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Abstrakt 

Det grundläggande villkoret för dem som arbetar i serviceyrken är att hantera de motstridiga 

kraven från dels arbetsgivaren och dels kraven från klienterna. I interaktionen med klienterna 

har de anställda en rad uttalade eller outtalade förväntningar på hur de ska agera, vilket 

innebär att det i arbetet ingår att hantera och styra både sina egna och klienternas emotionella 

reaktioner. Studiens syfte är dels att undersöka hur det organisatoriska sammanhanget 

påverkar hur de anställda hanterar de motstridiga krav de ställs inför, dels att undersöka vilka 

emotionella konsekvenser interaktionen med klienterna får för de anställda. Utifrån en 

kvalitativ ansats har detta undersökts på Försäkringskassans kundtjänst för aktivitetsstöd. 

Resultatet visar att de strategier de anställda använder sig av framförallt är processer av 

rollövertagande, men att den organisatoriska kontexten i form av graden av distans i 

interaktionen och möjligheter till reell påverkan över utfallet av denna även den i hög grad 

villkorar vilka konsekvenser de emotionella aspekterna av arbetet får för de anställda.  

 

Nyckelord: Rollövertagande, emotionellt arbete, gräsrotsbyråkrater, regionbeteende 
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1. Inledning 

I dagens samhälle utgör serviceyrken där de anställda har direktkontakt med kunder eller 

klienter en allt större del av arbetsmarknaden. I och med att kontakten med kunder eller 

klienter är en stor del av dessa arbeten ställs ofta implicita eller explicita krav på hur de 

anställda är som personer, vilket intryck de ger och hur de agerar gentemot andra personer. I 

interaktionen med andra människor har alla individer en uppsättning föreställningar om hur 

de ska uppträda. När interaktionen tar plats inom yrkeslivet finns en uppsättning common 

sense föreställningar om hur en individ ska agera för att vara ”professionell”, vilka oftast tas 

för givna utan reflektion över vad detta innebär och hur de anställda hanterar sin yrkesroll för 

att förmå sig att uppträda på ett sätt som möter dessa förväntningar. Inom dessa yrken 

producerar de anställda inte en vara, utan en tjänst som levereras med vissa förutbestämda 

attribut i form av specifika känsloyttringar (Hochschild 2003:9-11). Hur viktig del detta är av 

arbetet, och hur kontrollerat detta är av arbetsgivaren skiljer sig åt mellan olika yrken men i 

de flesta arbeten som har karaktären att man arbetar med direktkontakt med kunder finns 

denna aspekt med. På så sätt innebär en anställning inte enbart att den anställde ger någon 

annan rätt att kontrollera vad denne gör under en viss tid varje dag, utan även att 

arbetsgivaren får rätt att ställa krav på vilka känslouttryck den anställde visar upp i 

interaktionen med klienterna under denna tid. En konsekvens av detta är att det skapas en 

skiljaktighet mellan vilka känslor den anställda visar upp, och vad den egentligen känner 

(Hochschild 2003:90). I mötet med kunden intar personalen en ”professionell” roll – när 

mötet avslutas faller denna roll och de anställda kan tala fritt med varandra som kollegor 

(Goffman 1995). För att i mötet kunna agera på ett sätt som möter omgivningens 

förväntningar måste de anställda på något sätt kontrollera sina uttryck och vad de egentligen 

känner. De som i offentlig sektor har den positionen att de jobbar i ”frontlinjen” mot 

medborgarna ställs inför utmaningen att dels uppfylla de krav och regler som myndigheten 

har, och dels uppfylla och hantera de krav som klienterna i sin tur ställer på dem (Johansson 

2007:43). De organisatoriska ramarna påverkar och styr därmed vilken form interaktionen 

mellan klienten och den anställde får, samt även vilka strategier de anställda använder sig av 

för att hantera detta. 

1.1. Problemområde 

I interaktionen med andra använder sig människor därmed av ett komplext system av sociala 

regler och sätt att styra interaktionen som ett sätt att hantera denna. När interaktionen till stor 
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del villkoras av att den sker mellan en anställd som representant för en viss organisation och 

en kund eller klient som uppsökt denna styr även de regler och normer som organisationen 

har hur interaktionen kommer att gå till. Jag har valt att undersöka Försäkringskassans 

kundtjänst för aktivitetsstöd. Då Försäkringskassan nyligen genomfört en omorganisering 

sker hanterandet av aktivitetsstöd inte längre på lokalkontoren utan landets samtliga 

aktivitetsstödsärenden handläggs i Östersund. De som har den direkta kontakten med de 

försäkrade är nu de som arbetar i kundtjänsten. Därmed gäller det för de anställda att lyckas 

översätta och applicera myndighetens abstrakta regler till individens situationella krav och 

behov. Samtidigt som detta sker måste de anställda även hantera interaktionen mellan dem 

själva som representanter för organisationen och de klienter som tar kontakt med dem. Då 

dessa klienter ofta befinner sig i utsatta positioner innebär detta att de anställda har att 

hantera både klientens många gånger upprörda känslor men även sina egna inför en situation 

där de anställda har ett tämligen begränsat handlingsutrymme. I deras yrkesroll ligger en 

förväntan på att de ska agera professionellt vilket i praktiken innebär att de har i uppgift att 

leverera service på ett visst sätt, trots att de ofta utsätts för förolämpningar, hot eller å andra 

sidan känner en stor sympati för vissa av de människor de möter. Det intressanta är därmed 

att se hur detta går till, vilka strategier de anställda använder sig av för att hantera sin 

yrkesroll och de krav de i och med denna konfronteras med.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de anställda i Försäkringskassans kundtjänst för 

aktivitetsstöd vilka arbetar med direktkontakt med klienter hanterar de många gånger 

motstridiga kraven från klienterna och organisationen. Dels riktar studien in sig på 

interaktionen mellan klient och anställd och hur de organisatoriska ramarna påverkar denna, 

och dels hur de anställda hanterar interaktionen och vilka emotionella konsekvenser denna 

medför för dem. 

1.3 Frågeställning 

1. Hur hanterar de anställda sin yrkesroll och de krav från myndigheten som ligger i denna, 

kontra de krav som klienterna ställer? 

2. Vilka strategier använder sig de anställda av för att hantera de emotionella krav som rollen 

innebär, och de eventuella konflikter som kan uppstå mellan denna roll och vad de egentligen 

känner? 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Då syftet med undersökningen är att undersöka vilka processer som sker hos de anställda när 

de i sin yrkesroll konfronteras med de många gånger skilda kraven från myndigheten och 

från klienterna är en kvalitativ metod den bästa. Genom att använda mig av djupintervjuer 

med ett antal informanter har det blivit möjligt att i detalj studera dessa processer. Det har i 

undersökningen varit ett metodologiskt val att fokusera på kvaliteten hos dessa intervjuer, 

snarare än att fokusera på antalet genomförda intervjuer (Kvale 1997:99). Detta beslut är 

dock även taget mot bakgrund av de tidsramar jag haft att förhålla mig till. 

Hade undersökningen varit mer omfattande hade det dock varit att föredra att komplettera 

dessa intervjuer med en större kvantitativ undersökning med ett större urval från flera 

arbetsplatser, för att på så sätt se om och hur resultaten är generaliserbara, samt även att 

använda sig av deltagande observation. 

2.2 Datainsamling 

I syfte att besvara frågeställningen har djupintervjuer med anställda på försäkringskassans 

kundtjänst genomförts. Intervjuerna har genomförts utifrån en semi-strukturerad 

intervjuguide, och har i samtliga fall spelats in. Intervjuguiden utvecklades dels utifrån 

frågeställningen men även utifrån det teoretiska ramverk som används i uppsatsen. Genom 

att använda mig av en halvstrukturerad intervjuform har jag försökt säkerställa mig om att 

inte missa viktiga aspekter av de intervjuades upplevelser, och på så sätt även kunna få 

information om eventuella processer som inte ursprungligen rymdes i intervjuguiden.  Kvale 

(1997) menar att intervjufrågorna går att se både ur ett tematiskt och ur ett dynamiskt 

perspektiv. Detta innebär att frågorna kan tematiskt relateras till kunskapsproduktionen och 

till de teoretiska föreställningar som ligger till grund för undersökningen och dynamiskt till 

skapandet av ett samspel mellan intervjuare och intervjuad i syfte att motivera den 

intervjuade att tala fritt om sina upplevelser och känslor inför dessa (Kvale 1997:121-122). I 

denna undersökning har hänsyn tagits till båda dessa aspekter, genom att uppföljningsfrågor 

och uppföljande tolkande frågor ställts i syfte att få en större klarhet i vad den intervjuade 

menar. 

 

Datainsamlingen skedde under två veckor, med tre intervjuer under vardera. Skälen till detta 

handlade framförallt om tillträde till arbetsplatsen, då man där gjorde bedömningen att man 
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hade alltför stor arbetsbelastning för att intervjuerna skulle kunna göras i följd. Detta kan 

snarast sägas vara positivt då det innebar att jag under tiden mellan dessa hade möjlighet att 

börja bearbeta de genomförda intervjuerna. Datainsamlingen har även bestått av ett 

frågeformulär till ansvarig chef på försäkringskassan, i syfte att få reda på vilka krav 

arbetsgivare ställer och vilka befogenheter de anställda har. Jag har gjort bedömningen att det 

skulle ha varit svårt att få svar på dessa frågor i en intervjusituation, då det skulle ha varit 

svårt för den intervjuade att förklara detta verbalt. Dessa frågor ligger till grund för den 

bakgrundsbeskrivning över arbetet som finns med i undersökningen. 

 

Försäkringskassan har vänligt men bestämt avböjt min förfrågan om att få ta del av bandade 

samtal i syfte att förutom djupintervjuer även göra en samtalsanalys av de samtal som 

inkommer till kundtjänsten. Anledningen till detta är den ganska omfattande sekretess de 

som myndighet har att följa, vilken bland annat är anledningen till att de inte själva bandar 

samtalen. Det enda alternativet för att kunna göra en dylik samtalsanalys hade därmed varit 

att i varje samtal fråga den försäkrade om dennes medgivande, vilket med största sannolikhet 

i hög grad hade styrt interaktionen mellan denne och anställd och därmed inte varit ett rimligt 

alternativ. 

2.3 Transkribering och bearbetning av intervjuer 

Intervjuerna har efter genomförande transkriberats. Dessa har transkriberats i talspråk för att 

undvika att förlora meningen i det informanten har sagt, och även för att undvika 

feltolkningar. Utifrån de teoretiska utgångspunkterna har därefter en kategorisering av 

intervjuerna utvecklats, följt av en grundlig genomgång av materialet för att se om det finns 

aspekter som inte fångas upp av dessa teman följt av vissa revideringar av de ursprungliga 

temana. Denna kategorisering har därefter använts för att utveckla ett kodsystem med 

kategorier och underkategorier, vilket har applicerats på intervjuerna för att dels se 

gemensamma nämnare mellan de olika individerna, samt även för att lyfta ut viktiga 

aspekter. Kategoriseringen har inneburit en möjlighet att strukturera det ganska omfattande 

materialet, men även en möjlighet att se likheter och skillnader mellan olika 

intervjupersoners svar. Detta har även inneburit att det varit möjligt att se omfattningen av 

vissa strukturer, om de är vanligt eller ovanligt förekommande. Resultatet av detta har 

därefter analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna för att besvara frågeställningen 

(Boyatzis 1998:35-36). För att inte riskera att missförstå vad informanterna menat har jag 

dock under arbetet med analysen återigen lyssnat igenom varje intervju, för att undvika den 
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risk för missförstånd som uppstår om man enbart använder sig av transkriberingar (Kvale 

1997:152-154). 

2.4 Urval 

Urvalet har bestått av ett tillfällighetsurval av sex informanter. Urvalet har skett genom att 

jag beslutat att tillfråga informanter utifrån två grunder; dels hur länge de har arbetat på 

arbetsplatsen och dels utifrån vilka som har haft möjlighet ur ett tidsperspektiv att delta i 

intervjuer. Samtliga tillfrågade har även ställt upp på intervjuerna. Med dessa informanter har 

intervjuer på cirka fyrtio till åttio minuter genomförts, varav medellängden för intervjuerna 

legat på mellan femtio till sextio minuter. Av de intervjuade har fem stycken varit kvinnor, 

och en man. Detta har återspeglat en relativt ojämn könsfördelning på arbetsplatsen, vilket 

dock hänsyn inte tagits till i urvalet. 

 

De personer som intervjuats har arbetat på arbetsplatsen mellan sju och en och en halv 

månad. De flesta har arbetat där i cirka två månader. I urvalet har jag eftersträvat att intervjua 

de personer som innehaft arbetet under längst tid, då detta självklart påverkar individens 

upplevelse av arbetet. 

2.5 Etiska överväganden och intervjuarens roll 

Intervjuundersökningar bör ses även som ett moraliskt projekt, då det dels påverkar den 

intervjuade och genom att den resulterar i en större förståelse av människors situation (Kvale 

1997:104). Därmed är de etiska övervägandena i samband med intervjuundersökningar av 

stor vikt, och något som spelat in under hela undersökningen. 

