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Sammanfattning 
 

I dag är det möjligt att konsumera med kreditlån. Dessa lån gör att icke förmögna kan leva 
upp till den samhällsnorm som anses vara rimlig standard. Många människor lever dock idag 
under knappa förhållanden vilket gör att oförutsedda händelser kan påverka deras krediter och 
avbetalningar till att övergå i skulder. Skulderna skickas till företag som specialiserat sig på 
indrivning. Deras metoder är anpassade så att företagen går med vinst. För den enskilde 
individen däremot innebär det en ökning av skulderna, ibland trots avbetalningsplan. Att inte 
kunna betala sina skulder leder till lidande för individen. Ett utanförskap med tillhörande 
maktlöshet skapas runt de skuldsatta, det leder till en mental stress som påverkar hälsan 
negativt både fysiskt och psykiskt. 

 
Kronofogdemyndigheten är en statlig myndighet som också driver in pengar. De har speciella 
befogenheter för indrivning. Befogenheterna är beskaffade så att de får gå in i människors 
hem, mäta ut och sälja egendom som har värde och/eller vräka människor från sina hem i 
indrivningssyfte. Detta i form av uppdrag från staten till betalning av såväl statliga som 
privata fodringar. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur de anställda som arbetar med 
indrivning på Kronofogdemyndigheten upplever och påverkas av sina arbetsuppgifter. Syftet 
är också att ta reda på om de anställda har några önskningar eller idéer på förändring. En 
kvalitativ metod har valts då syftet innehåller ett ”meningsfullt fenomen” och intervjuformen 
föredras då utredaren i samband med dessa får social kontext. Åtta intervjuer med 
Kronoinspektörer utgör empirin. 
 
Resultatet av intervjuerna visar i diskussionen en relativt opåverkad personal. En stark 
pliktkänsla och självdisciplin finns hos de anställda och kan beskrivas med hjälp av Webers 
byråkratimodell, att tjänstemännen lär sig genom träning mer och mer den objektiva 
handläggningen utan anseende till person, och med socialpsykologins tankar kring attityder, 
här i fråga om de anställdas övertygelse om lagarnas och metodernas riktighet.  
 
Resultatet av informanternas önskningar i relation till sina arbetsuppgifter resulterade i 
interna önskningar, till det personliga arbetet. Önskningarna vittnade om kritiklöshet och en 
stark övertygelse om lagarnas rättsskipande. De anställda medverkade till fenomenet 
evighetsgäldenärer utan påverkan på sin egna mentala hälsa, så till vida att inga moraliska 
aspekter eller tankar framkom av medverkandet. Med stöd av teorierna om den arbetsmässiga 
objektiviteten som beskrivs av Weber är resultatet att arbetsuppgifterna ses i relation till lagar, 
regler och förordningar för Inspektörerna som ett rättsvårdande arbete, vars konsekvenser för 
de enskildas mänskliga livsöden är satta i ett större perspektiv, i ett utilistiskt perspektiv.  
 
Nyckelord: Kronofogdemyndigheten, Intrum Justitia, skuldsatt, attityd, övertygelse. 
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Abstract 
 

Today it is possible to consume on credit. The option to take credit/loans makes people of 
small means able to live up to the norm witch is ruling the standards as a member of the 
society. Many people though, live on the edge of standards of economic welfare. When the 
unpredictable happens it often has effects on the loan/s. In worst case all credit lone become 
depths. People with depths are often suffering from bad health, both mentally and physically. 
The depths, in many case, comes in the hands of a big concern that are specialised in 
collecting depths. The company’s method makes big profit, while it for the individual can be, 
in worst case, an increasing of the depth. The head of the public authority, depended on the 
government, is also collecting money to pay both states depths and also to companies.  
 
The Enforcement Authority has legitimacy methods that are constituted to make it possible to 
go in to people’s home and collect anything that makes money when selling.  
The purpose with the essay is to find out how the employees feel about their work assignment 
and how they witness it and influence by it. Do they have any ideas that’s comes out from it. 
With a qualitative method the author will bring a “meaningful phenomena” in daylight. Eight 
interviews with Enforcement Authority employees are the representing data collecting. The 
result is presented trough out the four questions due to the essay. In the discussion you will se 
the result together with the selected theories. The employees mentally hard work assignment 
has no troubling effect on them. Webers theories show that a bureaucracy creates by training 
the objectivity to the man kind in the handling assignment, as duties. The theories about 
social psychology and theirs attitude can explain some of it. It is a strong conviction of the 
laws rightfulness, mixed with the knowing of the good they are achieving for the majority of 
the society members.  The wishes the employees had came through out intern work 
conditions for them selves manly. No obvious thoughts about the methods in dealing with the 
people in the depth situation. It is duties and they are just doing their job, and the 
consequences are seen in a vide perspective, a utilitarian perspective.   
 
 
Keywords: Enforcement Authority, Intrum Justitia, depth, attitude, convinced.  
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Ordförklaringar 
Det förekommer många fackord och begrepp i uppsatsen. För att uppsatsen ska förstås i sin 
helhet så kommer här en förklaring på de mest relevanta för uppsatsen. De flesta hämtade 
från Kronofogdens hemsida. De begrepp som inte går att definiera pågrund av bristande 
information har informanternas beskrivning av ordet fått stå för källan. 
(www.kronofogden.se/vanligafragor/abcordforklaringar....) 
 
Avhysning: I vardagligt tal benämnt som ”vräkning”. Att du på grund av obetald hyra eller 
störande levnadssätt tvingas flytta från din lägenhet, hus, kontor eller verkstadslokal. 
Betalningsanmärkning: En anmärkning (”prick”) som visar att du inte har skött dina 
betalningar. Anmärkningen registreras hos kreditupplysningsföretagen. Denna anmärkning 
kan leda till att du inte får ta lån, hyra lägenhet, telefonabonnemang eller arbete.   
Betalningsföreläggande: Den som vill ha betalt eller få tillbaka en sak kan ansöka om 
betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den som ska betala inte protesterar resulterar 
ansökan i ett utslag. Utslaget ligger sedan till grund för Kronofogdens arbete med att driva in 
skulden eller att en obetald sak lämnas tillbaka (återtagning) Betalningsmoral: Detta är ett 
luddigt begrepp då det inte står definierat någonstans, varken i lagböcker eller uppslagsverk, 
men det används dock flitigt både i politiska sammanhang, hos KFM och vid inkasso företag 
som driver in pengar. Vid intervjutillfällena med Kronoinspektörerna benämndes begreppet 
hos flertalet informanter i samband med frågan om vad  KFMs uppgift är: ”Ja det är väl 
betalningsmoralen, att folk vill göra rätt för sig” Vad är betalningsmoral? ”Ja att man 
betalar sina räkningar” (Kronoinspektör X7). I Politiska och ekonomiska 
företagssammanhang talar man om ”god”(bäst), ”låg” (sämst) respektive ”allmän” 
betalningsmoral. ”God” och ”låg” kan kopplas till statistiska undersökningar och mäts utifrån 
ett visst antal försenade dagar efter sista betalningsdatum passerat hos en faktura. ”Allmän” 
betalningsmoral handlar om de övergripande resultaten i de statistiska undersökningarna.  
(http://www.nt.se/ekonomi/artikel.aspx?articleid=6015855) Borgenär: Ett annat namn för 
fodringsägare, dvs. den du är skyldig pengar. Förrättning: Hembesök, annonserat eller 
oannonserat för att se om tillgångar av värde finns i hemmet. Dessa tas och säljs vid en av 
Kronofogdemyndighets auktioner. Pengarna används till avgifterna för förrättningen och för 
betalning av skuld/skulder.(Källa: Informant) Gäldenär: En person, fysisk eller juridisk, som 
har en skuld till någon, borgenär. Indrivning: Kronofogdens beslut och åtgärder som 
företrädare för staten, kommuner, företag, enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga 
fodringar m.m. Ingivare: Företag som har fler än 100   ansökningar om 
betalningsföreläggande per år till Kronofogden, kan registrera sig som ingivare och skapa en 
ombudskod som medför insyn i alla processer runt besluten kring  skulderna. 
(www.kronofogden.se/fordigsom/villfabetalt). Utilitarism/Konsekvensetik: Nyttomoral, 
moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man 
gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla 
kännande varelser blir så stort som möjligt. Mer slagordsmässiga formuleringar är att man 
skall eftersträva "största möjliga lycka åt största möjliga antalet individer" eller att man skall 
"maximera den allmänna välfärden". (http://www.ne.se/lang/utilitarism) 
 
 
 
 
 
 
 

 6

http://www.nt.se/ekonomi/artikel.aspx?articleid=6015855
http://www.kronofogden.se/fordigsom/villfabetalt


1 Inledning 
 

Zygmunt Bauman var sociolog, och verksam till 2001. Han beskriver fattigdomsnormen i sin 
bok Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen från 1998. 
 
”Fattigdom definieras i det samhället man lever i och på vad som uppfattas som standard, 
den rätta standarden för bostad, näring och kläder. Fattigdomens fenomen inskränker sig 
dock inte till materiell försakelse och fysisk nöd. Fattigdom är också ett socialt och 
psykologiskt tillstånd: eftersom den mänskliga existensens värde mäts efter de normer för ett 
anständigt liv, som följs av varje givet samhälle, blir oförmågan att följa dessa normer, själv 
en orsak till nöd, plåga och självförödmjukelse. Fattigdom betyder att vara utestängd från 
allt som uppfattas som ”normalt liv”. Det betyder att inte ”hålla måttet”. Detta leder till 
minskad självaktning, till känslor av skam eller skuld. Fattigdom betyder också att vara 
avskuren från möjligheten till allt som i ett givet samhälle uppfattas som ”ett lyckligt liv”, att 
inte kunna ta, vad livet har att erbjuda…” (Bauman 1998 s.60) 
 
Bauman beskriver ett tillstånd av att vara ”utestängd”och”avskuren”, från livet. Något som 
många människor i vårat samhälle upplever sig vara. En situation som de ursprungligen inte 
haft för avsikt att hamna i. Vi människor söker och vill ha samhörighet och gemenskap och 
ett sätt att få det på är att ha eller införskaffa den materiella standard som är normen för de 
samhälle man lever i. Men många får betala ett högt pris för att hänga med i normen för det 
normala. Att konsumera på kredit har blivit lösningen för det allt större trycket på innehavet 
av tillexempel ny teknik. Att betala en engångssumma blir för allt flera människor en 
omöjlighet. Konsumtion på kredit är inte ett fritt val utan en möjlighet för de icke förmögna 
till att ha det som ger samhörighet och som anses vara det normala. ”Vad vi närmast kan 
betrakta som ett sociologiskt faktum är… att denna möjlighet att välja och låta sina 
preferenser få ett någorlunda fritt utlopp, är en nyttighet som är sällsynt och mycket ojämnt 
fördelad i befolkningen” (Sohlberg mfl, 2000 s.19). Marknaden är nu tillgänglig även för de 
icke förmögna, som skenbart ges möjligheten till det givna samhällets norm och uppfattning 
om ett ”lyckligt liv”. Normen kvarstår, trots att pengar inte alltid finns, konsumtionssamhället 
fortgår och lever vidare på grund av det ”generösa” kreditsamhället. Många är egentligen 
fattiga, men det visar sig först när det oförutsedda inträffar, när krediten övergår i skuld.  
 
 
1.1 Tidigare forskning 
Mats Sjöstrand, generaldirektör på skatteverket gav uppdraget till en undersökning ”Alla vill 
göra rätt för sig” (www.kronofogden.se/download) Rapportens syfte är ”att öka kunskaperna 
om överskuldsättning för att på så sätt kunna förebygga problem och mildra 
konsekvenserna” Sjöstrand använder i rapporten begreppet överskuldsatt, begreppet förklarar 
följande ” överskuldsatt är den som själv upplever sig ha ständigt återkommande problem 
med att inte kunna betala sina räkningar”  Rapportens resultat visar att alla typer av hushåll 
kan bli överskuldsatta. De flesta har råkat ut för en oförutsedd händelse som leder till 
försämringar i ekonomin. I de flesta fall handlar det om plötslig arbetslöshet, sjukdom, eller 
konkurs. Men även oförutsedda personliga förändringar skapar problem, så som skilsmässa, 
sjukdom eller dödsfall inom familjen. 
 
