningen på klientmötets betydelse för att handläggarna ska klara av 
problematik i arbetet.96 Det visar sig att när klientarbetet fungerar så kan handläggarna tåla 
ganska stora påfrestningar i arbetet. Mina respondenter identifierar inte klientarbetet på detta 
sätt men mötena beskrivs som för det mesta positiva. Kanske har mina respondenter helt 
enkelt inte reflekterat över klientmötets betydelse för den egna arbetssituationen. 
 
Tidigare forskning visar även på handledning som ett verktyg för att hantera dessa 
situationer.97 För närvarande är detta inget som erbjuds mina respondenter. De som arbetat en 
längre tid inom organisationen känner inget behov av detta men flera av de nyanställda ställer 
sig positiva till en sådan möjlighet. Inte heller är reflektion något som mina respondenter utför 
medvetet. Tidigare fanns detta inbegripet i arbetstiden men är nu borttaget. 
 
Som jag tidigare nämnt kan man i mitt resultat skönja en tendens till att de som arbetat en 
längre tid inom organisationen har lättare alternativt berörs mindre än de relativt nyanställda 
av att fatta ”svåra” beslut. Kanske kan erfarenheten i sig fungera som en distansering och ses 
som en strategi för att hantera ett arbete som i annat fall hade tärt för mycket på ens person. 
 
Forskningen visar sammanfattningsvis på att de dilemman som mina respondenter upplever är 
vanligt förekommande inom människovårdande yrken, allra helst när det finns inslag av 
myndighetsutövning. Både Lipsky och Bergström och Fog beskriver i tidigare forskning hur 
detta till och med kan anses kännetecknande för denna typ av arbete.98 99Likaså presenterar 
Hall och Lundquist ett liknande resonemang i sina teorier.100101 
 
Utifrån ovanstående verkar dessa dilemman vara en naturligt förekommande del av arbetet 
och något man får lära sig att hantera. Både mina respondenter och tidigare forskning pekar 
                                                 
94 Eggebö. (2013) 
95 Weber. (1983) 
96 Jönsson et al. (2003) 
97 Carlsson et al. (2003) 
98 Lipsky (2010) 
99 Bergström. Fog. (1989) 
100 Hall. (2001) 
101 Lundquist. (1998) 



 

33 
 

på detta och menar att om man inte kan hantera denna problematik så får man helt enkelt söka 
sig till ett annat arbetsområde. 
 

5.6 Metoddiskussion 
 
Jag anser att jag har uppnått mitt syfte med uppsatsen och att jag har besvarat mina 
frågeställningar. Inledningsvis upplevde jag att det var svårt att hitta tidigare forskning som på 
ett bra sätt motsvarade min inriktning och det tog åtskilliga timmar av sökning på olika 
ämnesord innan jag kände att jag hittat rätt.  
 
Att använda mig av en kvalitativ metod var ett val som föll sig naturligt utifrån mitt syfte. Att 
undersöka hur handläggare upplever sin arbetssituation och yrkesroll skapade ett behov för en 
metod som ger möjlighet att komma nära sina respondenter, att upptäcka nyanser och skapa 
förståelse, vilket är den kvalitativa ansatsen styrka. 
 
Jag skapade en intervjuguide som utgick ifrån teman som jag inledningsvis identifierade. När 
jag sedan transkriberade intervjumaterialet så växte andra teman fram. När jag så skulle 
sammanställa resultatet var det återigen andra teman som framkom. Jag vet inte om de 
ursprungliga teman jag skapade skulle ha arbetats med ytterligare och om detta på något sätt 
hade skapat en intervjuguide som var än mer användbar och än bättre hade besvarat mina 
frågeställningar. Troligen var detta en process som behövde genomföras för att slutligen landa 
i de teman som nu utgör resultatet. 
 
Intervjufrågorna fungerade bra, kanske skulle bakgrundsfrågorna ha varit lite mer utvecklande 
för att ge en bättre bild av respondentens utgångspunkter, vem det är som jag möter. Vidare 
märker jag att jag ibland inte bett respondenten utveckla tillräckligt, jag har nöjt mig ett svar 
som kanske hade kunnat ge mycket mer. 
 
Att möta respondenten öga mot öga gav möjlighet att ytterligare utforska de intervjusvar som 
behövde det. Något som kan vara negativt i en intervjusituation är intervjuarens eventuella 
påverkan av respondenten. Jag försökte att hålla mig så neutral som möjligt men detta är 
något jag har svårt att garantera då jag var ensam intervjuare.  
 

5.7 Vidare forskning 
 
Under de år som gått från att jag startade uppsatsskrivandet till att jag nu slutför den har jag 
fått en helt annan insikt i hur det är att arbeta med människor, detta inom området socialt 
arbete. Genom min nuvarande tjänst inom socialtjänsten ser jag på nära håll exempel på just 
de slitningar och motstridiga roller som jag i denna uppsats försöker belysa. Utifrån min 
nuvarande förförståelse skulle socialtjänstens myndighetsutövning, och där specifikt 
målgruppen barn och unga, vara ett mycket intressant område att studera. I dag är det främst 
de minst erfarna socialsekreterarna som arbetar inom detta område, som inom socialtjänsten i 
stort ses som de mest komplexa. Utifrån dagens mycket pressade arbetssituation och 
begränsade resurser ställs dessa anställda inför många svåra utmaningar. 
 
En annan sak som har slagit mig i färdigställandet av denna uppsats är att en inriktning mot 
etik och moral hade varit intressant att fokusera på. Kanske hade man kunnat göra en 
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fortsättning på min nuvarande uppsats och ytterligare undersökt vad ambivalensen som 
handläggarna upplever i sin yrkesroll grundar sig i. 
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Bilaga  
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Hur länge har du arbetat på Försäkringskassan? 
Hur länge har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter? 
Vilka arbetsuppgifter har du? 
Hur gammal är du? 
Vad har du för utbildning? 
Vad är det bästa med att arbeta på Försäkringskassan? 
Vad är det sämsta med att arbeta på Försäkringskassan? 
Hur stor handlingsfrihet har du i ditt arbete? 
 
Motstridiga roller i arbetet med den försäkrade (Yrkesroll) 
 
Vad är det viktigaste i din roll som tjänsteman/utredare (Yrkesroll, kontroll/stöd) 
Vad är professionalitet för dig? 
Vad anser du är ett bra klientbemötande? 
Vad anser du är ett mindre bra klientbemötande? 
Finns det någon policy för hur ni ska bemöta de försäkrade? 
Hur påverkar styrningen från lagar och regler ditt arbete? 
Upplever du denna styrning som begränsande eller stödjande i ditt arbete? 
Vilka förväntningar upplever du att klienterna har på dig? 
Vilka förväntningar upplever du att organisationen/överordnade har på dig? 
Hur ser du på dina möjligheter att uppfylla dessa förväntningar? 
 
Svåra beslut, hantering av svårigheter/dilemma 
 
Händer det att du behöver fatta svåra beslut i ditt arbete? 
Kan du beskriva en sådan situation? (Var ligger svårigheterna) 
Hur upplever du det? (Känslor) 
Har du någon medveten strategi för hur du hanterar dessa situationer? (Hur hanterar du dessa 
känslor) 
Händer det att du behöver fatta beslut som går emot din personliga uppfattning? 
Händer det att du tänjer på reglerna för att kunna följa din personliga uppfattning? 
Händer det att du i efterhand reflekterar över om du har fattat rätt beslut? 
Om du är osäker när du ska fatta beslut, hur gör du då? (Praktiskt tillvägagångssätt, hur söker 
personen stöd?) 
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