 

Då informanterna bestått av anställda på en myndighet var det nödvändigt att innan 

undersökningen startade be om tillstånd från ansvarig enhetschef till att göra intervjuerna, 

vilket beviljades. De individer som intervjuats i denna undersökning har först av allt fått en 

kortare beskrivning av undersökningens syfte och därefter tillfrågats om de velat delta. Innan 

intervjuerna har startat har samtliga fått en något utförligare beskrivning av undersökningens 

generella syfte, och om anonymitet och frivillighet. För att undvika styrning av 

informanternas svar senare under intervjun har de dock inte i förväg fått fullständig 

information om undersökningen, utan enbart en generell beskrivning i syfte att kunna fatta ett 

informerat beslut. Det faktum att en överordnad först gett sitt tillstånd till intervjuerna kan ha 

medfört ett subtilt tryck på de anställda att ge sitt samtycke (Kvale 1997:107). Detta gäller 
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framförallt den första intervjun, där en av de ansvariga var med vid tillfrågandet om 

deltagande. Denna effekt bör dock ha minskats av att informanten i enrum därefter fick full 

information om frivilligheten i dennes deltagande, och att denne efter en genomgång av 

studiens syfte tillfrågades om samtycke igen vilket beviljades. Samtliga informanter har även 

blivit tillfrågade om samtycke till att intervjuerna spelades in, vilket beviljats av samtliga. De 

intervjuade har blivit informerade om att de kommer att vara anonyma i undersökningen, och 

att ingenting som kan riskera denna anonymitet, som till exempel identifierande drag, 

kommer att finnas med i den färdiga uppsatsen. 

 

Intervjuerna skedde samtliga i ett avgränsat rum på arbetsplatsen, under arbetstid. Det är 

möjligt att detta faktum, att informanterna fortfarande befann sig på arbetsplatsen, har 

påverkat deras villighet att svara uttömmande på vissa frågor. Det är också möjligt att detta 

påverkat deras villighet att delta i undersökningen då det innebar en paus från arbetet. Det har 

dock inte varit praktiskt möjligt att genomföra intervjuerna i till exempel informanternas hem 

eller annan plats, på grund av att detta kraftigt skulle ha dragit ut på den tid som har funnits 

till datainsamling. 

 

Kvale (1997) menar att det i själva intervjuarsituationen finns ett inbyggt asymmetriskt 

maktförhållande, genom att det är intervjuaren som styr intervjun och påverkar vilka ämnen 

som kommer upp och vilka som behandlas mer utförligt genom följdfrågor (Kvale 1997:118-

119). Genom att under hela intervjuerna ställa öppna frågor och relevanta följdfrågor på 

dessa har jag försökt att motverka detta. Det har även i själva intervjusituationen funnits en 

medvetenhet om att frågornas formulering kan forma vilket svar som ges, och även hur detta 

ges. Den typen av ledande frågor är oerhört svåra att undvika, likaväl som att påverkan 

genom intervjuarens verbala och icke-verbala responser är det, och behöver heller inte alltid 

vara negativt (Kvale 1997:146). Tillförlitligheten i informanternas svar har dock förstärkts 

genom att dessa många gånger tillfrågats om samma sak men med en annorlunda formulering 

vid olika tillfällen under intervjun, och genom att upprepade följdfrågor ställts. 

2.6 Avgränsningar 

Det huvudsakliga forskningsområdet i studien är hur de som är anställda i kundtjänsten 

hanterar sin yrkesroll. Därmed har inte några intervjuer med dem som arbetar som 

handläggare eller har andra befattningar gjorts. Då det finns tidigare forskning om dessa 

kommer deras uppgifter och ansvarsområden dock att nämnas, som ett sätt att sätta in den 
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roll de som arbetar i kundtjänsten har i denna kontext. På grund av studiens omfattning har 

det heller inte varit möjligt att genomföra undersökningen på fler platser än denna kundtjänst. 

En annan viktig avgränsning är att jag inte kommer att ta upp vilken effekt informanternas 

kön har för deras upplevelser och hur de hanterar sin yrkesroll. Detta trots att genus spelar en 

ganska stor roll i tidigare forskning om de emotionella delarna av arbetet, och att det utan 

tvekan har en stor betydelse. Jag har också valt att inte undersöka vilka eventuella skillnader i 

informanternas upplevelse som grundar sig i ålderskillnader eller utbildning. 
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3. Organisationsstruktur  

3.1 Aktivitetsstöd 

Aktivitetsstöd är ett stöd som betalas ut i form av dagpenning till individer som deltar i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program. Det är inte Försäkringskassans uppgift att besluta vem som 

ska få delta i ett av dessa program, utan detta görs av länsarbetsnämnden. Försäkringskassans 

uppgift är att beräkna storleken på det ekonomiska stödet och betala ut det. Den summa som 

betalas ut blir i de flesta fall lika stor som om personen ifråga istället gått på a-kassa. De 

klienter som handhas av försäkringskassan kallas för ”den försäkrade”. Efter att det initiala 

beslutet om att en individ har rätt till aktivitetsstöd från länsarbetsnämnden har tagits, är det 

upp till varje individ att varje månad skicka in en försäkran, en blankett med bland annat 

uppgifter om närvaro, frånvaro och eventuella arbetade timmar till försäkringskassan. 

Försäkringskassan granskar denne och tar beslut om utbetalning skall ske eller ej 

(Försäkringskassan 2007).  

 

Efter den omorganisering som skett inom Försäkringskassan har hanterandet av aktivitetsstöd 

centraliserats och handläggs nu i Östersund istället för på varje individs lokalkontor. En 

annan förändring som skett är att en försäkrad inte längre har en och samma handläggare, 

vilket de hade på lokalkontoren. Istället sker handläggandet löpande allt eftersom att 

försäkran inkommer. Också som en konsekvens av denna omorganisation har handläggarna 

inte längre direktkontakt med de försäkrade i samma omfattning som förut. Den 

direktkontakten sker istället via en kundtjänst vars huvudsakliga uppgift är att svara på de 

försäkrades frågor, vilket till största delen sker via telefon.   

 

Sedan centraliseringen skett har aktivitetsstöd utsatts för en del kritik, och har nu blivit JO-

anmälda bland annat på grund av att man ligger efter med utbetalning av aktivitetsstödet 

(Jansson: NT 2007.11.28). På grund av dessa problem har de som arbetar i kundtjänsten 

under den senaste tiden haft ett mycket stort tryck från försäkrade som ringer in, vilka som en 

konsekvens fått vänta långa tider i telefonkö. En annan konsekvens är att den regel på att en 

försäkrad ska kontaktas inom fyrtioåtta timmar efter den ringt in inte har kunnat hållas, utan 

återkoppling till de försäkrade har under denna period tagit upp till en vecka.  
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3.2 Beskrivning över arbetet på kundtjänsten 

Kundtjänstarbetarna har inte befogenhet att fatta egna beslut rörande utbetalningar eller 

dylikt. De samtal som de inte kan lösa över telefonen lämnas vidare i form av ett kort 

nedtecknat ärende, innehållande namn, personnummer, kontaktuppgifter och vad problemet 

gäller. De som har i uppgift att lösa de ärenden som vidarebefordras av kundtjänsten kallas 

för utredare, vilka har befogenhet att fatta beslut om de ärenden som inkommit. Dessa har 

själv inte någon direktkontakt med de försäkrade, förutom i undantagsfall. Den reguljära 

verksamheten, det vill säga att månadsvis göra utbetalning baserade på inkomna försäkran 

med mera görs av handläggare. Kundtjänsten och utredarna hanterar därmed de ärenden där 

de försäkrade tar kontakt med organisationen på grund av olika frågor eller problem med 

aktivitetsstödet (uppgifter från ansvarig för kundtjänsten). 

 

När kundtjänsten startade i maj var arbetsuppgiften dels att svara på inkommande samtal, 

dels att lösa själva ärendena. En betydande del av arbetet innebar att de anställda själva tog 

beslut i ärenden, till exempel om tilläggsutbetalningar och dylikt vilka de även rent konkret 

utförde. Kundtjänstarbetarna hade dock även då samma regler att förhålla sig till som de har 

idag, vilka innebär att möjligheter att göra undantag inte finns. De som arbetade i 

kundtjänsten då hade alltså som uppgift dels att hantera de inkommande samtalen, därefter 

lösa ärendet, och när detta var gjort göra en återkoppling till den försäkrade. Det var alltså 

samma person som hanterade ärendet genom hela ärendegången. 

 

I början av hösten skedde en omstrukturering av arbetet som en följd av arbetsbelastningen. 

Istället för att själva göra utbetalningar eller tilläggsutbetalningar lämnar de i kundtjänsten nu 

över dessa ärenden till utredare som gör själva åtgärden och även fattar det slutgiltiga 

beslutet om vad som ska göras. Ärendegången ser nu ut så att kundtjänstarbetarna hanterar de 

inkomna samtalen genom att först avgöra om de har möjlighet att lösa ärendet över telefonen, 

vilket är möjligt om ärendet gäller sådant som till exempel om handlingar inkommit och är 

rätt ifyllda. Om ärendet gäller en utbetalning av någon form har kundtjänstarbetarna inte 

befogenhet att lösa detta. Den anställde i kundtjänsten skriver då ner en beskrivning 

innehållande namn, personnummer, lokalkontor och vad ärendet gäller och lämnar det till en 

utredare. Efter att utredarna beslutat om åtgärd i ett ärende lämnas en beskrivning av denna 

över till kundtjänsten som därefter ringer upp och förklarar åtgärden för den försäkrade. De 

anställda i kundtjänsten hanterar alltså till största delen inkommande samtal och återkoppling 
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till de försäkrade efter att ärendet lösts. Detta medför att det kan vara en person som tar det 

inkommande samtalet, en annan som åtgärdar ärendet, och en tredje som gör en återkoppling. 

 

I början av maj kommer den kundtjänst som finns i Östersund att läggas ner. Övriga delar av 

handläggningen av aktivitetsstöd kommer dock även i fortsättningen ske i Östersund. De 

arbetsuppgifter de i kundtjänsten har utfört kommer istället att utföras av ett fåtal nationella 

kundtjänster. De nationella kundtjänsterna kommer att vara organiserade på ett snarlikt sett, 

och kommer endast att ansvara för klientkontakt. Ärendena kommer även då lösas av andra 

än kundtjänstarbetarna (ansvarig för kundtjänsten). 
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4. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

4.1 De organisatoriska ramarna 

De som i offentliga organisationer har den faktiska kontakten med klienterna kallas av bland 

annat Johansson (2007) för gräsrotsbyråkrater. En organisation definieras som byråkratisk 

genom ett flertal kännetecken, dels att den har ett klart avgränsat ansvarsområde gentemot 

andra organisationer i det omgivande samhället, dels att den har en hierarkisk grundstruktur 

där de anställda i olika kategorier hanterar olika typer av arbetsuppgifter. De som arbetar i 

byråkratiska organisationer har att utföra sina arbetsuppgifter enligt ett formaliserat 

regelverk, vilket de har i uppgift att tillämpa på de individuella ärendena eller fallen 

(Johansson 2007:36). Dessa offentligt anställda tjänstemän har alltså direktkontakt med 

medborgarna som i sin tur är beroende av den service de tillhandahåller, samtidigt som de 

anställda själva oftast står längst ner i hierarkin inom den aktuella organisationen (Johansson 

2007:41). Den direktkontakt som finns mellan gräsrotsbyråkrat och klient måste inte innebära 

att de faktiskt måste träffas, utan kontakten kan likaväl ske enbart verbalt över telefon eller 

via brev. För att begreppet gräsrotsbyråkrat ska vara applicerbart på en viss personalkategori 

måste de för det första ha kontakt med enskilda klienter, och dels även ha ett ganska stort 

mått av handlingsfrihet vilken de kan använda sig av för att påverka vilken service klienten 

kommer att få (Johansson 2007:42). Billis (1984) menar att gräsrotsbyråkraterna går att dela 

in i två olika skikt beroende på karaktären av deras arbete. I det första skiktet återfinns de 

som har arbeten där själva resultatet av arbetet är förutbestämd, även om processen för att nå 

dit inte är detaljreglerad. I arbeten som har denna karaktär ses problem som krav, som 

repeteras (Billis 1984:82-84). I det andra skiktet går det inte att förutbestämma vad som 

arbetet kommer att resultera i, då problemen ses som unika situationer och då arbetsuppgiften 

är att bedöma och undersöka dessa som ”verkliga” behov, och inte enbart det av personen i 

fråga presenterade problemet (Billis 1984:82-86). Enligt Johanssons (2007) definition kan 

endast det andra skiktet ses som gräsrotsbyråkrater, eftersom det endast är där som det finns 

ett visst mått av handlingsfrihet. Det är denna definition som särskiljer gräsrotsbyråkrater 

från andra offentliganställda tjänstemän med direktkontakt med medborgarna, då detta 

innebär att det för att någon ska räknas som gräsrotsbyråkrat inte räcker med att denna enbart 

har ett visst handlingsutrymme, den måste även ha så pass stor handlingsfrihet att den kan 

göra egna bedömningar och själv ta ställning till enskilda klienters problemformulering 

(Johansson 2007:42).  
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Mellan organisationen, gräsrotsbyråkraterna och klienterna skapas ett förhållande som 

bygger på motstridiga krav, då det är organisationens uppgift att se till att reglerna följs 

medan gräsrotsbyråkraterna har i uppgift att utifrån de övergripande reglerna åstadkomma 

individuella lösningar i mötet med klienten, genom att använda sig av den handlingsfrihet 

som ingår i dennes roll. Klienterna å andra sidan agerar utifrån sitt intresse att få en service 

som är så individuellt anpassad som möjligt (Johansson 2007:43-44). De regler 

gräsrotsbyråkraterna har att förhålla sig till i sitt arbete har en dubbel karaktär, då de både 

fungerar som ett skydd och som en begränsning för dem. Detta sker genom att reglerna dels 

hindrar gräsrotsbyråkraten att göra undantag men också som ett skydd då denne kan undvika 

personligt ansvar för de beslut som fattas (Johansson 2007:63). Ahrne (1993) menar att den 

anställde därmed agerar som en blandning av både organisation och människa. 

Organisationen kan inte agera själv, den gör det genom de anställda vilka i sin tur även 

agerar som enskilda individer inom den organisatoriska kontexten (Ahrne 1994:28-29). 