De flesta kan dock hantera dessa situationer i förhållande till ett pågående liv i samhället med 
allt vad det innebär. Människan hanterar oförutsedda händelser på olika sätt. Men att ha ett 
gott socialt nätverk visar rapportens resultat har en avgörande betydelse för om 
överskuldsättning blir följden eller inte. Dem som blir kvar i den ekonomiska svackan hamnar 
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i den skuldsatta situationen och upplever utanförskap och lever i  en konstant känsla av att 
vara hotad, jagad och bestraffad, utan möjlighet att försvara sig. Skamkänslor är starkt 
förknippad med att vara skuldsatt. Det leder ofta till socialt utanförskap och individers 
självkänsla påverkas negativt. Detta tillstånd medför ofta sjukdomar av olika slag. Av 
folksjukdomarna är det nio gånger vanligare att en överskuldsatt person drabbas. (”Alla vill 
göra rätt för sig” s. 5 och 41)  
 
Sjöstrands resultat visar också att många obetalda skulder är på småbelopp. Konsekvenserna 
för en betalningsanmärkning är dock så omfattande i förhållande till beloppet så att den som 
ändå drar på sig en betalningsanmärkning för ett litet belopp kan med största sannolikhet inte 
betala. En frivillig betalningsanmärkning är med största sannolikhet en osannolikhet. (ibid s.5) 
 
Intrum Justitia är ett indrivningsföretag som säljer sin kompetens i indrivning, men lika ofta 
köper de kapitalskulden av företag, sedan driver de själva in skulden som då är deras. 
Avbetalningsplanerna efter köpet blir sådan att den skuldsatte helst bara betalar av räntan på 
skulden, i åratal:  
 
”Den bästa avbetalningsplanen ur ett inkassoperspektiv (Intrum Justitia) är en 
avbetalningsplan där beloppet precis täcker löpande avgifter och räntor men där skulden 
behålls oförändrad. Betalningarna kan då hålla på i evighet” (Alla vill göra rätt för sig s. 72) 
 
Vilken moralisk ribba lägger staten genom att normalisera och ge dessa företags indrivnings- 
metoder rätt enligt lag? Hur upplevs det för anställda på Kronofogdemyndigheten som ser 
konsekvenserna av lagarna? Kan de, får de ha synpunkter och påverka till lagändring? Finns 
det moraliska överväganden hos de anställda på Kronofogdemyndigheten?  
 
 
1.2 Förförståelse 
Min förförståelse och orsak till engagemanget är att jag levt med en skuldsatt mor. Jag var ett 
barn som såg hur sin mamma, arbetande och ensamstående med två barn, gömde saker i 
tvättkorgen och tryckte ner och in grejer i garderober. Det var en stämning som var 
oförglömlig, någon skulle komma hem till oss och ta våra saker. Jag har nog levt vad man 
idag kallar för nyfattigt. Vi har aldrig haft några nya saker, ny teknik har vi alltid varit sist 
med att skaffa, om vi skaffat, åka på utlandssemester har aldrig existerat. Jag led inte av det i 
barndomen, men i tonåren ville man passa in i normen, bland annat för att slippa avvika och 
för att få en plats eller acceptans av innegängen. Jag bönade och bad om jeans och skor. 
Märkeskläder, det var kostsamma saker. Idag, som vuxen och själv en mamma, har jag 
förståelse för att min mor tog ett kreditlån för att kunna ge mig det, hon betalar än idag 20 år 
senare till Intrum Justitia, varje månad, på denna skuld, ”lilla mamma” det fick jag veta just 
nyss. Om skulden hade skickats direkt till Kronofogdemyndigheten i stället hade kanske 
skulden varit betald. Men detta med evig avbetalning är dock ett vanligt fenomen för många 
människor. Jag kom ändå lindrigt undan, jag fick i alla fall bo kvar i vårt hem. Nu i efterhand 
kan jag till och med värdesätta att ha fått leva utan lyx och uppskattar livet på ett sätt som inte 
handlar om konsumtion. 
 
1.3 Problem formulering 
Intrum Justitia, ägaren av de flesta inkassobolagen, är ett företag som specialiserat sig på 
indrivning av skulder. Det är inkassoföretagen de flesta företag vänder sig till då de inte får en 
fordran betald. Inkasso (Intrum Justitia) använder sig också av en form av ”utpressning” då 
hot om betalningsföreläggande är en metod för företaget att underhålla sina egna metoder. 
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Det vill säga metoden att se till att gäldenärerna inte avbryter sina avbetalningsplaner. En 
form av hot för att få behålla sina evighetsgäldenärer, då det är dem företaget bland annat 
bygger på. 
 
Betalningsföreläggande kan endast ansökas hos Kronofogdemyndigheten. Om ”hotet” blir 
verklighet innebär det en betalningsanmärkning och Kronofogden startar en utredning som 
oftast leder till utmätning av tillgångar, bostad eller utmätning av lön. Intrum Justitias 
företagsruljans görs möjlig genom kreditupplysningsföretagens och 
Kronofogdemyndighetens befogenheter. Kronofogdemyndigheten tar över ansvaret att 
inkassera det sista av gäldenären. Det ursprungliga skuldbeloppet (kapitalskulden) kan vid det 
laget redan ha varit betald sedan länge till Intrum Justitia, men i form av ränteavbetalning.  
För kronofogdeinspektörerna på enheten för verkställighet, innebär dock arbetet att 
arbetsuppgifterna ska verkställas, oavsett omständigheterna runt skulden eller skulderna.  
Huvudsyftet för en kronoinspektör är att driva in pengar.  
 
I förhållande till den kunskapen som finns om konsekvenserna för gäldenärer vid 
skuldsättning och dess i bland orimlighet i proportion undrar författaren hur de anställda 
upplever arbetsuppgifterna. Kronoinspektörerna är de som har kunskap om verkligheten då 
det är de som dagligen pratar, träffar, uträttar och verkställer indrivningen för gäldenärer. 
Även om orätt inte begås enligt lag torde ändå upplevelserna av arbetsuppgifterna påverka till 
tankar med moraliska och etiska inslag. Författaren vill utreda och studera hur de anställda 
upplever arbetsuppgifterna vid enheten för verkställighet vid Kronofogdemyndigheten. 
Författaren vill också undersöka om de anställda har några idéer eller önskningar på 
förändring på något område, kanske har de synpunkter på lagarna som medverkar till 
evighetsgäldenärsfenomenet, men i första hand handlar det om hur de anställda upplever 
arbetsuppgifterna och hur de påverkas. Den här undersökningen är av största sociologiska 
intresse då invanda beteendemönster inte alltid behöver vara de rätta. 
 
 
”Vi betraktar världen i termer av det som är bekant och vant i vårt eget liv. Sociologin visar 
att vi måste anta ett betydligt bredare perspektiv när det gäller att förstå varför vi handlar 
som vi gör. Sociologin lär oss att det vi anser vara naturligt, oundvikligt, gott och sant inte 
behöver vara just på det viset.” ( Giddens 2007 s.23) 
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1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de anställda på Kronofogdemyndigheten upplever 
sina arbetsuppgifter, och om upplevelserna påverkar anställda till problemlösande 
tankegångar.  
 
 
Frågeställningar som ligger till grund för undersökningen: 
 
      -     Hur upplever de anställda sina arbetsuppgifter? 

- Hur upplever de anställda hotfullhet från gäldenärer? 
- Hur upplever de anställda sitt välbefinnande och hälsa? 
- Har de anställda några önskningar eller idéer på förändringar, förbättringar i allmänhet? 

 
 
1.5 Avgränsning  
Av 44 Kronofogdemyndigheter över landet har ett kontor valts ut. Av 20 personer som 
arbetar på enheten för verkställighet och indrivning har åtta personer valts ut för intervju. De 
anställda som jag avser undersöka har befattningen Kronoinspektör, och de arbetar 
huvudsakligen med utredning och indrivning av obetalda skulder. Kronofogdemyndigheten 
kommer vidare att benämnas som KFM i uppsatsen.  
 
1.6 Disposition  
Uppsatsen som följer kommer att inledas med att ingående beskriva hur jag metodiskt gått till 
väga för att möjliggöra denna undersökning, med allt vad det innebär av kontakter med 
myndigheten o.s.v. Det inbegriper också urvalet och intervjuerna. En beskrivning av 
Kronofogdemyndighetens förhållningssätt följt av en beskrivning av Inkasso AB och 
moderbolaget Intrum Justitia. Därefter Max Webers klassiska teori om de byråkratiska 
idealtyperna och den nyare formen av byråkrati: New public management, som beskriver 
formella institutioners byråkratiform. Därefter pressenteras två socialpsykologiska teorier om 
grupper och attityder. Empirin som sedan följer presenteras med tre eller fyra citat per tema. 
Diskussionen tar upp sådant som eventuellt kan ha påverkat undersökningen men i huvudsak 
behandlas empirin/resultatet i relation till teorierna som visat sig relevanta för att styrka och 
belysa framkommet resultat i förhållande till syftet. I diskussionen besvaras också 
frågeställningarna för uppsatsen.  
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2 Metod 
 
2.1 Tillvägagångssätt 
För att få tillstånd att göra en uppsats på KFM innebar det ett flertal samtal med en 
personalstrateg. Denne personen fick först göra en bedömning och kom fram till att det 
krävdes tillåtelse från myndigheten, då mycket sekretess föreligger. Varpå en intervjuguide 
och ett PM skickades för granskning. Därefter gav personalstrategen tillåtelse att gå vidare. 
Genom en träff på KFMs kontor fick jag träffa team-ledaren för de anställda vid 
verkställigheten. Denne tillhandahöll en lista på de anställda vid enheten. Jag bad också om 
att få en testperson för att testa intervjuguiden. Den personen fick team-ledaren välja ut. Till 
testintervjun, medtogs en lista med datum och tider, för de utvalda att skriva in sig på. Den 
var tänkt till team-ledaren att ordna upp, då denne var insatt sedan tidigare. Men då personen 
inte var närvarande den dagen tog testpersonen hand om listan och ordnade så att intervjuerna 
kunde genomföras som planerat under en tvåveckors period.  
 
2.2 Kvalitativ metod 
Vetenskapsmetoden som valts är kvalitativ med en hermeneutisk ansats för viljan att få en 
djupare insikt, förståelse och helhetssyn till det som ska studeras. Ett viktigt skäl för valet av 
metoden är att det som ska undersökas uppfattas av författaren vara ett meningsfullt fenomen, 
så till vida att det handlar om människor och deras vardag och mening med livet. Ett yrkesval 
och dess arbetsuppgifter bör gärna ha mening, för att människan skall uppleva sig ”må bra”. 
Begreppet mening beskrivs på följande sätt:  ”Begreppet ”mening” används både om 
mänskliga aktiviteter och om resultaten av mänskliga aktiviteter…Vi använder också uttryck 
som ”meningen med livet”…Karaktäristiskt för meningsfulla fenomen är att de måste tolkas 
för att kunna förstås”. (Gilje & Grimen 2004 s. 175) Som författare ser jag att detta är ett 
högst meningsfullt fenomen som ska studeras. Detta då de anställdas handlingar/aktiviteter i 
arbetet bland annat ger konsekvenser så som lidande för andra människor. Den kvalitativa 
metodens inläsning av material och textanalys/tolkning är ett omfattande arbete och utifrån en 
helhet kan den fånga in och belysa centrala aspekter för uppsatsens syfte. En kvantitativ 
metod valdes bort då det sociala sammanhanget som utredaren får genom intervjumetodens 
tillfällen är viktig då den ger en fördjupning till analysen som fenomenet kräver och ser inte 
att den kvantitativa metoden skulle kunnat ge det på samma sätt. Ett kvantitativt metodval 
hade snarare kunnat trivialisera fenomenets meningsfullhet. 
 