 

Den typen av arbete som gräsrotsbyråkrater utför kan därmed sägas styras av två olika 

logiker. Korczynski, Shire, Frenkel och Tam (2000) menar att det arbete som sker i 

organisationer, framförallt i call centers, både handlar om att möta kundens krav och behov 

och av organisationens krav på effektivitet och rationalisering, vilket märks genom 

betoningen både på kvaliteten på den service som ges och på betoningen på kvantiteten, det 

vill säga kravet på att ge så många som möjligt den service som efterfrågas (Korczynski, 

Shire, Frenkel och Tam 2000:670). 

 

4.2 Interaktionen mellan organisation, kund och anställd 

4.2.1 Klientkonstruktion 

Organisationen i sig kan inte ha några relationer med de enskilda individerna, eftersom dessa 

är alltför komplexa för att passa in i den masshantering som är organisationens uppgift. Det 

är därför gräsrotsbyråkraternas uppgift att göra individen hanterbar för organisationen 

(Johansson 2007:55). Detta sker genom en konstruktionsprocess som inleds när interaktionen 

mellan den anställda och individen tar sin början, där den anställde omtolkar individen till att 

bli en klient (Johansson 2007:43). Detta sker genom att gräsrotsbyråkraten utifrån sitt möte 

med en enskild person dels måste sortera ut och konkretisera vad och vilka av personens 

individuella karaktäristika som hör till just denna organisation, dels skala bort sådant som är 
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irrelevant för organisationen. Detta är en följd av att organisationen av nödvändighet är 

specialiserad och enbart hanterar ett visst område. Genom att göra detta omvandlas individen 

till att bli en klient. Det är därmed organisationen som sätter upp de ramar inom vilken 

interaktionen sker och därmed styr denna (Johansson 2007:55-56). Genom att den anställde 

agerar dels som människa och dels som en del av organisationen blir den relation som skapas 

mellan klient och anställd i förlängningen även en interaktion mellan klienten och 

organisationen. Johansson kallar detta för klientrelationens dubbla karaktär (Johansson 

2007:50-51). 

 

Den interaktion som sker mellan gräsrotsbyråkraten och klienten präglas därmed av ett 

ojämlikt maktförhållande där den anställda genom sin tillgång till organisationens resurser – 

som kunnande, möjlighet att påverka beslut och så vidare – har en stor fördel. Den 

handlingsfrihet som gräsrotsbyråkraten innehar i sitt arbete innebär att en klient genom att få 

förståelse för sin specifika situation kan anspela på den anställdes vilja att hjälpa. Detta sker 

genom skapandet av en mer personlig relation dem emellan, vilken kan ses som anledningen 

till att klienten ofta vill träffa samma person vid nästa besök (Johansson 2007:52-53). 

 

4.2.2 Interaktionen mellan klient och anställd 

Mead (1995) menar att människor genom kommunikationen med varandra skapar sig en 

förståelse för den andre. Genom en process kallad ”rollövertagande” antar en individ en 

annans attityd vilket även innebär en möjlighet att påverka denna attityd. Detta sätt att ta den 

andres roll leder till att individen förmår kontrollera sin egen respons i kommunikationen 

(Mead 1995:182-183), vilket sker genom att individen kan se sig själv ur den andres 

perspektiv (Mead 1995:19). Det är genom denna process som en individ förmår känna 

sympati för andra individer i en social interaktion, genom att ”sätta sig själv i den andres 

ställe” (Mead 1995:252-253). På samma sätt som en individ genom rollövertagandet kan 

sätta sig in i en konkret annan persons attityd, används processen av rollövertagande för att 

sätta sig in i samhället som helhet. Detta sker genom en generalisering av de individuella 

attityder individen kan inta, och får som konsekvens att individen kan anta samhällets 

attityder och värderingar vilket är nödvändigt får det sociala samspelet. Mead (1995) kallar 

denna process för ”den generaliserade andre”, vilket innebär att en individ genom att överta 

den generaliserade andres attityd även kommer att uttrycka denna i sin egen attityd gentemot 

andra (Mead 1995:120-121). 
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Korczynski, Shire, Frenkel och Tam (2000) menar att det från ledningens sida finns en vilja 

att de anställda ska identifiera sig med klienterna som ett kollektiv, snarare än som enskilda 

individer eftersom detta förutsätts leda till ett mer effektivt hanterande av klienterna då det 

leder till att den enskilda arbetstagaren tar större hänsyn till att det finns klienter som 

fortfarande väntar på sin tur. De anställda i sin tur kan vara mer benägna att snarare se till 

den enskilda klienten, då det som upplevs som meningsfullt med arbetet ofta är denna 

kontakt (Korczynski, Shire, Frenkel och Tam 2000:671). 

 

Enligt Berger och Luckmann (1998) ska ”ansikte-mot-ansikte-relationen” ses som den 

primära, vilken all annan form av social interaktion kan härledas från. I och med möjligheten 

att studera den andra individens uttryck samtidigt som samtalet sker, skapas en närhet genom 

att den andres subjektiva känslor och tankar kan avläsas (Berger och Luckmann 1998:41). 

Ansikte-mot-ansikte-relationen är den som ger absolut störst närhet och ju mer 

interaktionsformen avlägsnat sig från denna, till exempel till att istället enbart ske via 

brevväxling, desto större distans skapas mellan individerna. Dessa mer distanserade former 

av interaktion leder till att det är svårare för individen att påverka intrycket av denne (Berger 

& Luckmann 1998:43-44). Det är i ansikte-mot-ansikte-relationen som individer har störst 

möjlighet att ge uttryck och uppfatta den andres känslor. Ett specifikt känslouttryck förstärks 

i denna interaktion av till exempel kroppsspråk. Men även i en interaktion som enbart är 

verbal kan individerna överföra känslor, till exempel genom tonfall (Berger & Luckmann 

1998:48). 

 

4.2.3 Rollframträdanden 

Hur interaktionen mellan människor går till bestäms till stor del av den aktuella situationen 

likaväl som av relationen mellan individerna. Goffman (1995) har analyserat vad det är som 

påverkar hur människor tolkar och hanterar interaktionen mellan varandra. När olika 

individer möts försöker de kontrollera vilket intryck de andra får av dem själva. Detta 

handlingsmönster som de agerar efter för att styra och kontrollera situationen och det intryck 

andra människor får av dem kallar Goffman för en ”roll” (Goffman 1995:22-23). 

Interaktionen med andra människor förutsätter att de i sin tur tar denna roll på allvar och 

därmed accepterar de olika egenskaper individen visar upp och därmed ser dem som ”äkta” 

(Goffman 1995:25). I interaktionen med varandra har individer två klart åtskiljda sätt att 

uttrycka sig, genom vilken typ av tecken denne avsiktligt eller oavsiktligt sänder ut. Det 

första uttryckssättet benämner Goffman (1995) som de uttryck en individ sänder ut (”give 
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expression”), vilket till största delen består av verbala uttryck. Det andra uttryckssättet 

benämner han som uttryck som överförs, (”give off expression”) vilket skall ses som de icke-

verbala uttryck som en individ sänder ut (Goffman 1995:12). 

 

Vilken roll en individ spelar upp handlar till stor del om kontexten. Goffman (1995) menar 

att detta kan ses som att människors agerande styrs av den region de för närvarande befinner 

sig i. Dessa regioner kan i sin tur delas in i främre och bakre regioner. Goffman definierar en 

region som ”vilket ställe som helst som till en viss grad är avgränsat av perceptions- eller 

varseblivningsbarriärer” (Goffman 1995:97). I den främre regionen agerar individen inför en 

publik, spelar upp en specifik roll och försöker därmed dels upprätthålla och följa olika 

normer dels även ge ett intryck som stämmer överens med rollen och därmed alltså 

undertrycka sådant som skulle kunna skada rollframträdandet och få publiken att ifrågasätta 

denna. I den bakre regionen däremot kan individen låta denna mask falla och agera utanför 

de ramar rollen satt upp. Den bakre regionen är på ett eller annat sätt fysiskt skild från den 

främre, vilket får konsekvensen att individerna där är skyddade från insyn från dem som inte 

har tillträde till denne vilket är en förutsättning för att individerna skall kunna kliva ur sina 

roller. I denna region kan individerna agera naturligt med varandra och även öppet uppföra 

sig på ett sätt som står i motsättning mot inslag av den mer publika rollen (Goffman 1995:97-

103). Goffman kallar detta för ”behandlingen av de frånvarande”, och menar med detta att 

individerna i den bakre regionen ofta använder sig av olika förringande uttryck om sin 

publik, genom att till exempel kritisera eller förlöjliga dem eller att man i denna diskuterar 

hur man ska ”lura” eller ”styra” dem (Goffman 1995:151). Att individer kan göra detta är en 

förutsättning för att de i den främre regionen skall kunna spela sin roll på ett bra sätt, den 

bakre regionen behövs både för att de ska kunna återhämta sig och för att de på olika sätt 

skall kunna förbereda sig för den ”offentliga” rollen. Därmed är kontrollen över vilka som 

har tillträde till denna region en avgörande faktor, eftersom insyn i denna från någon som inte 

bör ha tillträda kan leda till ett ifrågasättande av hela rollframträdandet. (Goffman 1995:97-

103). 

4.3 Emotionellt arbete i serviceyrken 

4.3.1 Emotional labour 

Hochschild (2003) har undersökt de processer som sker inom anställda som arbetar med 

människor. I och med att vissa typer av arbeten innebär att individen producerar en tjänst 

snarare än en fysisk vara ställs även krav på hur denna tjänst levereras, det ställs helt enkelt 
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krav på hur den anställde skall vara som person på arbetet. Hochschild har utarbetat en teori 

för att förklara hur överförandet och skapandet av vissa specifika känslor som en del av 

arbetet går till, vilket hon kallar för ”emotional labour”. Hon definierar emotional labour som 

”…the management of feeling to create a publicly facial and bodily display; emotional labour 

is sold for a wage and therefore has exchange value” (Hochschild 2003:7). James (1989) 

använder sig av en vidare bestämning av begreppet emotional labour och definierar det som 

det arbete som innebär att hantera och reglera andra människors känslor (James 1989:15). 

Denna definition innebär att det är styrningen av klienten eller kundens känslor som står i 

centrum, istället för att fokusera mer på arbetet involverat i detta vilket Hochschild gör 

(Steinberg & Figart 1999:10-11). 

 

Enligt Hochschild (2003) ska känslor ses som något människor hanterar, något vi gör genom 

att till exempel tolka en given situation. Känslor ska ses som något som skapas i relation till 

omgivningen, snarare än något som skapas utifrån våra instinkter. En förlängning av denna 

tanke leder till slutsatsen att individen själv åtminstone till viss grad kan påverka och 

kontrollera hur denne känner och hur denne reagerar (Hochschild 2003:27). Känslor är 

därmed något som ständigt skapas och omförhandlas utifrån kontexten individen befinner sig 

i.  Skapandet av vissa specifika känslouttryck som en del av yrkesrollen kan ske på olika sätt. 

Hochschild gör en distinktion mellan vad hon kallar för ”surface acting” och ”deep acting”. I 

den förstnämnda kategorin är känslorna inte en del av individen, det finns en medvetenhet 

hos individen om att känslorna är föreställda (Hochschild 2003:37). Den andra formen, ”deep 

acting”, innebär att man aktivt försöker omförhandla sina känslor för att som ett resultat i en 

given situation känna på ett visst sätt, på riktigt, utan att detta känns föreställt (Hochschild 

2003:38-40). 

 

4.3.2 Styrning och hantering av känslor 

Syftet med att styra och hantera känslor är dels att lyckas tränga undan vissa känslor, men 

också att förmå sig att framkalla andra, så att den fasad som visas upp utåt innehåller de 

känslor som ingår i yrkesrollen (Hochschild 2003:7). Skillnaden mellan dessa två processer 

är tydlig, då den förstnämnda leder till att en anställd i processen att skapa och visa upp ”rätt” 

känslouttryck måste anstränga sig för att hålla kvar dessa, vilket blir svårt att göra i det långa 

loppet. Hochschild menar att detta leder till en ansträngning för den anställda, vilket leder till 

ett försök att antingen aktivt försöka förändra känslorna i sig, eller att försöka minska hur 

mycket individen föreställer sig. Denna ansträngning som kommer ur skillnaden mellan vad 
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individen faktiskt känner och vad den visar upp kallar hon för ”emotive dissonance” 

(Hochschild 2003:90). 

 

Enligt henne är detta sätt att hantera och styra känslor ingenting som är unikt för det 

kapitalistiska samhällssystemet, däremot har det blivit mer uttalat och styrt genom att det har 

renodlats och blivit en del av arbetsmarknaden (Hochschild 2003:186). Därmed är det något 

som används av företagen för att maximera dessas vinst. Enligt James (1989) är det som bör 

betonas snarare det faktum att denna aspekt av arbetet oftast ligger dold i andra 

arbetsuppgifter och därmed inte uppmärksammas. Hur viktig den emotionella delen av 

arbetet än är för dess utförande, så är det något som sker i det dolda och som inte erkänns 

som arbete (James 1989:30-31). Människor som arbetar i dessa typer av arbeten, där 

emotionellt arbete är en del av yrket har enligt Hochschild (2003) grovt sett tre olika 

förhållningssätt till arbetet; det första förhållningssättet innebär att fullt ut identifiera sig med 

sitt arbete, och totalt gå in i sin yrkesroll utan att uppleva detta som en roll. Detta leder till att 

individen agerar som sig själv, de känslor denne ger uttryck för är de personliga känslorna. 