Intervjuerna har gjorts utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Den kvalitativa metoden för 
insamlandet av data ger en överskådlig bild/uppfattning och förståelse till det som studeras. 
Informanterna har fått tala fritt, utifrån guiden och dess tre teman; Uppgift, handlingsutrymme 
och hälsa.  Intervjuerna gjordes på antingen ett kontor eller ett grupprum. Intervjuerna varade 
från trettio minuter upp till över timman. Alla intervjuerna spelades in med en Mp3 spelare. 
Fem av åtta intervjuer skrevs ut ordagrant. De tre som inte skrivits ut har lyssnats igenom 
flertalet gånger och ingår trots detta på ett likvärdigt sätt i tolkningen och analysen av 
materialet och presenteras med relevanta citat. Detta har varit för att spara tid då intervjuerna 
blev långa och intressanta men tidsödande att skriva ut. Viktigt att poängtera är att 
frågeställningarna följer inte exakt de tre teman som återfinns i intervjuguiden. Detta pågrund 
av den information som framkom vid intervjuerna om hotfullheten i arbetet. Detta ansågs 
relevant till syftet. Därmed blev upplevelsen av hotfullhet en av frågeställningarna. 
Handlingsutrymmet som var ett tema i intervju guiden, hade däremot en mindre betydelse och 
valdes därmed bort. Önsknings frågorna var utspridda i intervjuguiden och användes i varje 
nytt tema för att ge de anställda möjlighet till tankar om detta från olika perspektiv i frågorna 
kring upplevelserna till de olika arbetssammanhangen. Metoden för teorivalen har varit en 
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grounded theory ansatts ( Miles & Huberman 1994) då författaren ej utgått från någon teori i 
början av arbetet. Teorierna har uppkommit efter insamlandet av datamaterialet och har i en 
process växt fram. 
 
2.3 urval 
Antalet informanter hade bestämts till sju stycken från början. Detta tillsammans med 
handledaren med tanke på att anpassa tiden för att hinna presentera en bra uppsats i tid. 
Urvalsmetoden för informanter till intervjuerna har gjorts utifrån ett systematiskt urval. Det 
innebär att varannan prickades för i listan på de anställda vid enheten. Listan hade författaren 
redan blivit tilldelad av team-ledaren för enheten. Resultatet blev tre kvinnor och fyra män. 
En test person hade redan intervjuats och vid en förfrågan om testpersonen ville medverka 
och om materialet fick användas i uppsatsen, blev det ett jakande svar, var på det sedermera 
blev fyra kvinnor och fyra män varav sju ingick i det systematiska urvalet. Fördelningen män 
respektive kvinnor blev av en slump jämnt fördelad när testintervjun lades till materialet. När 
bara en intervju återstod, var denne fortfarande sjuk, med team-ledarens hjälp hittades en ny 
informant som accepterade intervju, trots kort varsel, denne var dock i en stressad situation 
just för tillfället. Detta kan ha påverkat att eftertänksamheten blev eftersatt och svaren därmed 
kortare. Dock kvarstår könsfördelningen, fyra män och fyra kvinnor. Vilket är positivt, då den 
jämna fördelningen gör att det blir lättare överskådligt om olikheter i upplevelsen till 
arbetsuppgifterna skulle infinna sig bland könen. Sekretess har vidtagits på så sätt att citaten 
för varje enskild informant har fått ett nummer. Varken kön eller ålder nämns av sekretesskäl. 
Numren för varje informant har inget med ordningsföljden av intervjuerna att göra.  
 
2.4 Forskningsetik  
En viktig aspekt av forskning är att forskaren intar ett etiskt förhållningssätt genom hela 
processen. Som forskare och författare till denna uppsats har reflektion om etik för människan 
som studeras och för människorna som anställda handlar med varit en naturlig del genom hela 
arbetet. Informerat samtycke: En ärlig och allsidig presentation och information om 
uppsatsen följt av ett informerat samtycke till medverkan från varje deltagare har vidtagits 
och är uppfyllt. Inför varje intervju fick informanten läsa igenom ett informationsbrev (Bilaga 
1) plus PM-et för uppsatsen (Bilaga 2). Brevet innehöll information om hur materialet skulle 
användas och om att medverkan kan avbrytas när som helst och att allt material då med 
omedelbar verkan tas bort och raderas. Allt material som finns i relation till uppsatsen 
kommer efter ett godkännande från examinatorn att förstöras och/eller raderas. 
( www.codex.vr.se) 
 
2.5 Validitet/Reliabilitet 
Metoden som använts är relevant för att svara på syftet i uppsatsen. Uppsatsen vill få reda på 
och tydliggöra hur anställda på Kronofogdemyndigheten upplever arbetsuppgifterna. Då det 
inte går att mäta upplevelser handlar det här istället om forskarens tolkning och förståelse 
utifrån upplevelserna och tankarna som genom intervjumetoden insamlats. Forskaren har 
beroende på metodvalet sett till att utöka validiteten genom närvaron till platsen för 
upplevelserna och den helhetsbild de anställda gett av sitt arbete. Arbetsuppgifterna har 
förutsatts upplevas som svåra då mänskligt lidande i form av fattigdom, utanförskap, stress 
mental och fysisk ohälsa har inberäknats utdelas genom arbetsuppgifternas konsekvenser. 
Detta enligt tidigare forskning som ingår i uppsatsen: Alla vill göra rätt för sig s. 41. Frågorna 
har haft för avsikt att mäta upplevelserna av arbetsuppgifternas aktiviteter och dess resultat 
och forskaren ser att detta har gjorts möjligt utifrån ovanstående metodval. Metodvalet 
innebär också att ledande frågor ska undvikas och forskaren har därmed haft öppna frågor för 
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att inte styra svaren av upplevelserna. Intervjuguidens semistrukturerade frågor har besvarat 
frågeställningarna på ett validerbart sätt.  
Reliabilitet handlar om upprepningsbarhet och förknippas ofta med kvantitativa metoder. 
Intervjuguiden som använts är semistrukturerad och ger viss reliabilitet, men då en kvalitativ 
metod har använts är reliabilitet ett begrepp som är mindre relevant att diskutera. Dock kan 
reliabilitet också anknytas till den tekniska utrustningen för inspelandet av intervjuerna. 
Tekniken har fungerat bra, inga problem med ljudkvalitén har förekommit. 
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3 Kronofogdemyndigheten 
 
Kronofogdemyndigheten är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med deras 
verksamhet är att den som har pengar att fodra ska få hjälp att driva in dem. De fastställer 
också skulder, dvs. bevisar att ett en skuld är laglig. De driver in obetalda skulder genom 
utmätning och arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och 
korrekt sätt. (www.kronofogden.se) 
 
Kronofogden har ca 2300 medarbetare på 44 kontor över hela landet. De är till för 
medborgarna och utgår från att alla vill göra rätt för sig och betraktar varje möte som en 
möjlighet till att skapa förtroende för verksamheten. Alla som har med Kronofogden att göra 
ska uppfatta de som Offensiva, Pålitliga och hjälpsamma. 
 
3.1 Offensiva 
KFM  beskriver det offensiva beteendet som inte ett beständigt tillstånd utan något som 
används när det behövs; de anser att det är viktigt att hålla sig uppdaterade och  vara 
noggranna, så rätt information används. Detta för att kunna göra en bedömning rättvis ifall en 
förändring eller åtgärd är nödvändig. Offensiva innebär bland annat för KFM att de är aktiva 
omvärldsbevakare: ”vi ser till medborgarnas behov och förväntningar, förändrade 
föreställningar i omvärlden, och är initiativrika och förebygger problem. Vi tar in relevant 
information och använder den. Vi flaggar för problem, larmar när lagar och regler slår fel 
samt föreslår lösningar. Vi är aktiva i bekämpningen av fel och fusk men underlättar och 
söker nya lösningar för dem som vill göra rätt för sig”  
 
3.2 Pålitliga 
Pålitlighet betyder enligt KFM att de står för ett långsiktigt ansvarstagande: vi är 
förutsägbara och är verksamma för att det ska bli rätt på lång sikt. Vi står för vad vi säger; 
har vi gett ett besked gäller det lika för alla fram till dess en högre instans säger något annat. 
Detta innebär också att de arbetar för likformighet i handläggning och i rättstillämpningen: 
Rättvisa är viktigt för våra medborgare och enhetlighet är ett sätt för oss att skapa upplevd 
rättvisa. De arbetar resultatinriktat mot uppställda mål. 
 
3.3 Hjälpsamma 
Att vara hjälpsam beskriver KFM handla om att vara tillmötesgående på ett inkännande sätt, 
att sätta sig in i andras situationer och i möjligaste mån hitta lösningar som känns 
tillfredsställande för båda parter, utifrån de lagar och regler som gäller: Vi arbetar 
förebyggande för att undvika framtida problem. Det innebär också att vi samarbetar, både 
inom och utom förvaltningen och både nationellt och internationellt. 
 
3.4 Förebyggande samarbete  
Till år 2012 ska KFM ha ett förebyggande arbete i alla processer.”Vi bedriver en aktiv 
omvärldsbevakning som gör det möjligt att tidigt upptäcka trender på det ekonomiska 
området som kan innebära en framtida risk för överskuldsättning. Vi jobbar offensivt med att 
både föreslå och verka för enkla regler som gör det lätt att göra rätt. Vi påverkar lagstiftaren 
att snabbt besluta om våra förenklings- och förbättringsförslag genom lobbyverksamhet, vara 
remissinstans över ett bredare område än tidigare samt ta fram tydliga och specificerade 
konsekvensanalyser. Vi har ett utvecklat samarbete med alla större borgenärer för att 
gemensamt undanröja orsaker till onödig restföring och lyckas även få borgenären att agera 
förebyggande”. (ibid)   
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3.5 Samarbetet 
Exempel på KFMs samarbete med fordringsägare kan hittas i Svensk inkassos nätbaserade 
tidning. Här kommer ett citat från 2007 års tidning ”Säkra betalningar” då samarbetet 
startande dem emellan och är pågående.  
 
”Svensk Inkasso och Kronofogden har enats om att regelbundet hålla gemensamma möten 
för att diskutera övergripande och strategiska frågor av 
intresse”.(www.svenskinkasso.se/pdf/sakra_betalningar_Nr1_2007.pdf s 4) 
 
Samarbetet har förutom flera strategimöten dem emellan även lett till att en högt uppsatt 
representant från Svensk inkasso sitter med i insynsrådet på Kronofogdemyndigheten. 
(www.kronofogden.se/omkronofogden/) Detta samarbete kräver en kort presentation av just 
Svensk inkasso. En presentation av ”moderbolaget” till inkassoverksamheten ”Intrum 
Justitia” följer därefter. 
 
4 Svensk inkasso/Intrum Justitia 
 
Svensk Inkasso medlemsservice AB är en ideell förening som har 53 medlemsföretag i 
inkasso branschen. Ordföranden är advokat och verksam som affärsjurist. Föreningen har som 
målsättning att tillvarata medlemsföretagens, branschens och borgenärernas intressen i 
inkassofrågor. De verkar också för att upprätthålla och bredda utbytet mellan 
medlemsföretagen, förvaltningarna och andra branschers aktörer i näringslivet. Föreningen är 
aktiv för att påverka lagstiftning och lagtillämpning i frågor för medlemsföretagen och för 
branschen som helhet. (http://www.svenskinkasso.se/) Nedan kommer deras egen förklaring 
på behovet av deras tjänster. 
 
”Branschen registrerade ca 7,4 miljoner nya inkassouppdrag under år 2008. Samtidigt 
registrerades ca 1 miljon ansökningar om betalningsförelägganden vid 
Kronofogdemyndigheten… Utvecklingen pekar på ett fortsatt stort behov av 
inkassoföretagens tjänster.” (www.svenskinkasso.se/pdf/sakra_betalningar) 
 
4.1 Maktpositionen  
Svensk inkasso medlemsservice AB har en medlemstidning ”Säkra betalningar” i den kan 
man läsa mycket om inkassos verksamhet. Där finns åsikter och tankar att ta del av men även 
verksamhetens syften och mål behandlas. Regeringen skickar dessutom remisser till Inkasso 
föreningen då det gäller lagförslag eller ändring på lagar. Dessa delbetänkanden från Inkasso 
går att läsa om och om deras kritik som riktas mot sådana lagförslag som handlar om 
lättnader för skuldsatta. Citatet nedan från tidningen ”Säkra Betalningar” understryker den 
maktposition Inkasso föreningen har hos makthavare då inkasso anses ”stötta” näringslivet i 
Sverige och om hur Inkasso föreningen lägger över ansvaret på lagstiftarna, då de själva får 
kritik. 
 
”…dagens höjdpunkt där de inbjudna politikerna och andra viktiga makthavare välkomnades 
till föredrag om branschens verksamhet och nytta. Syftet med aktiviteten var att öka 
förståelsen för det mervärde som inkassobolagen tillför det svenska näringslivet. Susanne 
Bruce (vice VD på Intrum Justitia) lyfte också fram nyttan med inkassobranschens arbete 
med frivilliga betalningsuppgörelser som också innebär att färre personer hamnar hos 
kronofogdemyndigheten och därmed undviker betalningsanmärkningar. Under frågestunden 
ifrågasatte Egon Frid, V, (se separat artikeln under Korten på bordet) meningen med att 
inkassobolagen skickar inkassokrav och försöka kräva in pengar från en person som redan 
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har många skulder. Som svar på Egons fråga klargjorde Claes Månsson (Ordförande för 
Svenska inkasso föreningen) för de inbjudna politikerna att inkassobranschen arbetar på 
uppdrag av näringsidkare, vilka rätteligen önskar få betalt för sina varor eller tjänster. Det 
är alltså uppdragsgivarna och inte inkassobolagen som bestämmer vilka åtgärder som ska 
genomföras. - Dessutom är det ju ni politiker, påpekade Claes, som har stiftat de lagar som 
tillsammans med Datainspektionens tillämpningsråd reglerar inkassobolagets verksamhet… 
Förhoppningsvis resulterade detta i ökad förståelse för inkassobranschens arbete och 
mervärde!” (www.svenskinkasso.se/SB.nr2%202009_laguppl.pdf)  
 
 
4.2 Intrum Justitia  
Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration. De har ett brett utbud av 
tjänster i hanteringen av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia omsatte 2009 
ca 4,1 miljarder kronor och har cirka 3 400 anställda i 22 länder runt om i Europa. Intrum   
Justitia AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. 
 
Historik  
Intrum Justitia grundades i Sverige 1923 av Sven Göransson. 1974 förvärvades ett 
schweiziskt bolag. Detta har lett till flera nyförvärv. Affärsidén är att hjälpa kunderna att 
snabba upp kassaflöden och bidra till att förbättra deras långsiktiga lönsamhet.  
 
Kredithantering  
Kredithantering innebär att de är delaktig i hela processen. Från det att en fordran uppstår hos 
ett företag till dess att kunderna betalar. I processen ingår ett flertal tjänster: fakturaservice 
(fakturering och påminnelser), inkassokrav till konsumenter och företag, internationella 
inkassokrav, bevakning av avskrivna fordringar och uppköp av fordringar.  
 
Inkassotjänster  
Huvuddelen av tjänsterna som Intrum Justitia erbjuder är koncentrerade i 
verksamhetsområdena Konsumentinkasso, Inkassobevakning,  Företagsinkasso 
och Internationellt Inkasso. Intrum Justitia arbetar också med fakturaservice, köp av 
avskrivna fordringar samt vissa specialtjänster kopplade till kreditadministration. 
(www.intrum.se/var_koncern_pa_3_minuter_SVE_R.asp)  
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5 Teori  
 

Uppsatsen tillämpar en så kallad grounded-theory. Det innebär att teorierna har anpassats 
efter de data som framkommit. Teoriavsnittet inleds med två teorier om byråkratins väsen ur 
makro perspektiv. Därefter kommer det två socialpsykologiska teorier inom team/grupp och 
individ nivå. Från byråkratins makronivå till gruppens mesonivå och sist mikronivån i frågan 
om attityder. 
 
5.1 Max Weber, sociolog (1864-1920). Hans beskrivning på hur en byråkrati fungerar 
redogörs för här. Byråkratin karaktäriseras av några fasta och specifika särdrag så som, 
kompetensområden, reglerat genom regler och lagar eller förvaltningsreglementen. Vilket 
betyder att: 
 

1. Regelbestämda aktiviteter/uppgifter styrs utifrån byråkratins styrda struktur. Syften 
och mål är fördelade och är officiellt sett som plikter. 

2. Erfordrad befallningsmakt för att uppfylla plikterna är också de fördelade och för dem 
anvisade tvångsmedel (av fysisk eller annan natur) begränsas genom regler. 

3. För kontinuerlig och regelbundna utföranden av de fördelade plikterna och utövandet 
av de däremot svarande rättigheterna har det skapats inrättningar genom att anställa 
personer med bestämda kvalifikationer. 

4. De regler som reglerar handlandet kan vara a) antingen tekniska eller b) normer. I 
båda fallen är specialutbildning nödvändig för att kunna användas som avsett, 
rationellt. Vanligtvis är det endast de som genomgått fackutbildningen som är 
behöriga till att ingå i organisationens administrativa stab. 

 
De ovanstående beståndsdelarna utgör en offentlig byråkratisk ”myndighet” enligt Weber. 
Framförallt erbjuder byråkratin i myndigheten maximala möjligheter till genomföranden detta 
på grund av arbetsfördelningen i förvaltningen. ”De specialiserade tjänstemännen lär sig 
genom träning mer och mer den objektiva handläggningen utan anseende till person, enligt 
förbestämda regler” ( Weber 1987 s.74). Dessa förutsägbara regler har en avgörande 
betydelse beträffande önskat resultat. En fullt utvecklad byråkrati lyder under den specifika 
natur som är gynnsam för kapitalismen. ”Ju mer byråkratin undandras sin mänsklighet dvs. ju 
bättre den lyckas avlägsna mänskliga känsloelement desto meriterande” (ibid) 
Förvaltningsstaben består av individuella tjänstemän och fungerar utifrån ett antal kriterier. 
 

 De är personligen fria och endast underkastade lydnad ifråga om opersonliga 
plikter i tjänsten. 

 De är organiserade i en hierarki av tjänstepositioner. 
 Varje position har ett klart definierat kompetensområde. 
 Innehavaren av positionen har den i kraft av ett kontrakt som grundas på 

yrkeskvalifikationer eller genom prov eller diplom 
 Tjänstemannen ersätts med fast lön i pengar. Lönen är graderad efter rang i 

hierarkin och ansvaret som följer med positionen, och utifrån det sociala anseendet 
hos positionen. 

 Tjänstemannen är underkastad en strikt och systematisk disciplin (kritiklös lydnad) 
vid utövandet av sin tjänst. 

 
En del begrepp behöver förtydligas för att förstå dess innebörd. Max Weber förklarar 
begreppen. 
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Makt: Betyder sannolikheten för att få igenom sin egen vilja i en social relation trots 
motstånd. 
Auktoritet: Betyder sannolikheten för att en order blir lydd. 
Disciplin: inbegriper en inövad motståndslös och kritiklös lydnad. 
 
Byråkratins anda/mentalitet karaktäriseras av: 

 Formalism (regeltvång), som gynnas av alla som är intresserade av att trygga sina 
personliga livsmöjligheter är eftersträvansvärt eftersom i annat fall godtycke skulle 
råda, formalism är det minsta motståndets väg. 

 Tendenser till att tjänstemännen har sina administrativa uppgifter utifrån en materiell 
– utilistisk ståndpunkt i deras intresse och där av utövas auktoriteten. 

 Den idealiske tjänstemannen sköter sin tjänst i en anda av formalistisk opersonlighet. 
Dominerande drag är att uppdrag eller handlingar utförs utan hat eller passion, därav 
utan kärlek och engagemang. Förbehållslösa pliktbegrepp är avgörande: utan 
anseende till person. Alla i samma situation behandlas lika. (Weber 1983 s.154) 

 
5.2 New public management (NPM)   
NPM har använts sedan 1980-talet och är en organisationsmodell för att effektivisera den 
offentliga sektorn. Det är ett koncept med konkreta reformer för offentliga sektorn som 
strävar efter att likna de funktioner och tankemönster som är vanlig hos den privata sektorn. 
NPM kallas också för marknadsorienterande lösningar och är ett instrument för ökad 
ekonomisk styrning och kontroll.  
 

 För personalledning kan det betyda slutet på den livslånga byråkratkarriären med fast 
lön, till motivations och prestationssystem för löneutveckling. 

 Från en administrativförvaltning med regler så går det mot ledningsstyrda resultat. 
 Från offentlig tjänsteproduktion till privat. 
 Från medborgare till brukare och till kund. 

           (www.kaapeli)  
 
NPM är ett kluster av idéer lånat från näringslivet och det privata företagsmetoderna. Denna 
världsomfattande reformide vill skapa ”bättre effektivitet” och mer värde för skattepengarna. 
Metoderna för införandet av management idéerna har införts i den offentliga sektorn och har 
fått stort genomslag och används av både myndigheter, kommuner och landsting. 
 

 Målstyrning 
 Beställar/utförare modell 
 Resultatstyrning 
 Resultatenheter  

                                                                                                 
Införandet av NPM innebär också att PPP (Public Privat Partnerchip) görs möjligt. Då 
byråkratins arbetsätt mer och mer liknar de privata företagens, ett utbyte skapas. Detta i form 
av delat ansvar, resurser och insyn. Karaktäriseras av att båda tjänar på partnerskapet. 
(www.fek.su.se) 
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5.3 Grupp/Team 
En stor del av vår vakna tid tillbringar vi i grupper. Familjen och arbetet är två grupper som 
många pendlar mellan. Under vår utveckling som människor lever vi i grupper nära varandra 
och söker näring till vår existens och vår identitet. Organisationsformen i vår tid har ofta 
självstyrande grupper så som team eller projektgrupper. De förutsätts ofta ha förmågan att i 
till exempel offentlig sektor, få olika politiska intentioner utförda genom gruppens 
professionella handlingar. Arbetet med att översätta (andras) idéer, visioner till verklighetens 
praktiska handling är ofta ett mycket svårt arbete. Gruppen är därför en känslig och ofta en 
avgörande del i kedjan för att få ide till verklighet. Det kan vara lätt eller svårt och det är ofta 
stora skillnader från grupp till grupp. Men gruppens funktion är en viktig del i organisationers 
utveckling och förändring.  
(Svedberg 2007) 

 
”Spelstadiet” är en organiserad form av social handling enligt Mead. Där förekommer det 
många avancerade roller. Individernas handlingar relateras till varandra utifrån gemensamma 
tankemönster och spelaren föds sålunda ur spelet. Under spelprocessen assimileras de andras 
attityder till en sammanhängande grupps gemensamma attityder. Kollektivets helhetsattityder 
och rollmönster tas in och internaliseras. Så enligt Mead kan en individs beteende endast 
förstås i termen av en hel grupps beteenden i vilken individen är medlem av. Goffman talar 
om gruppen som ”en själens teatersalong”. Skådespel och teater är en välanvänd metafor för 
socialpsykologers beskrivning av gruppen eller en organisation. Vi vill alla göra intryck på 
vår publik, menar Goffman och gruppen kan liknas vid ”själens teatersalong” där de 
innevarande medlemmarna har möjlighet att iscensätta sina personliga dramer. I en grupp kan 
alla få vara pjäsförfattare, statist, primmadonna eller recensent. Goffan skriver vidare att 
teatermetaforen öppnar för frågor som: vems skådespel är det egentligen, vem är producent, 
regissör, publik etc., finns de överhuvudtaget? Enligt Jung ger dramatiseringen i vardagslivet 
och på arbetsplatsen en känsla av förankring i våra liv och ,fortsätter han, hjälper oss bearbeta 
de existentiella frågorna som ger vardagen mening: Vem är jag? Vart är jag på väg? Vad är 
meningen? (Svedberg 2007) 
 
 
5.4 Socialpsykologin om attityder 
En attityd kan både uttryckas och formas, allt från hur vi bör tycka om en produkt, andra 
människors agerande, politiska beslut etc. Attityderna kan uttryckas eller formas genom en 
kombination av: kognition, affektion och beteende (G. Augustsson s. 39) I attitydsforskningen 
använder man begreppet övertygelser synonymt med attityder. Attityder antas innehålla tre 
olika aspekter; övertygelse, affektion och beteende.  
 

 Övertygelser uttrycker en individs positiva, negativa eller neutrala förhållningssätt till 
någonting.  

 Affektioner handlar om känslor till ett attitydobjekt.  
 Beteenden är en persons öppna handlingar mot attitydobjektet 

 
Men en attityd behöver inte innehålla alla de tre aspekterna. Attityder kan formas utifrån en 
av aspekterna. Ju närmare en person har till attitydobjektet och i vilken grad av personlig 
inblandning desto större sannolikhet för att alla aspekterna ingår och aktualiseras i attityden. 
( Augustsson 2005) 
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6 Empiri  
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur de anställda upplever sina arbetsuppgifter. Detta då 
uppgifterna förutsatts även inbegripa att man i någon mening kränker människor och deras 
mänskliga rättigheter men vilket ingår i arbetet som lagliga arbetsuppgifter. Att fånga 
upplevelserna har varit svårt då beskrivningarna av upplevelserna mer har uttryckts i 
kunskaperna om och kring utförandet av arbetsuppgifterna. Men det är ett resultat i sig. 
Frågorna om upplevelserna har varit öppen och har därför gett ett stort omfång på svaren av 
upplevelser. Resultatet från intervjuerna belyste både samhällsaspekter och individuella 
aspekter av upplevelser. Jag har valt att inte begränsa detta då det ger ett bredare perspektiv 
på upplevelserna av KFMs arbetsuppgifter i stort. Nedan kommer resultatet av de åtta 
intervjuerna.. Inom varje tema kommer tre eller fyra citat att få tala. Alla teman handlar om 
upplevelsen av arbetsuppgifterna men utifrån olika perspektiv. Efter varje citat kommer jag 
tolka och förtydliga dess innehåll. 
 