Konsekvensen av detta blir en risk för utbrändhet och stress, och i förlängningen en 

oförmåga att visa känslor. Det andra förhållningssättet är att individen drar en tydlig gräns 

mellan sig själv och arbetet, men därmed med en stor risk att identifiera sig själv som oärlig 

och falsk. Använder sig en individ av detta förhållningssätt gör den en klar särskillnad mellan 

sig själv och rollen, och att det finns en medvetenhet hos personen om när det är personens 

egna känslor eller de föreställda känslor som kommer med yrket. Det tredje förhållningssättet 

innebär att individen tydligt särskiljer sig själv från de föreställda känslorna och heller inte 

anser att detta är något problem då de föreställda känslorna endast är en del av yrkesrollen, 

vilket kan få konsekvensen att arbetaren blir cynisk och känner sig främmande inför känslor 

överhuvudtaget. Konsekvensen blir ofta att individen uppfattas som en dålig medarbetare, då 

denne inte visar upp de föreställda känslor som är en del av arbetet (Hochschild 2003:186-

189). 

 

4.3.3 Arbetsgivares krav på känsloarbete 

Att hantering och styrning av känslolivet blivit en allt större del av dagens arbeten är ett 

problem. När arbetsgivaren aktivt försöker styra vilket känslointryck arbetaren ger, blir 

känslorna kommersialiserade och något som säljs på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna gör sitt 

bästa för att de känslointryck som presenteras ska framstå som ”äkta”, att de ska vara ett 

uttryck för den anställdas riktiga känslor. Problemet är enligt Hochschild att ju mer företagen 
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kräver av att få visa upp de anställdas ”riktiga” känslor, desto mer riskerar individen att bli 

främmande inför sina känslor, och får svårigheter att avgöra vilka känslor som tillhör denne, 

och vilka som är en del av yrkesrollen (Hochschild 2003:196-197). På så sätt sker en form av 

alienation från det egna känslolivet. 

 

Seymour och Sandiford (2005) menar dock att det inte alltid finns någon explicit strategi från 

arbetsgivarens sida i att styra känslouttryck, särskilt inte inom mindre företag. Men även hos 

dessa finns det implicita regler för känslouttryck (Seymour och Sandiford 2005:552). Istället 

för fasta regler spelar själva personalgruppen en stor roll, och därmed utbytet med kollegor, 

där det sker en implicit socialisering in i en uppsättning känsloregler. Även den anställdas 

uppfattning om hur man är professionell spelar in i skapandet av specifika regler för hur de 

känslomässiga uttrycken ska se ut (Seymour och Sandiford 2005:560). Istället för att 

företagsledningen aktivt försöker implementera vissa specifika regler och sätt att styra 

känslouttryck, kan de anställda lära sig dessa genom att observera erfarna kollegor och 

därmed använda sig av en ”trial and error” teknik, och genom utbyte med varandra under till 

exempel raster (Seymour och Sandiford 2005:555). 

4.4 Rutiniseringen av serviceyrken 

Rutinisering av arbetsprocesser är ingen ny företeelse, utan har sin grund i Taylors scientific 

management vilken influerade arbetsgivarna att lägga upp arbetet så att varje arbetare utifrån 

ledningens instruktioner utförde ett mindre antal arbetsmoment. Resultatet blev en 

standardisering av produkterna och en större kontroll för ledningen över företaget. Leidner 

(1993) menar att denna process även sker inom serviceyrken där de anställda har 

direktkontakt med klienterna. Rutinisering och standardisering försvåras av att dessa är 

närvarande och att det är servicen till dessa som är själva arbetet. För att ändå lyckas 

rutinisera även dessa yrken använder sig arbetsgivarna av strategier för att anpassa och 

kontrollera de anställdas uppträdande och attityd. Det är denna strategi, att arbetsgivarna 

ställer krav på de anställdas tankeprocesser och emotionella reaktioner, som av bland andra 

Hochschild ser som något som i förlängningen leder till en alienationsprocess hos de 

anställda (Leidner 1993:1-4). Leidner (1993) menar dock att forskningen på området i så hög 

grad koncentrerat sig på de negativa effekterna för de anställda att man inte tagit i beaktande 

de möjliga positiva aspekter rutiner och standardiseringen kan ha för de anställda då en 

omfattande standardisering av interaktionen med klienterna kan upplevas som något som 

underlättar denna (Leidner 1993:5). Anledningen till detta menar hon vara det faktum att 
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organisationen ofta ställer krav på att de anställda agerar på ett sätt som kommer leda till 

missnöjda kunder eller klienter, vilka ofta även om skälet till deras missnöje ligger i just 

dessa regler skuldbelägger de anställda. På så sätt kan de anställda som har den position att 

de arbetar med direktkontakt med kunderna sägas agera som en buffert mellan kunden och 

organisationen. Deras närvaro gör att kunden ser dessa som skälet till varför de är missnöjda, 

och inte de organisatoriska regler de anställda i själva verket antagligen agerar efter (Leidner 

1993:7-8). Rutinerna och standardiseringen kan göra detta lättare för de anställda att hantera, 

då dessa kan fungera som något som skapar en distans mellan kundens kritik och eventuella 

påhopp och den anställda som person, rutiniseringen kan därmed fungera som något som tar 

bort den enskilda anställdas moraliska ansvar inför de beslut vilka gör kunden missnöjd 

(Leidner 1993:14). Leidner (1993) menar därmed att inte alla servicearbetare är motståndare 

till arbetsgivares sätt att försöka standardisera deras responser och därmed deras personlighet, 

utan att de istället försöker finna strategier för att tolka denna aspekt av deras yrkesroll på ett 

sätt som inte skadar deras egen självbild. Detta innebär dock inte att hon positionerar sig som 

positiv till denna standardisering, utan framhäver att effekterna ofta ändock kan vara både 

kränkande och förringande för de anställda (Leidner 1993:23). 
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5. Resultat och analys 

5.1 Anställningsform 

Samtliga informanter har arbetat på kundtjänsten mellan en och en halv till sju månader, de 

allra flesta har innehaft arbetet i cirka två månader. Ingen av de anställda på kundtjänsten är 

anställda direkt av Försäkringskassan, utan är inhyrda av antingen Manpower eller Proffice. 

Ingen av informanterna beskriver något direkt missnöje med arbetet som helhet. Däremot är 

det heller ingen av dem som uppger att exakt det här arbetet är något man kan tänka sig att ha 

någon längre tid. Även om ingen informant upplevt sig direkt missnöjd med arbetet, så 

beskrivs det av de flesta som ansträngande att ha en så intensiv telefonkontakt med de 

försäkrade. Det faktum att samtliga arbetat på arbetsplatsen en kortare tid, vilket talar för en 

relativt hög genomströmning av anställda, påverkar troligen deras upplevelse av arbetet. Den 

utbildning eller introduktion de anställda har fått är begränsad till mellan tre dagar och fyra 

till fem timmar. De flesta har kommit in i arbetet under vad som beskrivs en hektisk tid då 

arbetsbelastningen varit stor, och som en följd fått en kortare introduktion. De flesta 

beskriver att de så fort som möjligt har satt sig vid telefonen och börjat ta samtal, och lärt sig 

genom detta. Några specifika förhållningsregler gällande hur själva bemötandet av de 

försäkrade ska gå till har de inte fått vid introduktionen, utan detta har kommit senare. De 

flesta informanter uppger att man vill fortsätta arbeta på försäkringskassan, men med något 

annorlunda arbetsuppgifter. Detta ska ses mot bakgrund av att många av informanterna 

upplever att det finns konkreta möjligheter för dem att få en fast anställning på 

försäkringskassan. Den typ av anställning man då tror kan komma ifråga är 

handläggartjänster med arbetsuppgifter vilka inte enbart består av telefonarbetet, med större 

ansvar och mer varierade arbetsuppgifter. 

 

”Att bli handläggare, så vill jag ju, det är ju det jag vill bli, för då känner jag ju att jag trivs med jobbet nu men 

att… det saknas ju det där lilla, att jag kan inte göra utbetalning till den här personen utan det är ju det man 

skulle vilja göra då” (Informant 5). 

 

Möjligheterna att som en informant uttrycker det, ”komma vidare” (informant 5), består inte 

enbart i att få en helt annan tjänst. Det finns även möjligheter för dem som arbetar i 

kundtjänsten att få ett större ansvar, till exempel genom att bli förflyttade från att ha hanterat 

inkommande samtal till att på heltid få hantera utgående samtal, och därmed göra 
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återkoppling till försäkrade. Andra möjligheter är att få ett ökat ansvar genom att istället för 

att sitta vid telefonen få en position där man arbetar mer med utredning av inkomna ärenden, 

eller genom att få andra mer informella ansvarspositioner. Den huvudsakliga arbetsuppgiften 

för de som arbetar i kundtjänsten är dock att ta emot och hantera ingående samtal. Det finns 

en dubbelhet i synen på antalet samtal en informant tar. Dels ska de anställda försöka ta så 

många samtal som möjligt, men samtidigt försöker de även lösa så många ärenden som 

möjligt direkt via telefon. 

 

” Att man drar ut på det, för det är ju, vi ska ju försöka ta så många samtal som möjligt, och kan vi korta ner 

dom så är det bra, så istället för att jag ska sitta och fundera och ja… inte komma fram till nånting, så är det 

bäst att jag kortar ner det och gör ett ärende och lämnar över till en handläggare” (Informant 5) 

 

Detta innebär att det för de anställda alltså dels handlar om att se till kvantiteten, i och med 

att fler står i kö efter den försäkrade de samtalar med finns en vilja att hinna med så många 

samtal som möjligt. Men samtidigt betonas kvaliteten, att försöka minska antalet samtal som 

lämnas vidare i form av ärenden till utredarna genom att lösa så mycket som möjligt direkt i 

telefonen. Som Korczynski, Shire, Frenkel och Tam (2000) tar upp handlar det därmed både 

om att se till klienternas behov och att se till effektiviteten. Hur många samtal en anställd kan 

ta under en dag är beroende av karaktären på ärendet, en försäkrad vars problem denne kan 

lösa direkt över telefonen tar längre tid än att skriva ett ärende till utredarna. Detta är en följd 

av den masshantering som byråkratiska institutioner har att hantera. I och med att de 

arbetsuppgifter de anställda i kundtjänsten kan utföra i hög grad är begränsade som en följd 

av specialiseringen, blir en konsekvens att arbetet till stor del är rutinartat då de ärenden de 

inte kan lösa lämnas vidare till utredare (Johansson 2007:71-72). 

 

Det finns därmed en stor medvetenhet om att det dels finns fler som står i kö efter varje 

samtal och dels om att det är bra om man kan minimera antalet ärenden. Detta är en 

konsekvens av de regler som finns som bland annat säger att återkoppling till en försäkrad 

ska ske inom fyrtioåtta timmar efter att denne ringt in första gången vilket på grund av 

arbetsbelastningen i nuläget beskrivs som problematiskt för de anställda att hinna. Detta kan 

ses som en konsekvens av själva arten av ärenden, då det handlar om människors försörjning 

känner de anställda en stark press att hinna åtgärda samtalen så snart som möjligt vilket i lika 

hög grad som mängden samtal pressar de anställda i kundtjänsten att hinna med så många 

som möjligt (Johansson 2007:73). 
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5.2 Från samtal till ärende 

De samtal vilka de som arbetar i kundtjänsten inte kan eller har befogenhet att lösa skickas 

alltså vidare till utredare genom att kundtjänstarbetarna skriver ett ärende på detta, där den 

försäkrade beskrivs genom personuppgifter och en kortare beskrivning över vad problemet 

gäller innan detta skickas vidare till utredare. 

 

”… vi försöker göra ärendet så kort och koncist som möjligt..” (Informant 6) 

 

Kundtjänstmedarbetarna som representanter för organisationen är de enda personer som en 

försäkrad har direktkontakt med, förutom i absoluta undantagsfall. Som en konsekvens av 

detta är det genom kontakten med kundtjänstpersonalen som den individ som tar kontakt med 

myndigheten kan sägas förvandlas till en klient innan den slussas vidare in i organisationen i 

formen av ett ärende. Detta medför att det är i kundtjänsten som interaktionen mellan den 

försäkrade och organisationen sker, genom att kundtjänstarbetarna agerar både som individer 

och som en del av organisationen (Ahrne 1994:28-29). När ärendet nedtecknas sker en 

process där alla uppgifter som inte rör ärendet försvinner, då organisationen som en 

konsekvens av sin specialisering inte kan hantera hela individen (Johansson 2007:57). 

Utredarnas kontakt med klienterna blir alltså i form av ett färdigt ärende och en färdig klient, 

som är avpersonifierat i den mån att den försäkrades individuella karaktäristika här redan har 

skalats bort (Johansson 2007:55-56). Det är denna process som Johansson (2007) beskriver 

som konstruktionen av en klient. På så sätt sker en förvandlingsprocess genom interaktionen 

med den anställde.  

 

Hur den försäkrade beskrivs innan den i denna form slussas vidare in i organisationen är 

alltså något som beslutas av den aktuella kundtjänstmedarbetaren, även om vissa delar av 

denna beskrivning är standard såsom person- och kontaktinformation. De anställda i 

kundtjänsten har även möjlighet att i ärendebeskrivningen redogöra för vilken åtgärd som de 

anser ska sättas in. 