 
6.1 Upplevelser av arbetsuppgifter 
 
 

”Jag trivs väldigt bra med mitt jobb, det måste jag säga, det är varierande vi är 
ute då på återtagningar och återtar bilar, vi är på avhysningar, vi är på 
handräckningar och på förrättningar och far hem till folk emmm…jag upplever 
lite olika saker, jag har, är det avhysningar alltså att dem måste flytta från 
lägenheten, och det finns barn eller psykiskt sjuka då är det genast lite 
jobbigare…man kan ju ge lite anstånd så de kan packa ihop sina grejer själv och 
såna här saker för annars uppstår kostnader och då blir det ännu dyrare för 
dem …men oftast går det bra”   (Inspektör X3) 
 

Alla informanter har genomgående beskrivit arbetet på KFM som varierande, liksom 
informanten ovan. Att det kan vara jobbigt ibland, speciellt då barn eller psykiskt sjuka 
inbegrips i åtgärderna var också något som flertalet kunde vittna om. Just barn, och hur de såg 
att de for illa, var sådant som kunde ge obehagskänslor hos informanterna. Att kunna ge 
anstånd är upp till var och en på KFM, men här har informanten berättat hur denne tänkt, att 
informanten kan bidra till lättnader för de som ska avhysas. En uttryck av medkänsla för 
gäldenären kan här ges genom dem anstånd som får ges i viss utsträckning, i det här fallet får 
den skuldsatte ett anstånd, vilket innebär att gäldenären får packa ihop sina egna ägodelar 
själv, om anståndet ej getts hade det blivit ytterligare påföljder till skulden, då en firma 
vanligtvis uträttar detta mot betalning. Nedan kommer ett svar på samma fråga: 
 
 

”jag upplever dem som ….(suck) ehm vad ska jag använda för ord …..jag tycker 
mitt arbete är givande och intressant och det är väl då arbetsuppgifterna som gör 
så att det blir så ….ehhmm…. man lär sig väldigt mycket man känner att man gör 
en viktig funktion,….det gör man”  (Inspektör X1) 

 
 
Här svarar informanten på frågan om upplevelsen av arbetsuppgifterna och denne väljer här 
att svara ur ett makroperspektiv på upplevelsen till arbetet och uppgifterna i stort. 
Informanten beskriver att det är givande, lärorikt och viktigt och att det är arbetsuppgifternas 
förtjänst till att det är på det viset och informanten uttrycker den viktiga funktion som denne 
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bidrar till. Flera informanter uttryckte just vikten av deras arbetsuppgifter och att utan 
kronofogdens uppgifter skulle det bli anarki i samhället. Att formulera upplevelserna  i ett 
makroperspektiv ger distans till individerna, Informanten ovan ser till den viktiga funktion 
arbetsuppgifterna har, för samhället. Nedanstående citat belyser en allt oftare förekommande 
arbetsuppgift för inspektörerna. KFM är också uppdragsgivare åt stora företag. Den största 
ingivaren är Intrum Justitia som i sin tur hjälper mindre företag att driva in sina skulder med 
hjälp av KFMs befogenheter. Nedan beskriver en informant hur detta går till: 
 
 

”-asså jag har betalat så mycket pengar till dig och det händer ju 
ingenting (Informanten härmar här hur det kan låta från en 
skuldsatt som ringer till KFM) , då går man in och tittar och ser 
att alla pengarna har gått på räntan, dem bestämmer det Intrum 
Justitia de tar ju in pengarna på räntan och kapitalskulden ligger 
kvar, det kan ju ligga i evigheter och dra in pengar” 
(Kronoinspektör X3) 

 
 
Pengarna som kommer in till KFM från en gäldenär ska läggas på räntan, som företaget har 
bestämt. Kapitalskulden, den ursprungliga skulden, som gäldenären tror sig avbetala på förblir 
oförändrad. Den kan ligga i evigheter och dra in pengar säger informanten. Detta är en uppgift 
bland alla andra och förekommer ofta på det här sättet, enligt informanten. Informantens 
beskrivning ovan är ett konstaterande men med en anings förvåning. Denna informant var 
dock ensam om att uttrycka någon form av reaktion i relation till Intrum Justitias metoder. En 
informant uttryckte dock en moralisk aspekt på frågan om hur denne upplevde Intrum Justitias 
indrivnings metoder:  
 
 

”det dom gör det är att de säljer sin juridiska kompetens i området så att några 
moraliska aspekter det tycker jag det kan jag inte känna att jag har utan de säljer, 
de gör ju en konsulttjänst” (Kronoinspektör X1) 
 

 
Informanten ovan beskriver att han inte känner något inför metoderna som Intrum Justitia har. 
Han beskriver det med att han inte har några ”moraliska aspekter”. Vilket ändå tyder på att 
denne har en känsla av att det handlar om moral i någon form. Ett annat sätt att se på saken 
som talar för flertalet informanters syn på skuldsattas skulder: ”Skulderna, det kommer ju 
aldrig ur det blå så att säga” (Kronoinspektör X2) 
 
 
6.2 Hur upplevs hotfullhet 
Arbetsuppgifterna som KFM har befogenhet att göra bidrar inte sällan till olika former av 
uttryck så som vrede, maktlöshet och hotfullhet från gäldenärerna. Därav skapades temat 
hotfullhet. Dem anställda ställs ofta inför hotfullhet, både i telefonsamtal och ute på fältet från 
de gäldenärer som finns i KFMs register. Hur upplever de anställda hot från gäldenärer. 
Spridningen vad gäller hotens art är allt från hot om att sluta jobba, till JO- anmälningar och 
brandbomber, till hot om att ta sitt eget liv och till att gäldenärer tar självmord. Detta grundas 
på vad olika informanter berättat om: 
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”… inträffar det nån sån här situation så att det blir hot eller man hittar någon 
som har tagit bort sig på en avhysning o.s.v. satt du har ju möjlighet att gå till 
Previa och prata med dem då…vi gör incident rapporteringar också, det förs 
statistik (…) förut har vi haft kamratstödjare…men jag upplever att vi har en bra 
grupp som arbetar tillsammans, vi kan alltid prata med någon, om man nu känner 
att man behöver det men jag tror att tar man med sig arbetet hem så skulle det 
vara väldigt svårt att jobba här, man måste kunna släppa” (Inspektör X2) 

 
 
De anställda kan gå till Previa (företagshälsovård) när hoten och eller självmorden blir 
psykiskt påfrestande att hantera, men många väljer att bara prata inom arbetsgruppen då de 
har ett fint stöd av varandra. Detta upplevda stöd i gruppen var något alla informanterna 
kände att de hade. Informanten ovan poängterar också vikten av att kunna släppa, om man ska 
arbeta på KFM . Dvs. att inte ta åt sig av det som sägs och att inte ta med sig tankar om 
arbetet för dagen hem. Nedan kommer ett citat som belyser hur hot från gäldenärer kan stärka 
inspektörernas övertygelse till att handlingarna som utförs i arbetet är ”rätt”: 
 
 

”…hon  var ensamstående och hade ett barn som var över 18 och som hon fick 
sörja för, men vi tar ju inte hänsyn till det, nej, så då vart de ju såna här saker 
(gäldenären hade hotat om att Jo-anmäla informanten) de får göra vad de vill, jag 
står för mitt och jag, jag, jag känner att det är rätt, sen får de hota med vad de vill 
det bryr jag mig inte om, man blir som van efter ett tag, men det är inte många, 
många är jätte fina människor”( Inspektör X3) 
 

 
Att försvara sitt eller sina barn är en grundläggande och stark drift, i människa som i djur. Att 
inte kunna ge sitt barn det den behöver och förtjänar skapar oro och ångest. Hot om att 
anmäla inspektörerna ger oftast ingen utdelning, det är snarare ett rop på hjälp för sin och sitt 
barns överlevnad. Den här människan, en av alla de gäldenärer som inspektörerna inte tar 
hänsyn till, är en försörjare av sitt barn, men det räknas inte in i några normberäkningar. 
Informanten försöker här övertyga sig själv om sin egen övertygelse.  jag står för mitt ….,jag 
känner att det är rätt… men det är inte många som hotar med anmälningar, många är jätte 
fina människor, poängterar informanten. Nedan kommer ett citat på deras medvetenhet om att 
inte kränka människor:  
 
 

”Vi går ju in i människors liv kommer in med låssmed och gör kanske beslut som 
kan uppfattas som kränkande och, men jag tycker egentligen att det är väldigt lite 
hot, personligen, är det någon som har sagt någonting så efter ett tag så ber dem 
om ursäkt…det är viktigt att inte kränka människor” (Inspektör X7) 
 
 

Informanten talar om en uppfattning om att vara kränkt. Kan vara ett försök att distansera sig 
från det kränkande i handlingen med ett distanserade ord. En uppfattning är något individuellt 
som en enskild person tror eller känner, den kränkte tror sig vara kränkt, enligt informanten 
ovan. Informanten uttrycker också förvåning av att de kränkta inte tar sig för mer hot och att 
det förekommer i sådan liten utsträckning. Förvåningen är kanske ett uttryck för att 
informanten egentligen inser det kränkande i handlingen, att gäldenärerna sedan ber om 
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förlåtelse för dem orala hoten, som en del kränkta tar till som vapen, säger informanten är 
vanligt förekommande. 
 
6.3 Upplevd hälsa och välbefinnande 
Hälsa och välbefinnande är en viktig aspekt då Inspektörerna ofta får ta emot traumatiska 
livshistorier i telefonsamtalen och uträtta traumatiserande handlingar för människor i sitt 
arbete. Det medför ofta hot från gäldenärerna. Arbetsuppgifterna är ibland svårare och 
jobbigare än annars, hur upplever inspektörerna att de mår, hälsa och välmående, i vardag 
som i arbete i relation till detta: 
 

”Att man skulle må dåligt på grund av jobbet? det är precis tvärt om, vi har en 
arbetsgivare som har, är nått otroligt generös eller till exempel med det här med 
motion och hälsa, är man lite idrottsintresserad så är det här en 
kalasarbetsplats”.( Inspektör X1) 
 
 

Den här citatet beskriver nöjdhet, något som alla informanterna hade gemensamt. Att de alla 
mår mycket bra och trivs på sin arbetsplats. Hos de informanter som intervjuats var det 
sällsynt med sjukskrivningar. Nedan, ett citat av välbefinnandet genom arbetskamraterna och 
friheten i arbetet: 
 

 
”… jag trivs jätte bra här jag har jättefina arbetskamrater och vi har bra ledning 
så att man vet vad man ska göra och så här, och sen det här med friheten att bara 
kunna fara ut på jobb så här, helt plötsligt, och ändå veta att det här är min 
rättighet fastän jag har det här (syftar på kontors arbetet) så är mitt jobb också ute 
på fältet, jag tycker det är jätte bra, jag trivs jättebra…”(Inspektör X3) 
 

 
Arbetskamraterna är en viktig aspekt på trivsel. Frihet under arbetstid är också en viktig 
aspekt på trivsel. Den frihet som informanten ovan beskriver, att bara kunna fara ut på jobb, 
helt plötsligt,  att det också ingår i informantens arbete, beskrivs och upplevs som en förmån, 
detta att få arbeta ute på fältet trivs informanten jättebra med. ”Ute på fältet” säger 
inspektörerna när de är ute och gör; avhysningar, förrättningar, återtagningar m.m. och det är 
inspektörernas rättighet, och upplevs som en förmån enligt informanten ovan. 
 
 

”Det påverkar inte min hälsa…jag har ju jobbat så länge med det här men om jag 
säger få, väldigt få gånger kanske kan jag tänka på det jag gjort på dan när jag 
går hem, men då är det nog nått som har varit lite mer speciellt, det är väldigt 
sällan satt det är ingen ting jag behöver må dåligt av, man reagerar ju naturligt 
vis man är ju inte helt okänslig, inte så mene, jag är inte den personen som tar 
med mig jobbet hem” (Inspektör X6) 

 
 
Det här är ett ganska typiskt svar som fåtts från flera informanter angående påverkan utifrån 
upplevelserna till arbetsuppgifterna och deras välmående i förhållande. De reagerar när det är 
extra hemska omständigheter men mår inte dåligt, ett sätt att hantera arbetet för vad det är, 
deras arbete. 
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6.4 Önskningar/ideér på förändringar, förbättringar. 
I detta tema får informanterna utrymme att på ett annat sätt utrycka sina upplevelser och 
påverkan av arbetsuppgifterna. Att påverkas av det man gör och är med om i livet eller i 
arbetet skapar funderingar. Kanske har de åsikter på om något är onödigt eller jobbigt med 
arbetsuppgifterna eller på arbetsplatsen och som man gått och tänkt på. Nedan kommer fyra 
citat på önskningar: 
 
 

”I så fall förenkla det programmet vi jobbar i ” Data programmet, är det 
krångligt? ”Nej det är inte krångligt men det ligger mycket saker som mm det 
indikerar ju arbetsuppgifter och många rubriker egentligen har samma 
arbetsuppgift, och det gör att det blir mycket, det ser mer ut än de kanske  
egentligen är, och det kan man ju uppleva som stressande ibland” (Inspektör X2) 
 

 
Arbetsbelastningen är hård för inspektörerna och stress blir allt vanligare. Att minimera den, 
ger informanten ovan en tydligt uttalad ide för, på ett område. Citatet nedan beskriver också 
en önskan som har med arbetsbelastning och stress att göra: 
 
 

”Jag tycker det är viktigt att ha ett enskilt rum det här med kontorslandskap är ju 
jag helt emot, det här är ju ett så pass allvarsamt jobb och vi får så upprörda 
samtal…jag tycker nog att kontorslandskap inte är lämpligt, men allt är ju så 
modernt…och sen skulle jag nog vilja att vi var fler anställda här, vi har blivit 
färre och vi har mer att göra, det skulle jag önska” (Inspektör X8) 

 
 
Effektiviseringar pågår på KFM och detta påverkar informanterna till att ha åsikter. Nedan 
kommer en informants aspekt och åsikt vad gäller formen på effektivisering på arbetsplatsen 
och dennes önskan om en förändring: 
 
 

”Idag bygger man upp ett mätsystem som gör att man kanske börjar gena i 
kurvorna…man genar för att jaga statistik poäng för att få en mer bra 
löneutveckling så då måste du ha statistik, hur många beslut du tagit(…) Jag 
tycker man ska mäta hur mycket man driver in, pengar” (Inspektör X7) 

 
 
Att räkna utfört arbete i antalet utredningsrapporter menar informanten ovan, inte går att göra 
utan att man mäter fel saker, och att det blir orättvist i en löneförhandling. Det finns också en 
risk att systemet utnyttjas, som för den händelse att de enklare fallen tas först, de som går på 
sju minuter, spannet är brett då en annan utredning kan innebära en heldags arbete. Då har 
man inte mätt rätt, enligt informanten, och det kan resultera i att man jagar statistikpoäng i 
stället för att utföra ett bra jobb. En annan sa så här om samma ämne ”sura miner blir det om 
man går och plockar godbitar ur saker och ting (…)men det har inte förekommit” (Inspektör 
X3). ”godbitarna” syftar här på utredningar som går snabbt att utreda, det är de gäldenärer 
som inget äger och som redan lever på eller under existensminimum, där behövs ingen 
omfattande utredning. Trots effektiviseringsförsök på vissa områden så finns det ”gluggar” i 
effektiviteten på andra. Två informanter har nämnt samma önska till förändring. Här 
representerat av det citatet som bäst belyste problematiken: 
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”ska vi fara ut på avhysning nu så måste vi vara på plats den tid det tar att packa 
ner, och det tycker ju jag är rena snurren, du ska bara stå där och titta och titta 
och vänta och vänta(…)det är nå nya regler att vi måste hämta nycklarna då på 
xxx och vi måste lämna tillbaka dem, vi håller ju på med indrivning och då ska vi 
göra det.” (Inspektör X3) 

 
 
Det är uppenbart frustrerande att behöva vänta, medan annat arbete väntar på kontoret. 
Dessutom skapar sådana arbeten med mycket väntan dåliga förutsättningar för en bra 
löneutveckling. Utredningsstatistiken blir här märkbart lidande. Inspektörerna kan i värsta fall 
få vänta i sex timmar. 
 
 
6.5 Betalningsmoral 
Detta tema har tillkommit i samband med problemet att beskriva begreppet betalningsmoral 
då en definiering av ordet inte har hittats, men dock krävs den, då den är relevant för 
uppsatsen. Informanterna kommer därför att få stå för denna definiering av begreppet. Frågan 
som föranleder svaren var: Vad är KFMs uppgift enligt dig?: 
 

”Ja det är väl betalningsmoralen, att folk vill göra rätt för sig” Vad är 
betalningsmoral? ”Ja att man betalar sina räkningar, är det så att du struntar i att 
betala dina räkningar ja då blir det ju anarki i samhället skulle jag tro, eller 
kontant handel eller förskott ”Hur ser du/upplever du KFMs uppgifter? Vilket hur 
tänker du då? Du sa tidigare att det var betalningsmoralen, hur ser du på den 
uppgiften? ”Ja den är väl okej, he he he, ja vi måste ju försöka se till att det ska 
dom som inte betalar(…) det här sprider sig ju och får ju då en effekt att folk vill 
betala de dom har att betala” Du tänker att det får som en effekt även för andra så 
att säga? ” ja just, att det blir som ringar på vattnet” (Kronoinspektör X7) 
 
 

Att skapa betalningsmoral är enligt citatet ovan en av KFMs uppgift, de ska få människor att 
vilja betala och göra rätt för sig. Enligt informanten sprider sig KFMs befogenheter att 
försöka få folk till det, så att ryktet om vad som annars sker ser till att resten av befolkningen 
sköter sina avbetalningar. Enbart KFM rykte ger goda konsekvenser för betalningsmoralen. 
 
                    ”Det kan vara en fördel att ha det där ryktet, ryktet som media beskriver, det kan 

ju vara en fördel i och med hotbilden, det är ju förebyggande också” 
 
Medias rapportering om ibland mänskliga tragedier utifrån en KFMs uppdrag går att läsa om 
då och då. Informanten ser att den har en förebyggande effekt på dålig betalningsmoral. 
 

”Ja det är den rättsvårdande biten att för jag tror att utan KFM så skulle 
betalningsmoralen vara betydligt sämre i ett samhälle, det är en del av det 
rättsvårdande då” (Kronoinspektör X1) 
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7 Diskussion 
 

Jag inleder diskussionen med att påminna om syftet och frågeställningar som ligger till grund 
för uppsatsen. Här i diskussionen kommer resultatet att ses tillsammans med valda teorier för 
en djupare förståelse och ge helhet till det som framkommit. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka hur anställda på Kronofogdemyndigheten upplever arbetsuppgifterna, och om 
upplevelserna påverkar anställda till problemlösande tankegångar.  
 
  

- Hur upplever anställda sina arbetsuppgifter? 
- Hur upplever anställda hotfullhet från gäldenärer? 
- Hur är det med anställdas välbefinnande och hälsa? 
- Har anställda några önskningar eller idéer på förändringar, förbättringar i allmänhet.  
 

 
7.1 Byråkratin 
Man blir lätt hemmablind. Ett uttryck som man nickar till då och då, när det kommer på tal. 
Det är en fascinerande och fasansfull tanke, men har hemmablindheten ingen gräns. Till och 
med jag kunde känna mig en smula hemmablind bara av att varit i KFM korridorer några 
enstaka gånger.(-jaha du ska ut på en avhysning, okej, ha de så kul, vi ses lite senare). Men 
det började med att man kommer in i ett litet väntrum, med insynsskydd och utan fönster och 
en felinställd radio som skrapar bortglömt och man möts av en röd soffa, ska den inge värme 
hinner jag tänka och så en ringklocka. Riiiing! Nej, de påverkas inte, inte nämnvärt, av att 
göra vuxna människor fattig och bostadslösa. Avhysningsuppgiften är intressant i upplevelse 
bemärkelse, då den om någon borde generera många tankar. Tankar om lagar och regler i 
förhållande till människan och verkligheten. Men avhysningar visade sig bara vara en del av 
alla de varierande arbetsuppgifter som inspektörerna har befogenhet att göra.  
 
Men det att avhysa människor ”gäldenärer” är en relativt vanlig arbetsuppgift, avhysningar 
sker cirka en till ett par gånger i veckan för den enskilde inspektören: ”Skulderna, kommer ju 
aldrig ur det blå så att säga”, som en informant uttryckte det, efter envisa frågor angående 
deras upplever av arbetsuppgifterna. Intervjuguiden gav många chanser till att uttrycka 
känslor, moraliska tankar, formulera önskningar eller åsikter. Men skulderna kommer ju inte 
ur det blå, så varför hålla på att tycka och uppleva. Detta förhållningssätt kan de ha med gott 
samvete, för de har och ser de goda skälen till varför uppgifterna utförs, som Weber säger, 
utifrån ett ”utilistiskt” synsätt. Weber beskriver att: tjänstemännen  handhar sina 
administrativa uppgifter utifrån en materiell –utilistisk ståndpunkt, i deras intresse, och 
därefter utövas auktoriteten ( Teori 5.1)  Weber menar att tjänstemännens utgångspunkt i 
utförda arbetet har goda avsikter för ett stort antal människor på bekostnad av få, och lyder 
därefter lagar och regler för att möjliggöra detta. Flera av informanterna uppgav just 
betalningsmoralen som en viktig funktion och vilka inspektörernas arbetsuppgifter ger som 
konsekvens. ”vi måste ju försöka se till att de som inte betalar, ja, då ska vi utmäta 
egendomar och sälja…det här sprider sig ju och får ju då en effekt att att folk vill betala” 
 
Det de anställda gör, gör de så bra som möjligt, de följer lagar, regler, föreskrifter och mål 
och utför detta med övertygelse. Deras arbete går inte ut på att ifråga sätta metoderna eller 
dess konsekvenser. Weber beskriver byråkratins disciplinerande effekt på byråkraten och dess 
formaliserade förhållningssätt: ”tjänstemännens heder ligger i hans förmåga att samvetsgrant 
utföra ordern från högre instans precis som om ordern stämde överens med hans egen 
övertygelse (Se teori 5.1) Resultatet ger en tydlig bild av en byråkrat, och hur dessa  
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tjänstemän förhåller sig till sitt arbete och sina arbetsuppgifter enligt Webers 
byråkratimodell. ”En anda av formalistisk opersonlighet är dominerande…utan hat och 
passion, därför utan ”kärlek” och entusiasm. Rättframma pliktbegrepp är härskande utan 
anseende till person. Alla behandlas i teorin lika dvs. alla i samma situation behandlas lika” 
(Se 5.1) Det är tydligt att detta neutrala och opersonliga förhållningssätt också har som syfte 
att hantera och få till stånd överenskommelser med gäldenärerna. Arbetsuppgifterna ska i 
möjligaste mån behandla alla lika enligt lagarna, oavsett situation och: ” De specialiserade 
tjänstemännen lär sig genom träning mer och mer den objektiva handläggningen…enligt 
förbestämda regler” (ibid) 
 
Webers byråkratimodell kan också förklara hur det är möjligt att informanterna inte reagerar 
eller påverkas av medverkan till Intrum Justitias metoder, eftersom det är plikter. En 
informant uttryckte dock en moralisk aspekt på min fråga hur denne upplevde Intrum Justitias 
metoder: ”de säljer sin juridiska kompetens…satt några moraliska aspekter det tycker jag det 
kan jag inte känna att jag har…de gör ju en konsulttjänst” Det kan tyckas märkligt, det är 
enkel matematik som de flesta behärskar, att se om något är ”rimligt” eller ”orimligt”. I det 
här fallet tror författaren inte att det föreligger okunskap i matematik. Att kunna förbise 
Intrum Justitias räntefodringar på en i övrigt stillastående kapitalskuld, är beroende av en 
övertygelse så stark att allt ser riktigt ut. Byråkratins väsen, enligt Weber, möjliggör detta 
genom tjänstemännens ”kritiklösa lydnad” hos de anställda. Betalningsmoralen är också i 
fokus, med synsättet en god, utilistisk, konsekvens för det stora antalet medborgare i 
samhället.  
 