 

” För vi kan ändå ta beslut utifrån om vi ser en bild på dagersättningen, så är den fel, då kan vi säga att det här 

blir en tilläggsutbetalning. Då kan vi ju bara göra klart att det han den fått och det ska den ha, och gör 

tilläggsutbetalning då. Så att vi får ju ändå vara med då, på det sättet.” (Informant 2) 
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I och med att det är de anställda i kundtjänsten som har direktkontakten med de försäkrade, 

och därmed gör den beskrivning av deras ärende, har de anställda alltså den positionen att de 

formulerar problembeskrivningen som ligger till grund för senare beslut. Denna 

problembeskrivning är en följd av den klientkonstruktion som sker i och med att individen 

först standardiseras, det vill säga beskrivs i termer av vad som är relevant för organisationen 

och därefter kategoriseras genom att kundtjänstmedarbetaren lyfter ut vilken typ av problem 

denne vill ha åtgärdat (Johansson 2007:56). Då det är deras beskrivning av klienten som 

vidarebefordras till utredarna kan deras funktion i organisationen beskrivas som 

absorberande av den osäkerhet som kommer sig av interaktionen med klienterna, då de är i 

princip de enda som konfronteras direkt med medborgarna är de också de enda som hanterar 

den osäkerhet som kommer sig av denna kontakt. De klienter de senare vidarebefordrar in i 

organisationen som färdiga ärendebeskrivningar kan därmed ses som en form av 

faktaunderlag som redan ”filtrerats” och översatts till organisationens eget språk (Johansson 

2007:123). Genom att den anställda avgör vad problembeskrivningen ska innehålla och har 

de möjlighet att förutom beskrivningen av vilken typ av problem som finns och vilken åtgärd 

som behövs, även ta med mer individuella aspekter som att omgående utbetalning önskas.  På 

så sätt har de anställda alltså någon form av möjlighet att påverka vilket utfall ett specifikt 

ärende kommer att få, eller åtminstone en föreställning om att denna beskrivning kommer att 

påverka beslutet. Hur stor denna möjlighet är att faktiskt påverka senare beslut framstår dock 

som något oklart hos de anställda, då dessa oftast själva inte ser ärendet igen efter att de har 

skickat iväg det. 

 

Organisationens relation till dess klienter sker därmed i två steg; först och främst måste 

individen konstrueras som klient, därefter kan det ärende som är utfallet av kontakten med 

klienten hanteras (Johansson 2007:60). Kundtjänstarbetarna konstruerar ur individen en 

klient och lämnar denne till utredarna som tar de faktiska besluten utifrån detta 

avpersonifierade ärende. Därmed har utredarna inte någon kontakt med en individ utan med 

ett faktaunderlag som tillkommit genom kundtjänstmedarbetarnas tolkning. När ärendet är 

löst lämnas detta tillbaka till kundtjänsten som gör en återkoppling och därmed åter ur 

ärendet konstruerar en klient. Det sker alltså en process där individen först konstrueras som 

klient, sedan hanteras som ett ärende, för att därefter kontaktas av kundtjänsten som förklarar 

utfallet av ärendet (Johansson 2007:61). 
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5.3 Handlingsfrihet 

Trots detta är den handlingsfrihet de anställda i kundtjänsten har att använda i sin 

yrkesutövning mycket beskärd. Hur de väljer att formulera en ärendebeskrivning är i princip 

det enda som står öppet för egna bedömningar. De anställda i kundtjänsten har inte rätt att 

fatta konkreta beslut rörande utbetalningar eller andra åtgärder av vikt, även om de kan fatta 

beslut kring att en komplettering på en försäkran behövs eller i ärendeformuleringen skriva 

att en viss utbetalning skall göras. Då de inte har den faktiska möjligheten att göra dessa 

utbetalningar måste detta dock snarast ses som en rekommendation till utredarna. 

 

”Jag är ju styrd i arbetet i väldigt hög grad. Så där har chefen varit tydlig med att det är samma behandling 

som gäller för alla, om inte chefen går in och beslutar något annat.” (informant 3) 

 

”…eller att de har gått in på försäkringskassan (lokalkontor, förf. anm.) och fått hjälp och ändå blir det fel då 

är det ju… alltså då känner man sig ju jättemaktlös, men det är ändå fjorton dagar och såna gånger är det ju 

svårt att liksom…” (informant 4) 

 

De anställda har därmed ett formaliserat regelverk att förhålla sig till i sitt arbete, med väldigt 

små möjligheter att inom ramarna för detta göra egna bedömningar. Detta medför i sig att det 

är de anställdas uppgift att tydliggöra reglerna för den enskilde försäkrade. Rent konkret 

innebär detta att de måste översätta regelverket till dennes individuella fall. Som en 

konsekvens hamnar de anställda i en situation där de dels har regelverket att förhålla sig till, 

vilket de har minimala möjligheter att påverka, samtidigt som de konfronteras med de 

försäkrades krav på hjälp med att lösa deras problem vilket de som en följd av sitt begränsade 

handlingsutrymme ofta heller inte kan göra något åt. Johansson (2007) menar att reglerna 

inom byråkratiska organisationer har en dubbel karaktär, de har både karaktären av 

begränsning och skydd. Detta genom att reglerna dels förhindrar individuella lösningar och 

dels fungerar som något som tar bort den anställdes personliga ansvar inför besluten. I och 

med att arbetet är organiserat så att det till stor del är reglerat och med mycket små 

möjligheter till flexibla lösningar ökar detta skydd, och resulterar i att det för de anställda inte 

handlar om någon form av moraliskt beslut. I och med att de inte har möjlighet att fatta egna 

beslut eller göra undantag är det överhuvudtaget inte ett moraliskt ställningstagande 

(Johansson 2007:63). Genom att de anställda kan låta de försäkrade förstå att de själva inte 

har möjlighet att göra något mer har de en möjlighet att avleda de försäkrades upprördhet på 

dem som personer, och som en konsekvens få denna att istället rikta sig mot systemet. 
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”I såna situationer, om de är riktigt upprörda… så länge dom är arg på systemet, alltså våra regler att vi har 

fjorton dagar innan vi betalar ut och allt det där, då är det lugnt och jag säger det jag kan, men börjar de klaga 

på mig att… då blir man ju, då tar man illa upp…” (Informant 5). 

 

Denna strategi är dock inte ovillkorlig i den mån att den alltid fungerar. Men det faktum att 

ingen av informanterna heller identifierar sig i någon större mån med organisationen, och 

därmed inte ser det som något problem att de försäkrade är kritiska mot dess regler, är 

sannolikt även det något som underlättar för de anställda att hantera arbetssituationen trots att 

arbetet innebär en hel del kritik från upprörda personer. 

 

På ett övergripande plan innebär den förändring som skett i och med centraliseringen av 

aktivitetsstöd och de förändringar som kommit i och med detta att det har skett en 

rutinisering av arbetet, då arbetsprocessen nu är uppdelad på flera olika personer med 

sinsemellan olika arbetsuppgifter (Leidner 1993:7-8). Framförallt av den process där 

klientrelationen utvecklas genom klientkonstruktionen och därefter ärendehantering, vilken 

genom den arbetsfördelning som tillkommit mellan handläggare, utredare och kundtjänst 

fördelats på flera olika personer. Därmed är det enbart de i kundtjänsten som möter de 

försäkrade i form av personer, och genom detta kan ta intryck av deras individuella problem 

(Johansson 2007:61). Hos de anställda finns en medvetenhet om detta. 

 

”Däremot så tror jag att hanterar du hela processen, från start till slut, då tror jag du får en annan känsla för 

individen det är jag ganska övertygad om. Det blir det, för då får du kontakten, då får du återkopplingarna. Är 

det någon som inte är nöjd nu då ringer de in igen så får de prata med någon ny, alltså de har ingen egen 

personlig handläggare, nu som de hade förr. För det tror jag, hur ska man säga, jag tror det kan vara till 

nackdel för individen men effektivitetsmässigt för organisationen så kan det nog bli en fördel för då blir det 

lättare att fatta besluten snabbare jämfört med en som du har lite mer kontakt med” (informant 3). 

 

En ökad distans inom ramarna av klientrelationen leder till att den anställde blir mer 

avskärmad från den försäkrade, den person som kommer att påverkas av den anställdas 

beslut. Konsekvensen blir en försvårning för den enskilde individen att få gehör för sin 

specifika situation (Johansson 2007:77). Rutiniseringens konsekvens blir att det endast är i 

relationen till kundtjänstmedarbetare som klienten är en unik individ, vilket medför att 

kundtjänsten kan sägas skydda handläggarna och utredarna som personer från påverkan från 

de individuella försäkrade (Johansson 2007:61). 
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” …jag menar alla säger ju samma sak, och det tycker jag är bra. Det är ingenting att diskutera ens, sen kan 

det ju finnas ömmande fall när det är liksom, kris, eller att de verkligen behöver, då kan vi ju göra...  Alltså jag 

kan ju lämna över det. Säga att jag kan göra vad jag kan och lämna över det. Sen är det ändå upp till dom att 

besluta om det dom som sitter med det. Om det blir eller inte…” (Informant 2) 

 

Även om de i kundtjänsten alltså kan besluta att i ärendebeskrivningen beskriva särskilda 

omständigheter är det fortfarande upp till utredarna att besluta i ärendet. Då dessa inte möter 

de försäkrade direkt utan som ett konstruerat ärende minskar de försäkrades möjligheter att 

försöka påverka utgången av ett dylikt ärende. 

 

För de som arbetar i kundtjänsten innebär begränsningen som kommer sig av 

arbetsfördelningen och rutiniseringen att vad deras arbete kommer att resultera i till hög grad 

går att förutsäga i förväg. Ett samtal från en försäkrad kan i princip ha två möjliga resultat; 

antingen att den anställda kan lösa problemet direkt över telefon, eller i de fall där detta inte 

är möjligt lämna det vidare i form av ett ärende till en utredare. Därmed kan man inte se de 

anställda i kundtjänsten som ”gräsrotsbyråkrater” enligt den definition Johansson (2007) 

använder, framförallt då de inte har den förmåga att utifrån egna bedömningar fatta beslut i 

ärenden som begreppet i sig förutsätter. Utfallet av arbetet är istället i hög grad förutbestämt, 

åtminstone i den mening som det kan vara det givet att det är människor man arbetar med. 

Däremot kan begreppet enligt den vidare definition som Billis (1984) använder sig av i 

beskrivningen av det första skiktet av gräsrotsbyråkrater appliceras på de anställda. 

5.4 Rollövertagande som strategi 

Ett gemensamt mönster som informanterna beskriver är hur de dels själva känner en 

förståelse för de försäkrade, och dels hur de under samtalets gång får den försäkrade att 

känna förståelse även för deras situation. Det är denna process som Mead kallar för 

rollövertagande (Mead 1995:182-183). 

 

”… jag menar, det är ju bara att sätta sig in i den tanken själv, det är ju som många säger, vad skulle du själv 

göra om du inte fick lön den dag chefen har sagt det…” (Informant 1) 

 

Informanterna uppger samtliga att de ofta försöker låta, samt även uttryckligen säga att de är 

förstående inför den försäkrade och dennes situation. Detta ska dock inte tolkas som att de 

upplever att de har förståelse för varje enskild försäkrads situation, utan ska snarast förstås 
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som att det är en generell förståelse det handlar om genom vilken de anställda har möjlighet 

att vara förstående i interaktionen med en specifik försäkrad. Denna process har dock en 

dubbel karaktär. Informanterna beskriver att man försöker få de försäkrade att även känna 

förståelse inför de enskilda anställda. På så sätt kan under samtalets gång både den 

försäkrade och den anställde sätta sig in i varandras situationer, och en förståelse dem 

emellan kan utvecklas i och med att de båda har anammat en generaliserad bild av varandra 

(Mead 1995:121). 

 

Att försäkrade är upprörda beskrivs som vanligt, men även om personangrepp förekommer 

beskrivs de ändå som relativt ovanliga. Detta förefaller bero på att det finns en explicit 

strategi hos de anställda att försöka få de försäkrade att känna förståelse inför deras situation, 

för att på så sätt ta kontroll över interaktionen. 

 

”… folk är rätt så duktiga, alltså menar mina kollegor, duktiga på att kunna styra så att de faktiskt får den de 

pratar med att förstå… eller de får den att säga att jag är jätteupprörd, jag är jätteförbannad men det är inte på 

dig, utan på myndigheten och hur ni arbetar” (informant 3). 

 

Det beskrivs som viktigt att den försäkrade inte är upprörd på den anställda utan på 

myndigheten. Detta medför för de anställda ett sätt att distansera sig, i och med att de genom 

att själva uttrycka förståelse för den försäkrade även kan skapa en förståelse hos denne för 

kundtjänstarbetarnas egen situation och deras oförmåga att påverka de regler som gör att de 

inte kan hjälpa denne mer även om de skulle vilja (Mead 1995:120-121). I de fall de lyckas 

med detta blir den kritik som framförs inte riktad mot dem som personer utan mot 

regelverket och mot dem i egenskap av företrädare för detta. Regelverkets begränsande 

karaktär fungerar därmed som ett skydd, och har som konsekvens att den anställde inte själv 

behöver ta något personligt ansvar för fattade beslut (Johansson 2007:63). Men detta 

begränsningsskydd är inte i sig tillräckligt då det endast kan få den enskilda anställda i 

kundtjänsten att själv känna sig befriad från ansvar, denne kan dock fortfarande 

skuldbeläggas av de försäkrade. Rollövertagandet och skapandet av en generaliserad 

förståelse ska därmed närmast ses som ett sätt för de anställda att hantera sin yrkesroll, lugna 

ner upprörda försäkrade och samtidigt lyckas distansera sig själva från ansvar för den 

situation som den enskilde försäkrade befinner sig i (Mead 1995:182-183). 
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Även om informanterna beskrivit försök att i interaktionen med de försäkrade få dessa att 

hysa förståelse även för myndighetens regler, till exempelvis genom att förklara att ett 

undantag vore diskriminerande mot andra försäkrade, så verkar man inte anse att det är ett 

problem att de försäkrade är upprörda på myndigheten. Tvärtom verkar denna upprördhet 

vara något som väcker stor förståelse hos de anställda, sannolikt som en följd av att de hela 

tiden konfronteras med de försäkrades krav och den motsättning som ofta står mellan dessa 

och myndighetens regler. 

 

5.5 Distans via telefonen 

Då de som arbetar på kundtjänsten uteslutande arbetar via telefon har de ingen ansikte-mot-

ansikte-relation till de försäkrade. Telefonen som arbetsredskap skapar en distans mellan 

anställd och försäkrad, och medför konsekvenser för interaktionen mellan dem. Att förmågan 

att se varandra inte finns när arbetet är organiserat på detta sätt medför att det blir svårare för 

de båda individerna att läsa av varandras känslor (Berger och Luckmann 1979:41-42). Hos 

informanterna finns en medvetenhet om denna distans, vilken av de flesta ses som positiv 

åtminstone när det kommer till vissa delar av arbetet. Framförallt när det kommer till att ge 

för den försäkrade negativa besked anser man att det kan vara en lättnad att inte behöva möta 

personen. 

 

”Och om jag säger, förstå mig rätt där då, för det måste jag är helt övertygad om att det måste vara jobbigare 

att möta personen öga mot öga och säga ‘nej, du får vänta ytterligare fjorton dagar’ när den redan fått vänta 

tre veckor” (Informant 3). 

 

En informant uttrycker även att det i ett sånt läge är lättare för den anställda att avbryta 

samtalet när man inte anser sig komma längre, till skillnad om att de mött den försäkrade 

aniskte-mot-ansikte. Genom distansen får därmed de anställda ett sätt att i högre grad 

kontrollera interaktionen, genom att de helt enkelt kan lägga på luren och därmed avsluta 

densamma. Interaktionen mellan individerna har därmed mindre av den oförutsägbara 

karaktär som ansikte-mot-ansikte interaktioner har. Den begränsning i klientrelationen som 

telefonen skapar fungerar därmed som ett skydd genom att den leder till att kontakten med de 

försäkrade blir ytligare (Johansson 2007:77). Det finns även en föreställning om att den 

minskade närheten även gör det lättare då det medför att den försäkrade har mindre 

möjligheter att avläsa hur de anställda reagerar på det de säger. Distansen hjälper därmed de 
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anställda att upprätthålla deras yrkesroll då de måste anstränga sig mindre för att kontrollera 

sina uttryck (Berger och Luckmann 1979:48). Samtidigt ses ansikte-mot-ansikte relationen 

som värdefull i sig, samtliga informanter uppger att vad de vill är att arbeta med människor.  

 

Det finns även en föreställning om att det borde vara svårare för en försäkrad att till exempel 

rikta hot mot en anställd som den träffar ansikte-mot-ansikte, och att det därmed är möjligt 

att detta till och med skulle kunna underlätta interaktionen. Detta uttalande belyser 

medvetenhet inte bara om den positiva aspekten av fördelen med den distans som telefonen 

skapar, utan även om en tänkbar negativ. I och med att denna distans gör det svårare för den 

anställde och den försäkrade att läsa av varandras känslor, blir det svårare för båda parter att 

styra vilket intryck de får och ger varandra (Berger och Luckmann 1979:41). Distansen gör 

både kundtjänstarbetare och klient i den andres uppfattning till mindre av en unik individ, 

och medför att olika påhopp i interaktionen dem emellan underlättas (Johansson 2007:77). 

De processer av rollövertagande som ändock sker blir därmed mer diffusa. I ansikte-mot-

ansikte relationen är det möjligt att direkt sätta sig in i den konkreta andres situation, något 

som dock kraftigt försvåras av att interaktionen enbart är verbal (Berger och Luckmann 

1979:41). Istället sker ett rollövertagande utifrån en generaliserad bild av respektive individ 

och dennes situation (Mead 1995:183). 

 

Att relationen mellan den anställde och den försäkrade därmed blir mer distanserad gör det 

även lättare för den anställde att snarare se till de försäkrade som grupp än till en enskild 

individ. Detta kommer till uttryck genom informanternas beskrivning av att de efter ett 

samtal måste sluta tänka på den enskilda individen, då de omedelbart tar upp telefonen för att 

svara på nästa samtal som ett led i den masshantering som är deras uppgift (Johansson 

2007:71). Detta framhävs snarast som något positivt, det ses av flertalet informanter som 

viktigt att inte ”älta” ett enskilt ärende. Mängden samtal fungerar därmed som en 

skyddsmekanism, genom att detta omöjliggör för den anställda att komma ihåg varje 

försäkrad och dennes historia. Tvärtom vad Korczynski, Shire, Frenkel och Tam (2000) 

menar är detta här något som närmast ses som positivt av de anställda själva.  

5.6 Bakre och främre regioner 

I ett yrke där interaktionen med klienten sker över telefon blir regionerna ännu mer 

framträdande genom att de är så klart åtskiljda. När den anställde lyfter på luren och genom 

denna kommunicerar med klienten går den anställde in i sin yrkesroll och befinner sig i den 
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främre regionen. När luren läggs på kan den anställde släppa denne roll i och med att den 

återigen befinner sig i den bakre regionen (Goffman 1995:97-103). 

 

” om jag har haft ett samtal som jag tyckte var jobbigt, och så efter att jag pratat klart så tar jag av mig 

hörlurarna och bara... man frågar den som sitter bredvid, ”ja, pratar du?” då vill man berätta det…” 

(Informant 5). 

 

Det förefaller därmed som en strategi hos de anställda att i vissa situationer, till exempel då 

ett samtal varit extra besvärligt, genom att koppla ur sin telefon kunna gå ur sin yrkesroll och 

i den bakre regionen kunna återhämta sig innan de återigen ”går ut” i den främre regionen 

(Goffman 1995:102). Allt detta utan att den anställde överhuvudtaget har behövt fysiskt 

förflytta sig. De olika regionerna är därmed visuellt åtskiljda från varandra genom att 

telefonen som arbetsredskap skapar en distans vilken enbart tillåter verbal kommunikation 

(Goffman 1995:103). Regionerna är avskilda från varandra genom att interaktionen mellan 

dem inte är rumsligt sammanfallande, även om den är tidssammanfallande. På så sätt har de 

båda individerna endast tillträde till ena delen av kommunikationen, de uttryck som sänds ut 

genom den verbala kommunikationen. Konsekvensen av detta blir att inte lika mycket 

uppmärksamhet måste läggas på att upprätthålla de uttryck som överförs (Goffman 1995:12). 

 

” …när man har nån hysterisk galning i öronen. Då kan man ju göra en ful min, liksom för det ser ju inte dom. 

Det kan man ju inte sitta i en kundmottagning och göra.” (Informant 1). 

 

Därmed tillåter den distans som den verbala kommunikationen ger individerna att agera både 

som en del av den främre regionen och den bakre på samma gång. Vad Goffman (1995) 

kallar för rollframträdande är därmed regionöverskridande, då den anställde i kundtjänsten 

kan sända ut ett uttryck och överföra ett annat samtidigt genom att dessa uttryck även om de 

är tidsammanfallande inte är det rumsligt, utan sker i två åtskilda regioner. Även om den 

anställda upprätthåller att de uttryck som sänds ut verbalt stämmer in i deras roll, kan den 

alltså överföra uttryck som motstrider denna. Detta innebär att vad Goffman (1995) kallar för 

”behandlingen av de frånvarande”, där klienterna kritiseras eller förlöjligas i skydd av den 

bakre regionen (Goffman 1995:151-152), kan ske medan själva framträdandet pågår som en 

konsekvens av möjligheten till detta regionöverskridande agerande. Dessa tendenser fungerar 

i sig som en ventil för de anställda, genom att de samtidigt som de har besvärliga samtal kan 
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överföra uttryck som inte stämmer in i deras rollframträdande och därmed samtidigt som 

samtalet sker avreagera sig. 

 

Även i de fall när den anställde samtalar med en försäkrad som inte är upprörd kan det hända 

att uppmärksamheten över de uttryck som överförs blir mindre. Flera av informanterna 

beskriver till exempel möjligheten att när samtalet kommit till en punkt där de inte längre kan 

göra mer att då antingen förbereda sig för nästa ärende eller läsa en tidning på nätet. Denna 

strategi möjliggörs helt och hållet just för att de visuellt är åtskiljda. Det poängteras dock av 

informanterna att det är viktigt att i samtalet hela tiden vara fokuserad på vad den försäkrade 

egentligen säger. 

 

”… man får ju inte tappa fokus så att personen hör att ja, den här personen lyssnar inte på mig, utan man 

måste ju ändå vara….” (Informant 5). 

 

Trots att kundtjänstarbetaren därmed genom sitt kroppsspråk och genom att göra annat under 

samtalets gång kan överföra uttryck som inte stämmer in i rollframträdandet, så är det ändå 

av stor vikt för de anställda att lyckas upprätthålla fasaden och inte skada rollframträdandet 

vilket skulle leda till ett ifrågasättande av deras yrkesroll och det arbete de utför. 

 

” Men annars så försöker jag lyssna naturligtvis på vad det är dom säger för rätt vad det är så kan de ju ställa 

en fråga då om nånting som de då helt plötsligt har hävt ur sig. Så jag sitter alltid och lyssnar ändå på vad det 

är dom säger för att jag sen då ska också ha ett svar att ge dom”. (Informant 6). 

 

Det finns även en föreställning om att det heller inte går att upprätthålla fasaden enbart 

genom den verbala kommunikationen om man samtidigt i allt för hög grad överför andra 

signaler. Att detta ”hörs” av den person som kundtjänstarbetaren samtalar med, och att den 

anställde därför måste ”vara med” (Informant 2). Det går alltså till viss del att överföra och 

sända ut motstridiga uttryck som en konsekvens av den visuella avskärmningen, men någon 

fullständig särskillnad av en persons uttryck förefaller inte vara möjlig vilket märks av att 

informanterna prioriterar att de uttryck som sänds ut verbalt stämmer in i rollframträdandet 

oavsett vilka andra uttryck som överförs. Även om de anställda alltså befinner sig i båda 

regionerna samtidigt så väger framträdandet i den främre regionen tyngre. Att göra grimaser 

eller börja se över nästa ärende är därmed något som är accepterat att göra, så länge den 

huvudsakliga fokuseringen ligger på den försäkrade och vad denne säger. 
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5.7 Emotionellt arbete som en del av yrket 

Till grund för alla aspekter av arbetet i kundtjänsten ligger en process där de anställda på ett 

eller annat sätt måste hantera och styra både sina egna och de försäkrades emotionella 

reaktioner inför interaktionen mellan dem. Samtliga informanter beskriver vikten av att i 

interaktionen med de försäkrade lyckas hålla sig lugn hur denna interaktion än utvecklar sig. 

I samtalen med de försäkrade ligger kundtjänstarbetarens arbetsuppgift därmed dels i att 

upplysa och hjälpa den försäkrade med dennes problem, men dels även att leverera denna 

service på ett visst sätt. Det ingår i arbetet att lyckas hålla sig lugn och låta trevlig och 

undertrycka andra emotionella reaktioner (Hochschild 2003:7), vilket betonas av samtliga 

informanter om än olika starkt.  

 

” Men jag försöker alltid låta positiv och trevlig liksom på det sättet…. det kanske man inte är alla gånger 

privat. Men jag vet att jag lägger på extra när jag pratar i telefon, det vet jag sen förut”. (Informant 2). 

 

Informanterna beskriver alltså vikten av att i samtalet låta lugn, trevlig och förstående. Men 

för att kunna hantera och styra interaktionen betonar även flera vikten av att låta bestämd och 

nästan auktoritär utan att detta för den skull glider över till att bli otrevlig genom att låta 

”vass”. Anledningen till detta beskrivs som att det är ett sätt att lyckas avrunda samtalet när 

de anställda gjort vad de kan, genom att som en informant beskriver det ” låta bestämd, men 

absolut trevlig” (informant 5). Även detta kan ses som ett sätt att uppnå kraven på 

effektivitet, genom inte låta ett samtal dra ut på tiden alltför mycket har de anställda 

möjlighet att ta fler samtal. 

 

De anställda utvecklar alltså i interaktionen med de försäkrade en förståelse för dem. Denna 

förståelse handlar dels om förståelsen för de försäkrade som grupp, men även om en mer 

konkret förståelse som utvecklas i samtalet med den enskilde försäkrade genom processerna 

av rollövertagande. De anställda beskriver hur de i samtalet med försäkrade kan känna 

sympati, och en maktlöshet över sin oförmåga att hjälpa personen. 

 

” … det blir ju ofta att de börjar grina eller något sånt, och då känner man ju att man önskar att man kunde 

göra mer, men vi kan ju inte.” (Informant 4). 
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”För att jag ska klara det här arbetet, så måste man ha lite av skygglappar när man sitter i telefonen. Även fast 

man känner, man har ju naturligtvis, man känner ju med dem, man tycker att det är skit att de inte får sina 

pengar, men samtidigt måste man ju försöka, man måste värna om sig själv också, om sin egen hälsa” 

(Informant 6). 

 

Detta innebär att de anställda för att kunna hantera sitt yrke tvingas trycka undan dessa 

känslor, då några konkreta möjligheter att göra mer för den enskilde försäkrade än reglerna 

tillåter inte finns. Även om sättet att göra detta på varierar, beskriver alla informanterna att 

det på ett eller annat sätt är nödvändigt att lyckas göra det. Samma process sker hos de 

anställda vid de samtal som är av den mer aggressiva karaktären, eller för den del de samtal 

som är mer neutrala. Det viktiga är att inte visa upp de reaktioner samtalet faktiskt 

framkallar, utan istället hela tiden hålla sig lugn och agera utifrån förställningen om hur man 

bör agera. För att göra detta måste de anställda dels lyckas med att tränga undan vissa 

känslor, men också frammana andra, utifrån den aktuella situationen (Hochschild 2003:7). 

 

”Det gäller ju att koppla bort. Att inte tänka. För det är ju dom det gäller och inte liksom att man börjar blanda 

i egna känslor.” (Informant 2). 

 

På detta sätt sker en process hos de anställda där de trycker undan sina egna känslor och 

tankar inför interaktionen med de försäkrade, och istället visar upp de känslouttryck som 

arbetet kräver. Genom att trycka undan de ”riktiga” känslorna gör de anställda sig mer 

oemottagliga för de känslouttryck som de försäkrade i dessa situationer ger uttryck för, och 

förmår sig därmed att styra sina egna känslor så att dessa passar in i den yrkesroll de är 

anställda för att upprätthålla (Hochschild 2003:33-34). Att under interaktioner av mer 

aggressiv karaktär svara den försäkrade på ett korrekt sätt, men ändå nästan överdriva den 

vänlighet och förståelse som är en del av yrkesrollen måste även det ses som ett sätt att 

hantera de emotionella kraven. 