7.2 Gruppen 
Temat gruppen skapades utifrån att resultatet entydigt visar på att upplevelserna av 
arbetsuppgifterna inte utgör någon större påverkan på inspektörerna. Detta byråkratiska 
fenomen har jag redan ovan försökt redogöra för. Men det som också inverkar och förklarar 
tjänstemens relativt opåverkade hantering av de svåra arbetsuppgifterna är arbetskamraterna. 
Utifrån den aspekten skapades temat gruppen. De arbetar team-baserat på myndigheten och 
de intervjuade tillhör ett arbets-team och arbetsuppgifterna går i ett rullande schema. När de 
är ute på fältet och gör förrättningar eller avhysningar är de alltid två eller flera beroende på 
svårighetsgrad på fallet, både juridiskt och eller om hotbild föreligger. Den ena kallas då 
vittne och den andra handläggare. Vittnet kan med fördel vara någon nyanställd då denne får 
lära sig jobbet som är ute på fältet: ”Har man nyanställda så följer de med som vittnen i 
början så får dem se vad det handlar om…vi formas ju, man är ju med som vittne med alla 
möjliga du får som en samsyn i arbetet. På detta sätt lär sig de anställda hur innevarande 
attityd och upprätthållandet av dem skall vara. Det krävs en specifik attityd vid exempelvis 
förrättning och avhysning och på vad sätt man ska förhålla sig till arbetsuppgifter på fältet. 
Att inneha en specifik attityd för det specifika tillfället, lär man sig av varandra i 
teamet: ”Kollektivets helhetsattityder och rollmönster tas in och internaliseras.” (Se 5.3) 
 
I egenskap av arbetsmetoder förs det ett likartat förfarande och samsynen växer fram med 
uppgifterna: ”Individernas handlingar relateras till varandra utifrån gemensamma 
tankemönster och spelaren föds sålunda ur spelet” (Se 5.3) På samma sätt kan hotfullhet från 
gäldenärer i telefonsamtalen hanteras. Inspektörerna sitter i kontorslandskap och kan lätt höra 
om en kollega har upprörda samtal från gäldenärer. Hur denne kollega responderar till detta 
skapar en samsynsform för hur de anställda hanterar hoten/upprördheten både känslomässigt 
och attitydmässigt. De kan också få direkt respons och prata av sigmed en kollega, om det de 
har fått ta emot, hot eller annat påfrestande samtal. Detta att få direkt respons av en bredvid 
sittande kollega om orala hot förekommer i ett telefonsamtal kan ha en terapeutisk och 
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lärande effekt inför nästkommande upprörda samtal. Det medverkar också till att 
inspektörerna känner samhörighet då alla inspektörerna upplever dessa orala hot eller 
traumatiska levnadsberättelser i arbetet. Att anta ett oberört förhållningssätt hör till attityderna 
av vardagens arbetsuppgifter. En inspektör utryckte det så här angående hot:  ”…det 
förekommer, de vill ju trycka till en vet du.”  En del inspektörer lägger på luren andra påstår 
att hoten kommer an på bemötandet från inspektörerna och att det därför kan bero på vilken 
inspektör man frågar. 
 
7.3 övertygelse och attityd 
När barn var inblandade i arbetsuppgifterna blev upplevelserna för informanterna som 
jobbigast och det påverkade dem så pass att tankar kunde följde med hem, det skedde sällan 
men det förekom mer eller mindre hos alla informanterna. Vid intervjutillfällena ficks inblick 
i sådana fall som var av den jobbigare karaktären, fruktansvärda saker, som inspektörerna får 
uppleva i arbetet i form av lagligt bestämda arbetsuppgifter och som inspektörerna ”tvingas” 
uträtta. De utsätter barn och vuxna människor för kränkande handlingar som påverkar dessa 
människors resterande liv i någon mening. Att inspektörerna kan uppleva tillit och hysa 
respekt för lagarna kan jag som författare tycka är förunderligt när så ofta mänskliga tragedier 
och olyckliga omständigheter ligger bakom inspektörernas arbetsinsatser. Men när barn, 
speciellt små barn drabbas får inspektörerna tankar som följer med hem, vilket är en mänsklig 
reaktion, ett barn har inte heller några skulder och är oskyldig. Här får medkänslan utrymme 
och utlopp hos informanterna. I övrigt hade informanterna en ”förmåga” som de uttryckte det, 
att skaka av sig upplevelserna och tankarna innan de gick hem. Författarens förförståelse och 
erfarenhet som ficks som barn räknas nog för en inspektör som en mycket smärtfri 
arbetsinsats och något den inspektören skakade av sig redan i trappuppgången utanför barnets 
dörr. Den erfarenheten, händelsen består ännu, fast barnet nu inte är barn längre, det har gått 
30 år sedan händelsen. Flera av informanterna nämnde att hur man är som person spelar en 
roll för om du tar med arbetet hem eller inte: ”Jag är inte en sånn…” och: ”man skulle inte 
klara av att jobba här om man tar åt sig” och: ”jag tar aldrig med mig arbetet  hem”. 
 
Lagar hyses det stor respekt för i Sverige och övertygelser råder om dess välgrundade beslut.  
Men man får inte glömma bort att lagarna bestäms utifrån attityder många gånger. Vad de 
som bestämmer tycker och vad som är rådande i fråga om inställning hos högt uppsattas 
majoritet i samhället. Lagarna hör ihop med konsekvenser. Man kan bestämma över 
konsekvenserna med lagarna. Att använda cykelhjälm ger god konsekvens. Då bestämmer 
man en lag att barn måste ha hjälm på sig, och konsekvensen blir färre barn som dör eller 
skadar sig i trafiken. Nu är vi övertygade om den lagen. Men inte på grund av dess minskade 
konsekvens utan för att vi är övertygade om att lagen är riktig och om vi lyder lagen så blir 
konsekvenserna de bästa. 
 
Övertygelsen om lagarnas riktighet gör det möjligt för inspektörerna på KFM att förbise och 
förhålla sig okänsliga till att skuldsatta människor ibland får betala ett helt liv på en skuld, till 
ett företag som lever och går med vinst på skulder. De lagarna gör företag som Intrum 
Justitias existens möjlig. Att Intrum Justitias affärside inte är olaglig är för att attityden till 
deras affärside är okej. Konsekvenserna som bolaget växer av (mänskliga tragedier i 
varierande grad) är det endast Kronofogden som kan se. I inspektörernas datamonitorer 
bevakar dem och ser så att gäldenärernas pengar betalas in på räntan och de ser också hur 
kapitalskulden ofta aldrig berörs av avbetalningen: ”Den bästa avbetalningsplanen ur ett 
inkassoperspektiv (Intrum Justitia) är en avbetalningsplan där beloppet precis täcker löpande 
avgifter och räntor men där skulden behålls oförändrad. Betalningarna kan då hålla på i 
evighet” (Alla vill göra rätt för sig s. 72) 
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Det gråts, klagas och hotas och självmord förekommer men inspektörernas övertygelse om 
lagarnas riktighet består. Kronofogdeinspektörernas metoder är bestämda utifrån lagar och 
förordningar som grundar sig på de bestämmandes attityder och övertygelser. Inspektörernas 
respekt och övertygelse om lagarnas riktighet ser författaren är en generell attityd hos 
informanterna. Utifrån alla intervjuernas samlade intryck så kan tre aspekter för en attityd 
återfinnas och ingår i inspektörernas inställning till arbetsuppgifterna. Känslor, handling, och 
övertygelse (Se teori 5.4). Attitydobjektet är här KFM och en övertygelse om lagarnas 
riktighet och dess viktiga funktion. Känslorna är att förhålla sig obrydd ”neutral” till lagarna 
då övertygelsen/attityden är att handlingarna, de vill säga arbetsuppgifterna, är goda då det 
hindrar konsekvenserna av ett upphävande av den allmänna betalningsmoralen i samhället.  
 
 
7.4 NPM/Intrum/KFM 
”…vi ser till medborgarnas behov och förväntningar, förändrade föreställningar i omvärlden, 
och är initiativrika och förebygger problem. Vi tar in relevant information och använder den. 
Vi flaggar för problem, larmar när lagar och regler slår fel samt föreslår lösningar. Vi är 
aktiva i bekämpningen av fel och fusk men underlättar och söker nya lösningar för dem som 
vill göra rätt för sig.” (Se 4.1) 
 
Det ovanstående är beskrivningen från KFMs hemsida på hur de anställda arbetar och de 
förhållningssätt som Kronofogdeanställda ska inneha. De ska bland annat inta ett offensivt 
förhållningssätt, som ovan beskrivs, det ska dock inte vara något konstant tillstånd utan skall 
användas när det behövs. Att flagga när problem uppstår och larma när lagar och regler slår 
fel och att föreslå lösningar, beskrivs det att dem gör, när det behövs. 
 
En person från Svensk inkasso ingår i insynsrådet på KFM. (de olika medlemmarna i 
insynsrådet på KFM är godkända av Regeringen). Genom ett ”samarbete” får Intrum 
Justitia/Inkasso företagen till stånd förbättrade metoder, service och datasamkörning hos 
KFM till fördel för Intrums egen vinstdrivande verksamhet. Detta är troligen en effekt av att 
New public Management börjat införas på KFM över landet: ”Införanden av NPM innebär 
att PPP (Public Privat Partnerchip) görs möjlig. Då byråkratins arbetsätt mer och mer liknar 
privata företags arbetssätt, kan utbyten av tjänster enklare genomföras. ” (Se 5.2) Resultaten 
visar på mer som talar för att NPM har börjat införas på KFM. Detta att räkna antalet utredda 
gäldenärer, utredningsrapporter, i form av pinnar som tas med vid löneförhandling och som 
skapar förutsättningar för en bra löneutveckling är ett tydligt tecken på det: ”För 
personalledning kan det betyda slutet på den livslånga byråkratkarriären med fast lön, till 
motivations och prestations system för löneutveckling.” (Se 5.2) 
 
 
7.5 Har de anställda några önskningar, idéer på förändringar, förbättringar i allmänhet? 
 ”Om du hade fria händer finns det då något du skulle vilja förändra eller förbättra?” 
(författaren). Författaren hade förväntat sig en större påverkan av upplevelserna utifrån 
arbetsuppgifterna till att medföra tankar, önskningar, åsikter med moraliska förtecken. Här 
vill dock författaren försäkra sig om att inte missförstånd föreligger som skulle kunna finnas i 
anslutning till den här frågan och frågeställningen. Kan hända trodde informanterna att frågan 
endast handlade om deras personliga arbete. Frågan för dem uppfattades kan hända inte 
handla om det faktum, vad de gör, genom att följa lagarna och reglerna utan har uppfattats 
mer handla om deras eget personliga arbete och svårigheterna dem upplever själva, 
personligen. Frågan ställdes på ett öppet sätt för att inte styra. Jag vill redogöra för ett 
exempel som beskriver hur frågan ställts och hur den i de flesta fall uppfattades av 
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informanterna vid intervjutillfällena. Detta för att öka validiteten till frågan om önskningar. 
Frågan ställdes direkt i anslutning till frågor som hade behandlat svåra, tuffa  berättelser om 
hot, självmord, barn som far illa m.m, författaren ville med det ge de anställda utlopp för 
tankar, idéer i relation till det som kan kännas svårt att utföra eller som gett moraliska 
betänkligheter. 
 
”Om du hade fria händer finns det då något du skulle vilja förändra eller förbättra?”  Då 
ställde informanterna oftast en fråga tillbaka: ”menar du för våra gäldenärer eller för 
personligen på jobbet? Här kom författaren som forskare i ett dilemma då denne inte ska ha 
styrande frågor till svaren, och svarade lite olika men för att inte styra blev det: ”ja det du 
först kommer att tänka på” ett annat tillfälle: ”ja, på olika, om du har haft några tankar eller 
idéer på förbättringar eller så?”  Därefter kom det övervägda svaret från informanten. Några 
hade inga idéer alls, med motiveringen: ”det är väl bra som det är” Någon sa att de har en 
ledning som tänker åt dem. Men för flertalet kom önskningar som behandlade deras interna 
närmiljö. 
 
De interna önskningarna kom att avspegla problemen i deras närmiljö. Det vill säga 
önskningar, idéer som har med organiseringen för de anställda personligen att göra och de 
anställdas personliga konsekvenser av organiseringen. Här fanns det tydliga tecken på att 
arbetet kunde upplevas som stressigt.  
 