 

”Då kände man att då blev han, ju lenare i rösten jag var desto mer arg blev han.” (Informant 6) 

 

Genom den process där den anställde avskiljer sig själv och sin personlighet från de känslor 

den ger uttryck för har den möjlighet att distansera sig. Samtidigt som denne genom att 

överdriva de emotionella regler de anställda agerar efter har de alltså möjlighet att visa att 

deras agerande inte är en del av vad de egentligen känner (Leidner 1993:192). 
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Förmågan att kunna styra sina egna känslor beskrivs därmed som en oerhört viktig egenskap. 

De anställda beskriver hur de genom att göra detta kan känna medkänsla för den försäkrade 

under samtalet, men efter det koppla bort dessa tankar. Genom att de anställda efter ett 

samtal oftast omedelbart tar nästa, blir det svårare för den anställde att lyckas komma ihåg 

varje samtal och karaktären på detta. 

 

Genom att låta på ett visst sätt kan de anställda i sin tur dels lyckas med att frammana 

förståelse för dem själva, men även genom detta till viss del kunna styra hur den försäkrade i 

sin tur kommer att agera. Den styrning av de emotionella reaktioner som förekommer 

framstår därmed framförallt som en medveten strategi för att dels uppfylla de krav som ingår 

i yrkesrollen, men också som ett sätt att kontrollera karaktären och riktningen på 

interaktionen med de försäkrade. Detta är en tydlig aspekt av det som James (1989) kallar för 

att reglera andra människors känslor. Genom att de anställda försöker hålla sig lugna och 

fortsätta vara trevliga kan de åtminstone försöka förhindra att interaktionen med de 

försäkrade går överstyr, vilket sker genom att de anställda använder sig av en strategi för att 

framkalla en process av rollövertagande. Den styrning av känslor som förekommer hos de 

anställda är till största delen en process som liknar ”surface acting” (Hocschild 2003:37). 

Detta då det finns en medvetenhet hos informanterna om att de känslor de visar upp är något 

som de inte alltid känner på riktigt. Inslag av vad som kallas för ”deep acting”, där den 

anställda aktivt försöker omförhandla sina egna känslor på ett djupare plan finns dock, 

framförallt när det gäller att faktiskt känna förståelse med dem som befinner sig i en utsatt 

position (Hochschild 2003:38-40). 

 

Denna aspekt av arbetet är i sig ingenting som informanterna förefaller se på som en del av 

arbetsuppgifterna. Istället förutsätter man att detta är något ”normalt” bland annat genom sin 

förekomst i varierande grad även i andra arbeten. 

 

” För jag menar, är man upprörd själv, då tycker dom att dom blir dåligt behandlad, så det är ju jätteviktigt att 

tänka på hur man gör. Det är det säkert på alla jobb.” (Informant 2). 

 

Den emotionella aspekt av arbetet framställs därmed inte som en del av arbetet i sig, utan 

mer som en del av hur man allmänt sett förväntas uppföra sig i interaktionen med andra. Det 

är dock en viktig aspekt av arbetet, vilket inte minst märks genom föreställningen att en 
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person som inte förmår hantera de emotionella delarna av arbetet heller inte kommer att klara 

av att hantera det. Därmed är denna del av arbetet i kundtjänsten, även om den uppenbarligen 

är viktig, något som sker i det dolda och som inte ses som arbete i sig som James (1989:31) 

för fram. Snarare ses det som en självklar del att den service som är deras mer objektiva 

uppgift att utföra, som att leta rätt på en uppgift åt en försäkrad, ska levereras på ett visst sätt.  

 

Ingen av informanterna beskriver att de har fått några specifika direktiv från arbetsgivaren 

hur de bör bemöta försäkrade under utbildningen i samband med att de började arbeta. Detta 

har kommit allt eftersom, i form av mer allmänt hållna förhållningsorder som att de bör 

försöka hålla sig lugna och vara trevligare i telefonen mot de försäkrade. 

 

” Ja, de har ju sagt att… försöka agera lugnt. Att inte höja rösten och att inte fräsa till eller vad man ska kalla 

det för, eller...” (informant 6). 

 

Den styrning som förekommer från arbetsgivarhåll kan därmed sägas vara av mer indirekt 

karaktär. Den typen av direkt styrning som Hochschild (2003) visar på förekommer inom 

vissa yrken är alltså igenting som kan återfinnas inom detta arbete. Även om det från 

arbetsgivarhåll kommer förhållningsorder om hur kundtjänstpersonalen måste låta, så är de 

inte detaljstyrda i detta. Informanterna beskriver istället att förmågan att styra de emotionella 

uttrycken är något man lär sig allt eftersom. Det finns även hos samtliga en föreställning om 

hur de bör bemöta de försäkrade. På detta sätt sker styrningen av känslouttryck även genom 

de anställdas egen uppfattning om hur de bör hantera samtalen. Även om det inte finns några 

mer uttalade krav från arbetsgivaren finns alltså en uppsättning känsloregler för hur man i 

samtalen ska uppföra sig. Då denna uppfattning finns hos alla informanter förefaller det vara 

en norm som utvecklats inom gruppen om hur man ska uppföra sig för att vara 

”professionell” (Seymour och Sandiford 2005:560) De anställda lär sig hur de ska uttrycka 

sig gentemot de försäkrade genom att pröva sig fram, och märker därmed vad som är mest 

effektivt för att lyckas kontrollera interaktionen vilket kan ses som en ”trial and error” teknik 

(Seymour och Sandiford 2005:555). 

 

Samtliga informanter beskriver vikten av att inte ”ta med sig jobbet hem”. Denna strategi går 

till stor del ut på att under arbetstid undvika att i allt för hög grad ta till sig de försäkrades 

specifika situationer, och att efter arbetet lyckas släppa tankarna på dem. 
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” Visst är det jobbigt, men jag har förmågan att i och med att jag lagt på luren så är det borta. Det går jag 

aldrig och släpar med eller… Nej men det skulle ingen orka.. Så dom som slutar tidigt här, det är dom som inte 

orkar det.” (Informant 1) 

 

Detta har likheter med den tredje strategi som Hochschild (2003) beskriver, där den anställda 

gör en klar skillnad mellan dels de känslor denne själv visar upp i arbetsrollen, och dels de 

vad denne egentligen känner. Detta ses heller inte som något problem från informanternas 

sida, utan framstår istället som en strategi för att klara av att hantera arbetet (Hochschild 

2003:187). Att kunna göra en klar åtskillnad mellan de känslouttryck man ger uttryck för 

som en del av yrkesrollen och de känslor de anställda egentligen upplever ses därmed som 

något positivt. 

 

Även om informanterna beskriver att de fått generella förhållningsregler för hur de ska 

bemöta de försäkrade, verkar dessa inte vara absoluta i den mån att de alltid måste följas 

oavsett hur interaktionen mellan dem och den försäkrade utvecklar sig. Oftast verkar de 

samtal där den försäkrade är mycket upprörd hanteras genom att kundtjänstarbetarna låter 

denne ”skrika av sig” innan de återgår till ärendet. Men i situationer där detta inte räcker har 

de även möjlighet att avsluta samtalet. 

 

”Man försöker låta trevlig och förstående… och… ja i vissa all måste man ju vara bestämd förstås och sådär, 

man kan ju inte ta vad som helst…” (Informant 5). 

 

” Fast alltså att de inte har fått utbetalning på en gång, då kan de bli riktigt elaka alltså det kan dom. Mycket 

fula ord är det ju… Alltifrån hora till… Fast jag är ju ändå sådär, jag håller mig lugn ändå. Men det får man ju 

säga att fortsätter du då kommer jag att lägga på. För jag menar vi kan ju inte heller ta vad som helst. Så det 

har jag fått gjort. Och sen att man håller sig lugn liksom och sansad själv då… att man inte börjar tillbaka för 

det får man ju inte göra.” (Informant 2). 

 

Då det är de försäkrade som uppsöker kundtjänsten för att få hjälp och ofta har fått vänta en 

längre stund i telefonkö innan deras samtal besvarats måste möjligheten att 

kundtjänstarbetaren faktiskt kan lägga på ses som ett starkt övertag i interaktionen. Detta kan 

även det tas som ett exempel på att den styrning av känslouttryck som kommer från 

arbetsgivaren är av ett mer indirekt slag, då man visserligen betonar att de ska bemöta de 

försäkrade på ett visst sätt, men ändock tillåter de anställda att avsluta dylika samtal även om 

detta förefaller vara i undantagsfall.  
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Även om samtliga informanter uppger att de i princip lyckas med att förtränga arbetet efter 

arbetstid, så finns det ändå en viss skillnad i hur man hanterar detta. De allra flesta beskriver 

inte några som helst egentliga konsekvenser av sitt arbete som till exempel den alienation 

som Hochschild (2003) visar på förekommer hos anställda med denna typ av arbete, även om 

detta förefaller vara till viss del påverkat av anställningslängden. De som arbetat kortast tid är 

även de som beskriver mindre konsekvenser. Flera av informanterna beskriver dock känslor 

av trötthet och utmattning när de kommer hem, även om detta till största delen verkar ses 

som något normalt och inte i sig beroende på arbetets emotionella aspekter. Men detta måste 

också ses mot bakgrund mot att de anställda överhuvudtaget inte verkar anse att de 

emotionella delarna av arbetet är arbete i sig (James 1989). 

 

” Man är så trött i huvudet så att, ringer telefonen hemma då får övriga familjen svara. Man orkar inte… man 

är så uttömd i huvudet när man suttit på telefon en hel dag.” (Informant 6). 

 

Då samtliga informanter har innehaft arbetet en kortare tid är det omöjligt att säga om den 

strategi de använder sig av för att hantera den emotionella delen av arbetet fungerar i 

längden. Men samtidigt måste det faktum att ingen av dem beskriver att de är beredda att 

arbeta med just detta någon längre tid, samt den relativt stora genomströmningen av 

anställda, ses som att det ändock ligger en ansträngning i arbetet. 

 

5.8 Sammanfattande analys 

Den grundläggande premissen för de anställda i kundtjänsten är att kunna förhålla sig till och 

hantera de motstridiga kraven från dels arbetsgivaren som sätter de organisatoriska ramarna, 

och dels från klienterna och interaktionen med dessa vilkas individuella situationer 

organisationens regler ska tillämpas på. De anställda i kundtjänsten använder sig av en 

kombination av de skyddande mekanismer som kommer sig av de organisatoriska ramarna, 

samt olika strategier för att hantera de emotionella delarna av arbetet. Den främsta strategi de 

använder sig av för att kunna göra detta är att kontrollera och styra dels de försäkrades och 

dels sina egna emotionella uttryck, för att på så sätt kunna hantera sitt arbete. 

 

Denna strategi är tydligast i den process där individen omtolkas till en klient genom 

interaktionen med kundtjänstarbetaren, då denna kan utöva kontroll över samtalet genom den 
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process av rollövertagande som både kundtjänstarbetaren och den försäkrade generellt sett 

går igenom under samtalet. Denna process av rollövertagande innehåller stora delar av 

emotionellt arbete för de anställda i kundtjänsten, genom att de använder sig av processen 

som ett sätt att försöka reglera och styra den försäkrades känslor dels över dem själva och 

interaktionen dem emellan men även över den övergripande situationen. Själva grunden till 

denna reglering och styrning av både sina egna och de försäkrades känslor ligger därmed i 

processen där både de försäkrade och den anställda intar en generaliserad bild av varandra. 

Även om detta därmed är en mycket viktig aspekt för att kunna kontrollera interaktionen 

använder de anställda i kundtjänsten när denna generaliserade förståelse inte är möjlig att 

framkalla sig även av andra strategier. Ett sätt är att försöka kontrollera interaktionen genom 

den styrning som de anställda försöker utöva över sina egna emotionella uttryck och 

därigenom appellera till den försäkrades common sense uppfattning av hur man i 

interaktionen med andra människor bör uppföra sig. 

 

Det organisatoriska sammanhang som denna interaktion sker inom påverkar i hög grad 

utfallet och karaktären av densamma, detta då det är myndighetens regler och organisatoriska 

struktur som sätter upp det ramverk vilken interaktionen sker inom. Detta ramverk har 

karaktären av både skydd och begränsning, och innehåller ett antal mekanismer som på olika 

sätt möjliggör för de anställda i kundtjänsten att hantera sitt arbete. 

 

De regler som de anställda har att förhålla sig till i sitt arbete innebär att de har en relativt 

begränsad handlingsfrihet, då de saknar möjlighet att fatta reella beslut kring ett ärende. Detta 

medför känslor av maktlöshet hos kundtjänstarbetarna. Avsaknaden av detta ansvar framstår 

som den främsta anledningen till att de flesta inte är beredda att arbete med just dessa 

arbetsuppgifter någon längre tid. Samtidigt innebär avsaknaden av den typen av 

handlingsfrihet även ett skydd för de anställda, genom att de på grund av detta heller inte är 

personligt ansvariga för de beslut som fattas och de konsekvenser dessa får för de försäkrade. 

Därmed är konsekvenserna av de begränsningar som kommer sig av de regler de har att 

förhålla sig till dubbelt, då det dels skyddar dem från den emotionella ansträngning som 

kommer sig av att behöva vara ansvarig för besluten och dels innebär en avsaknad av det 

ansvar som de flesta uppger sig vilja ha. Att kundtjänstarbetarna även har möjlighet att i 

undantagsfall helt enkelt avsluta interaktionen innebär även det ett skydd från den 

ansträngning arbetet innebär, då det gör att de anställda i interaktionen får ett starkare övertag 

och därmed heller inte behöver stå ut med vad som helst.  
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Det faktum att den arbetsfördelning som finns mellan handläggare, utredare och kundtjänst 

inneburit en rutinisering av arbetet innebär därmed både för- och nackdelar för de anställda. 