 Dataprogrammets indikator på arbetsuppgifter: upplevdes ”felaktigt” så att det ser ut 
som mer arbete än det egentligen är.  

 Motivationssystemet för löneutveckling: att räkna utredningsrapporter är inte att 
föredra på KFM då fallen tar så pass olika lång tid att utreda, dessutom kan osämja i 
gruppen utvecklas om någon skulle utnyttja systemet och ta snabba utredningar i stor 
utsträckning i syfte att jaga statistikpoäng för löneutveckling. 

 Avhysningar: som ligger långt från kontoret skapar problem med långa väntetider, då 
nycklar ska lämnas efter tömningen. En tömning kan ta upp till sex timmar eller mer 
beroende på fall. 

 Få personal: Det har blivit en minskning av anställda, trots att gäldenärerna blivit 
flera och man önskar mer personal. 

 Kontorslandskapet kritiseras: då det ofta förekommer upprörda eller allvarsamma 
samtal bör eget rum, kontor finnas till alla, också för att få tid till eftertanke och 
reflektion. 

 Det administrativa: Kontorsarbetet har bara ökat och det finns en önskan om mer 
fältarbete, som de är utbildade för. Ett exempel på lösning: ”att sitta och administrera, 
knappa in siffror eller registrera in saker, det kanske man kan ta in från ”Proffice” 
vem som helst kan göra det”. 

 
En extern önskning skulle i det här fallet, i kontrast till de interna önskningarna, avspegla 
problem komna ur upplevelserna av arbetsuppgifterna som påverkar till idéer, kommande ur 
det man utför i arbetet som konsekvenser för gäldenärer. Har de några önskningar?  
Som beskrivet ovan fick informanter som undrade över vilket område frågan gällde, välja 
själva. De flesta valde interna önskningar vilket ger resultatet att deras arbete inte upplevs 
handla om det de gör och bidrar till i konsekvenser för skuldsatta människor. Inspektörerna 
upplever därför inte arbetsuppgifterna som något man vill ändra på eller ens funderar över om 
rimlighet eller orimlighet föreligger.   
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Tendenser fanns dock till viljan av ett större samarbete med socialtjänsten. Här hade 
författaren ställt direkta frågor om det inte fanns en önskan till större samarbete med 
socialtjänsten, då författaren tyckte detta var en tydlig brist och i de fall då informanterna 
hade uttryckt ”att det är väl bra som det är” ville författaren ge vägledning om vad som kunde 
förbättras. Detta höll då informanterna oftast med om. Ett samarbete med socialtjänsten skulle 
bidra till flera fördelar för både inspektörer och gäldenärer. 
 

 Socialtjänstens sekretess gör att KFM inte kan få veta allt om en gäldenär som finns i 
socialtjänsten register. Det vill säga om inte inspektören skriver ett handskrivet brev 
till socialtjänsten, då upphävs sekretessen, men vilket de sällan har tid med att göra så 
detta prioriteras därför oftast bort. En önskan om dataöverföring skulle underlätta 
utredningsarbetet för KFM då socialtjänsten redan gjort en utredning om obeståndet 
som föreligger dem gäldenärer som finns i socialtjänstens register. Gäldenärer slipper 
på så sätt bli obeståndsutredda två gånger. 

 Riktlinjerna behöver klargöras: Gäldenärerna ”bollas” mellan olika instanser. 
Socialtjänsten kan till exempel säga att gäldenären skall ringa till KFM, och KFM 
säger till gäldenären att det där får du ta med socialtjänsten. För att komma 
ifrån ”bollandet” önskade en informant att man fastslog riktlinjerna bättre, det här är 
en KFM sak, och det där en sak för sociala myndigheterna. 

 
 
Författaren hade dock trott att det skulle vara mycket mer tankar kring det man gör, mot 
människor, trots att det är lagar och regler. Inspektörerna är de som får höra eländet och 
förklaringarna från gäldenärer hur de hamnat i sin skuldsituation. Att sedan åka och avhysa 
den samme från sin bostad bekommer inte inspektörerna märkvärt. Att medkänsla saknas, 
enligt författaren, kommer av den övertygelse om lagarnas riktighet och ur aspekten att det 
handlar om ett upprätthållande av den allmänna betalningsmoralen. De anställda ser sitt 
arbete som innehållande en mycket viktig uppgift då samhället annars skulle braka ihop, det 
skulle bli anarki, som en informant utryckte det. Av önskningarna att döma speglade detta ett 
arbetsmässigt tillstånd med samsyn. Detta då arbetsgruppen hade tankar med samma interna 
önskningar och upplevde samma interna problem.  
 
7.6 För vidare forskning 
Det vore intressant att med deltagande observationer studera KFMs interna utbildning. Där 
kan man söka förstå om och hur personalen som arbetar på KFM får för verktyg i att hantera 
mänskliga möten. Om normer och värderingar lärs ut eller blir en intern samsyn redan i 
utbildningen. Intressant vore också att gå in djupare i det samarbete mellan företaget Intrum 
Justitia och KFM som till synes pågår. 
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Slutsatser  
Den rättsvårdande myndigheten KFM, som de anställda anser den vara, ställer jag mig 
tveksam till. Ett rättsväsende som inte prövar eller utreder omständigheterna. Vid en 
polismyndighet ser man till omständigheter i fallen och gör noggranna bedömningar innan 
man dömer individer till både långa och korta fängelsestraff eller böter. KFMs rättsvårdande 
roll i vårdandet av rättvisan är enligt mina utsagor genom denna rapport, mycket tveksam. 
Många lever med skulder på livstid trots avbetalningsplaner, och med en vilja att göra rätt för 
sig och detta trots att orsakerna till skuldsättningen från början ibland kan bero på 
samhälleliga brister. De anställda på myndigheten är individer som hjälper till i 
upprätthållandet av det nuvarande systemet. Uppsatsen visar eller bevisar att det är 
människorna i organisationen som både upprätthåller och formar karaktären vid den 
organisation som de tillhör. Individernas vilja till lydnad överbrygger det mänskliga 
förståndet att ingripa eller säga ifrån när orätt begås. Övertygelsen om lagarnas riktighet och 
den viktiga funktion i att upprätthålla betalningsmoralen är en flykt från att slippa känna vad 
dem faktiskt gör mot levande människor i samhället i Sverige år 2010. 
 
Samhällets sett att se på skuldsatta människor blir bestämmande för hur man väljer att agera 
eller inte agera. Att finna lösningar på ett problem kräver ett problem att lösa. Av vad som 
framkommit av de åtta intervjuerna så ser Inspektörerna inte några problem, snarare som om 
de redan funnit den rätta vägen. Byråkratin främjar inte kreativiteten då man underlåter att se 
hela samhället attityd, åtminstonde delvis, som en del i  de skuldsattas situation. Uppsatsen 
Inleddes med ett citat av Zygmunt Bauman och kommer nu avslutas med ytterligare ett citat 
av honom som är talande för både diskussion och slutsatts.  
 
”Det är de handlingar som är bestämda till att bli uteslutna- de felaktiga handlingarna- som 
försätter de uteslutna i deras svåra situation. I uteslutningsprocessen är de uteslutna själva 
den verkande kraften, den aktiva sidan. Att bli utesluten framställs alltså som ett resultat av 
socialt självmord, inte social avrättning. Det är de uteslutnas fel att de inte gjorde något på 
förhand givet. Att utesluta dem är inte bara en övning i städning utan en etisk handling, en 
utmätning av rätta förtjänster, en akt av rättvisa. De som beslutar om och verkställer 
uteslutningen kan känna sig rättrådiga, så som det anstår försvarare av lag och ordning och 
väktare av anständighetens värden och normer.” (Z Bauman 1998 s. 124) 
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Bilaga 1 
 
 
2010-03-24 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Kerstin Trankell, är 36 år och studerar sociologi på Luleå tekniska universitet. Jag 
skall strax påbörja min examensuppsats och har en önskan om att göra den på er arbetsplats. 
 
Den kommer att handla om era arbetsvillkor, främst är det era upplevelser av den som jag vill 
höra om. Det innebära att jag kommer göra ett antal intervjuer med er som arbetar på 
Kronofogdemyndigheten. Jag bifogar ett PM som utförligare beskriver det och arbetet som 
föreligger examensuppsatsen.  
 
Jag har redan erhållit tillåtelse att göra studien av myndigheten så nu vill jag fråga er som 
arbetar på indrivningen om att få göra intervjuerna med er. Intervjuerna kommer att spelas in 
av mig med en mp3 spelare. Detta för att inte felcitera och underlätta det kommande arbetet.  
 
Jag hoppas att ni vill medverka och på så sätt också bidra till min examen. Jag vill också 
påpeka att det inspelade materialet endast kommer att användas av mig under arbetets gång 
med studien. Allt material kommer sedan att förstöras. Endast kortare citat från intervjuerna 
kommer att tryckas och fingerade namn kommer att användas för citaten. 
 
Du som medverkande kan också när som helst välja att avbryta ditt medverkande, även under 
det pågående arbetet med uppsatsen. Allt material som då spelats in eller redan använts i 
uppsatsen tas då bort med omedelbarverkan. 
 
 
Vänliga hälsningar Kerstin Trankell 
 
 
Telefon 076.1451960 
 
kertra-7@student.ltu.se  
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Bilaga 2 
 

PM  
 
Kronofogdemyndigheten har cirka 2300 anställda på 43 orter. På uppdrag från regering och 
riksdag skall de bidra till ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Kronofogdemyndigheten 
skall forma morgondagens samhälle (www.kronofogden.se). 
 
Detta är höga krav, då välfärdssamhället befinner sig vara på nedgång och fler och fler 
människor lever på existensminimum. Vräkningar verkställs  på KF där även barn ibland 
berörs, vars föräldrar hamnat hos KF. Det är inte helt ovanliga arbetsuppgifter för någon som 
arbetar vid kronofogdemyndigheten. Det finns även arbetsuppgifter som försätter människor 
som redan lever i ”fattigdom” i ytterligare fattigdom. Detta medför även att de som bara gör 
sitt arbete får ta emot samtal som kan innehålla hotfulla buskap från de som hamnat hos KF. 
Hur upplevs detta, att arbeta med dessa arbetsuppgifter?  Hur upplevs arbetsvillkoren? Är 
KFs mål förenliga med den upplevda verkligheten hos de anställda?  
 
Syfte 
Hur upplevs arbetsvillkoren på Kronofogdemyndigheten. 
 
Frågeställningar som föreligger. 
 

 Anställdas upplevelse av Kronofogdens uppgift 
 Anställdas upplevelse av handlingsutrymmet? 
 Anställdas upplevelse av Hälsa/välbefinnande? 

 
 
Metod 
Metoden som kommer användas är kvalitativ. Det innebär att cirka sju intervjuer kommer att 
göras med de anställda vid indrivningen på kronofogdemyndigheten. 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
Namn? 
Ålder? 
Utbildning? 
Befattning/anställd sedan? 
Civlstånd? 
Barn? 
 
 
Uppgift 
 

 Vilken är Kronofogdens uppgift/uppgifter? 
 Hur ser du på uppgiften?  
 Vilken är din huvudsakliga uppgift? 
 Hur upplever du din arbetssituation?  
 Hur ser en vanlig dag/vecka ut för dig på arbetsplatsen? En kort beskrivning. 
 Om du hade fria händer, finns det då något du skulle vilja förändra? (ex, räntan, 

inkasso) 
 Upplever du att du har tydliga riktlinjer? Vad gör dem tydliga/otydliga? 
 Vilket ansvar har du? Hur upplever du det? 

 
 
Handlingsutrymme/Frihet i arbetet 
 

 Vad är handlingsutrymme för dig? 

 Hur upplever du ditt handlingsutrymme i arbetet?   
 Vilken betydelse har handlingsutrymmet för dig i arbetet? 
 Vad känner du för dina arbetsuppgifter? 
 Har du någon ide som du skulle vilja tillföra till dina arbetsuppgifter? 
 Positiv? Varför/hur då? För vem? 
 Negativt? Varför/hur då? För vem? 
 
 
 

Hälsa/bakgrund 
 

 Hur upplever du att du mår, din hälsa? 
 Upplever du att arbetet följer med dig hem? 
 Vilket ansvar tar kronofogdemyndigheten? 
 Får du reaktioner när du talar om att du arbetar vid KFM? 
 Har du någon ide på hur myndigheten ska främja anställdas välbefinnande? 
 Har du någon egen strategi för att må bra (behålla hälsa och välbefinnande)? 
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