Då det är i interaktionen med kundtjänstarbetarna som individen som söker kontakt med 

organisationen konstrueras som klient har de anställda ändå ett visst mått av inflytande, 

genom att det är deras problembeskrivning i form av ärenden som ligger till grund för senare 

beslut. Men samtidigt är detta inflytande högst begränsat, då denna ärendebeskrivning endast 

är ett underlag för utredarna som fattar besluten. Det faktum att det endast är de som arbetar i 

kundtjänsten som har direktkontakten med de försäkrade innebär att det endast är genom 

denna interaktion som individen kan försöka få gehör och påverka sin individuella situation. 

På så sätt fungerar de anställda i kundtjänsten som en buffert mellan organisationen och dess 

klienter, då de som möter dessa och därmed konfronterar och absorberar den osäkerhet som 

ligger i denna interaktion inte har några reella möjligheter att fatta beslut kring enskilda 

ärenden. För organisationen innebär detta sannolikt en effektivitetsvinst då det är mindre 

komplicerat för utredarna att fatta beslut kring ett avpersonifierat ärende än om de haft samma 

direktkontakt med klienten och därmed även fått hantera denna som person. För de anställda i 

kundtjänsten leder det till upplevelser av maktlöshet och en önskan om att kunna göra mer, 

vilket i sig innebär en emotionell ansträngning.  

 

Även när det gäller själva interaktionen mellan anställd och klient spelar det organisatoriska 

sammanhanget en stor roll. Då man har organiserat arbetet så att det enbart sker över 

telefonen skapas en distans mellan den anställda och klienten som får som konsekvens att 

relationen mellan dem blir ytligare än den blivit om de möts ansikte mot ansikte. Detta 

försvårar rollövertagandet och leder till att någon förståelse för den konkreta andra oftast inte 

är möjlig, istället skapas en generell förståelse. Detta påverkar i hög grad de emotionella 

delarna av arbetet då dessa blir mindre framträdande. Den positiva funktionen av denna 

distans är att den fungerar som ett skydd för de anställda, genom att de i interaktionen mellan 

dem själva och den försäkrade har möjlighet att agera regionöverskridande. Att därmed som 

en konsekvens av den visuella avskärmningen kunna överföra uttryck som inte passar in i 

deras rollframträdande som anställda fungerar som en ventil och tillåter dem att redan under 

samtalet hantera sina egna känslor inför interaktionen. Att de under interaktionens gång inte 

behöver fundera över vilka uttryck som överförs får som konsekvens att de kan rikta större 

koncentration mot att styra och hantera sina egna känslor, samt även att försöka styra den 

försäkrades. Däremot är en fullständig särskillnad mellan de båda uttrycksformerna inte 
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möjlig. Därmed måste de anställda ändå för att kunna kontrollera och styra de känslouttryck 

som sänds ut verbalt till en viss grad även kontrollera vilka uttryck som överförs via 

kroppsspråk och gester trots att dessa inte är synliga.  

 

Den masshantering av klienter som är kundtjänstarbetarnas uppgift innebär även den ett 

skydd för de anställda, då det helt enkelt inte finns någon möjlighet för dem att komma ihåg 

varje försäkrads individuella problem. Detta skydd måste dock ses som bräckligt då det 

sannolikt innebär att de samtal som glöms bort är de av mer neutral karaktär och de som blir 

ihågkomna är de som antingen haft en aggressiv karaktär eller varit sådana som väckt stor 

sympati hos de anställda. 

 

Den främsta strategi som de anställda i kundtjänsten använder sig är därmed de processer av 

rollövertagande de medvetet använder sig av, vilket ska ses som det mest betydelsefulla sättet 

att kontrollera och styra de försäkrades och även sina egna känslomässiga uttryck. Men 

arbetets objektiva karaktäristika i form av arbetsfördelning, begränsningsskydd, 

masshantering och den distans som finns inbyggd i relationen till de försäkrade fungerar alltså 

även de som skyddande mekanismer som underlättar för de anställda att hantera yrket. Detta 

då de strategier för att hantera de känslomässiga uttrycken som kundtjänstarbetarna använder 

sig av har utvecklats och används i relation till dessa mekanismer.  I samtliga av dessa ligger 

den grundläggande funktionen att lyckas kontrollera och styra både sina egna och den 

försäkrades känslor, varvid ett stort mått av emotionellt arbete utförs av de anställda. 

Förekomsten av övriga skyddsmekanismer innebär dock att det inte är nödvändigt för de 

anställda att på djupet omförhandla sina egna emotioner, utan de använder sig av det 

Hochschild (2003) kallar för ”surface acting” där den anställde har en medvetenhet om att 

vissa av de känslouttryck den ger uttryck för inte alltid är vad den upplever på riktigt. Den 

emotionella aspekten av arbetet i kundtjänsten är dock av en dold karaktär, då den utförs 

parallellt med de konkreta arbetsuppgifterna och därmed inte uppfattas som arbete i dess 

egentliga mening. Detta är symptomatiskt för emotionellt arbete, vilket trots att det ofta kräver 

en stor ansträngning ses som något självklart och som en natturlig del av interaktionen med 

andra. Trots det måste detta ändock ses som en viktig del av arbetet då kontrollen av både de 

anställdas egna och de försäkrades emotionella reaktioner är en förutsättning för att kunna 

hantera arbetsuppgifterna.  
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6. Slutdiskussion 

Andelen serviceyrken där de anställda har direktkontakt med klienter eller kunder har ökat i 

samhället. Vilken karaktär interaktionen mellan den anställda som representant för en 

organisation och klienten har är dock beroende av hur de organisatoriska ramarna ser ut, 

vilket i stor utsträckning avgör hur de anställda de motstridiga kraven från dels organisationen 

och dels från klienterna genom interaktionen med dessa. Samtidigt som denna typ av yrken 

under en lång tid har ökat framförallt i offentlig sektor, finns även en motsatt tendens att 

denna ökning följs av en minskad grad av närhet mellan de anställda och klienterna. Detta 

sker genom att det blir allt vanligare att ansikte-mot-ansikte-interaktionen ersätts av en verbal 

kommunikation via kundtjänster eller call centers. Det sätt vilket interaktionen är organiserad 

på sätter ramarna för karaktären av densamma, med en minskad närhet blir interaktionen mer 

ytlig och villkorar hur de anställda hanterar mötet med klienten.   

 

Även om kundtjänsten för aktivitetsstöd i Östersund kommer att läggas ner kommer de 

nationella kundtjänsterna att vara organiserade på ett snarlikt sätt. Det förefaller därmed som 

att den omorganisering som skett av aktivitetsstöd är en del av en övergripande tendens att i 

viss mån ersätta ansikte-mot-ansikte interaktionen med en mer distanserad form av 

interaktion.     

 

Kontroll och styrning av emotioner sker i alla interaktioner men i de yrken där de anställda 

har direktkontakt med klienter är detta en viktig, om än ofta dold, del av själva arbetet då det 

krävs att de anställda lyckas med att tränga undan eller framkalla de emotionella uttryck som 

ingår i deras yrkesroll. Interaktionen blir därmed inte jämlik, då den anställda befinner sig i en 

underordnad position vad gäller att kunna kräva att bli bemött på ett visst sätt. Den främsta 

strategin de anställda i denna undersökning använder sig av för att styra och kontrollera sina 

egna och klienternas känslor är processen av rollövertagande. De strategier de anställda 

använder sig av för att hantera de emotionella delarna av arbetet är avhängigt av dels graden 

av närhet i interaktionen till klienten, och dels av de organisatoriska ramarna i form av 

objektiva möjligheter att påverka utfallet av interaktionen och hur interaktionen är 

organiserad. När mötet med klienten sker över telefon blir interaktionen mer distanserad i och 

med den visuella avskärmningen vilket innebär att rollövertagandet blir mer diffust. Detta får 

som konsekvens att behovet för den anställda att på djupet omförhandla sina egna emotionella 

responser inför interaktionen minskar, att nödvändigheten att använda sig av ”deep acting” 
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inte blir lika framträdande. Anledningen till detta ligger i möjligheten till ett 

regionöverskridande agerande, samtidigt som distansen innebär att den förståelse som skapas 

mellan klient och anställd är av en generell karaktär. Därmed kan de anställda genom hur 

arbetet är organiserat distansera sig själva från de uttryck som sänds ut. Att informanterna i 

denna undersökning inte upplever några större konsekvenser av de emotionella delarna av 

arbetet beror i hög utsträckning på att dessa skyddande mekanismer finns, även om den 

begränsning dessa medför även upplevs som något negativ. Det faktum att ingen av 

informanterna har innehaft arbetet någon längre tid gör dock att det är svårt att fastställa i 

vilken grad dessa mekanismer i längden kan komma att skydda kundtjänstarbetarna från de 

risker i form av alienation och dylikt som Hochschild (2003) tar upp. Däremot talar den 

relativt höga genomströmningen av anställda som uppenbarligen förekommit för att arbetet i 

sig innebär en ansträngning vilket troligtvis kommer sig av de emotionella delarna av arbetet 

som är en förutsättning för att kunna utföra detta. Att ingen av de anställda heller är anställda 

direkt av försäkringskassan utan av bemanningsföretag påverkar troligen också deras 

upplevelse av arbetet. Att de emotionella delarna av servicearbete inte ses som arbete i sig 

försvårar dock för de anställda inom dessa yrkesgrupper att hantera effekterna av det. Även 

om emotionellt arbete sker i alla interaktioner så får det faktum att det är en del av arbetet 

konsekvenser då de anställda därigenom fråntas kontroll över sina egna emotionella uttryck. 

 

Att man på försäkringskassan har tillsatt en kundtjänst för aktivitetsstöd som ansvarar för 

direktkontakten med klienterna och en annan personalkategori som ansvarar för att fatta 

beslut kring ärendena innebär att det arbete som utförts av gräsrotsbyråkrater delats upp på 

flera grupper av anställda, där en grupp har direktkontakten med individerna och en annan har 

den handlingsfrihet och befogenhet att besluta om ärenden som är kännetecknande för 

begreppet.  Genom denna arbetsfördelning skapas en buffert mellan klienterna och de som tar 

de faktiska besluten. Detta är något som fungerar som ett skydd för organisationen, då 

möjligheterna för klienterna att kunna försöka påverka utfallet av ärendet minskar. Därmed 

leder denna utveckling till en minskad närhet mellan organisationen och klienterna. De 

organisatoriska ramarna som de anställda har att förhålla sig till innebär därmed att de som 

har direktkontakten med klienterna saknar objektiva möjligheter att utöva någon reell 

påverkan och därmed har mindre möjligheter att tillmötesgå kraven från klienterna. Då de 

faktiska möjligheterna att göra detta i princip saknas är de anställda i kundtjänsten i högre 

grad utelämnade till att hantera interaktionen med klienterna genom att via olika samverkande 

strategier försöka styra och kontrollera de emotionella aspekterna av densamma.  
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide 
 
1. Hur länge har du haft det här jobbet? Har du haft liknande arbeten tidigare? 
likheter/skillnader? 
 
2. Fick du någon introduktion eller utbildning när du började? 
 
3. Är detta ett arbete du tänker ha kvar, eller är det för din del av mer tillfällig karaktär?  
 
4. Hur skulle du beskriva vad arbetet går ut på? 
 
5. Ungefär hur många människor (samtal) har du kontakt med en vanlig arbetsdag? 
 
6. Upplever du att det finns chefer och ansvariga i närheten som du kan fråga om hjälp? 
 
7. Känner du att du har klart för dig vilka krav de har i form av hur du ska utföra 
arbetsuppgifterna? I hur du ska bemöta de som ringer in? 
 
8. Upplever du att de har koll på hur du sköter ditt jobb? negativt/positivt. 
 
9. Upplever du att det finns någon skillnad mellan hur du är mot de människor som ringer in, 
jämfört med hur du är utanför jobbet? 
 
10. Är det för din del en positiv eller negativ aspekt att det är så mkt kontakt med människor 
på jobbet?  
 
11. Att arbeta med människor påverkar ju folk på olika sätt. Hur känner du inför det?  
  
12. Om arbetet sett annorlunda ut, och du istället för att arbeta via telefon fått träffa de som 
hör av sig för att få hjälp, hur tror du att det hade påverkat arbetet? Hade det gjort att du 
bemött dem annorlunda tror du? Hade det varit lättare eller svårare? 
 
13. Händer det att du känner dig stressad inför arbetet? Känner du till exempel att du har 
möjlighet ur ett tidsperspektiv att hjälpa de som ringer in? Skulle du velat ha mer tid, eller är 
det bra som det är? 
 
14. Kan du beskriva ett vanligt samtal, och hur du hanterar det? 
 
15. Hur upplever du kontakten med kunderna? Är den i din mening oftast positiv eller 
negativ? Händer det att vissa kunder är mer trevliga/otrevliga än övriga, i så fall på vilket sätt? 
 
16. Hur hanterar du den typen av samtal? 
 
17. Har ni som arbetar här någon särskild jargong rörande de som ringer in? Händer det att ni 
skämtar om dem, eller till exempel har särskilda namn på dem? 
 
18. Har du någonsin fått klagomål från kunder på ditt arbete? Från arbetsgivaren?   
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19. Vad anser du rent övergripande om jobbet? Upplever du till exempel att det du gör är 
betydelsefullt? 
 
20. Hur ofta har du varit sjukskriven från arbetet den senaste månaden? 
 
21. Vad gör du en normal dag efter jobbet? 
 
22. Känner du att du har någonting att säga till om rörande arbetet? På vilket sätt i så fall, och 
rörande vad? Skulle du vilja ha större möjligheter att påverka arbetet, eller inte? 
 
 
 


