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Förord 
 

Genom uppsatsprocessen har vi fått en större inblick och förståelse för hur 

handläggningsarbetet fungerar inom Försäkringskassan då det gäller att ta egna 

initiativ i handläggningsarbetet. Vi vill tacka de intervjupersoner som medverkat 

och gjort vår uppsats möjlig att utföra. 

Vidare vill vi tacka vår handledare Jürgen Hartmann för hans brinnande intresse 

och stöd under uppsatsens gång. 

 

Borlänge, mars 2013 

Dan Strömberg och Kristina Larsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med vår uppsats var att få en djupare insikt i och kunskap om hur de 

människor som arbetar med försäkringsärenden på Försäkringskassan upplever 

och ser på sitt arbete. Våra frågeställningar söker svaret på hur handläggarna 

uppfattar sina möjligheter till egna initiativ i handläggningsarbetet. För att få svar 

på dessa frågor från ett ”inifrånperspektiv” har vi valt att hämta empirin från en 

fokusgruppintervju med fyra tjänstemän som arbetar med handläggning på en 

Försäkringskassa i Mellansverige. Vårt teoretiska utgångsläge var Johan Asplunds 

teori om den sociala responsiviteten och Roine Johanssons teori om 

organisatoriska begränsningar i kundrelaterat arbete. En annan utgångspunkt för 

vår studie har varit tidigare forskning inom områden som berör Försäkringskassan. 

Vi har genom vår studie kommit fram till att den teori som Roine Johansson tar 

upp om handläggningsutrymme bekräftas utifrån de slutsatser vi dragit från vår 

analys. Den sociala relationen som utspelas mellan handläggarna i det dagliga 

arbetet får sin förklaring genom Asplunds teori om den socialt responsiva 

människan och ger upphov till en intern policy som formar ärendehanteringen för 

lokalkontoret på ett specifikt sätt. Vi har kommit fram till att det finns ett 

handlingsutrymme i Försäkringskassan som grundar sig på interna 

överenskommelser och egna initiativ i arbetet. Detta bekräftas av Roine 

Johanssons teori om handlingsutrymme inom Försäkringskassans arbetsområde. 

 

Nyckelord: Beslut, handläggning, ramlagar, intern policy, läkarintyg, egna 

initiativ, kund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 
The purpose of our study was to gain a deeper insight into and knowledge of how 

the people who work with insurance matters of Insurance experience and look at 

their work. Our questions seeking the answer to how managers perceive their 

opportunities to take the initiative in handling the work. To get answers to these 

questions from an "inside perspective" we have chosen to collect empirical data 

from a focus group interview with four officials involved in the handling of a 

social insurance office in central Sweden. Our theoretical starting point was Johan 

Asplund's theory of social responsiveness and Roine Johansson's theory of 

organizational constraints in customer-related work. Another point of departure for 

the study has been previous research in areas related to the Swedish Social 

Insurance Agency. We have, through our study concluded that the theory Roine 

Johansson takes up the processing space is confirmed by the conclusions we have 

drawn from our analysis. The social relationships that take place between the 

officers in their daily work can be explained by Asplund's theory of the socially 

responsive man and gives rise to an internal policy that shape case management for 

local office in a specific way. We conclude that there is a discretion in Insurance 

based on internal agreements and initiatives at work. This is confirmed by Roine 

Johansson's theory of discretion Insurance work. 

  

Keywords: Decision, management, framework, internal policies, medical 

certificates, initiative, customer. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

En grundläggande del i den svenska välfärden är de trygghetssystem som rycker 

in när vi drabbas av arbetslöshet eller sjukdom. Lagar och bestämmelser utgör här 

den organisatoriska ram som bestämmer i vilken omfattning vi kan få del av det 

försörjningsstöd som samhället erbjuder. Det enskilda fallet bedöms och beslutas 

av tjänstemän som har både de statliga ramlagarna och den enskilda kunden att ta 

hänsyn till. Vi vill se om och i så fall hur tjänstemännen hanterar 

motsägelsefullheten i dessa hänsynstaganden. 

 

Som bakgrund till vår studie ligger den allmänna samhällsdebatten om 

Försäkringskassans arbete. En debatt som ägnar sort utrymme åt långa väntetider 

och negativa beslut för kunderna (Swedin, D. 2011). Här uppkommer en fråga  

som ger oss anledning att studera handläggarnas arbete närmare. Under de senaste 

åren har vi genom massmedia sett människor drabbas av nekad sjukpenning från 

Försäkringskassan. Utifrån myndighetens perspektiv har man den åsikten att det är 

förändrade villkor som regering och riksdag beslutat om som gjort det allt svårare 

att få rätt till sjukpenning. Med utgångspunkt från detta blir vårt syfte att 

undersöka om personalen på Försäkringskassan har ett handlingsutrymme och om 

så är fallet få en inblick i hur de uppfattar och tillämpar denna möjlighet till egna 

initiativ.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Sociologin kan ur ett allmänt perspektiv ses som läran om samhället vilket för vår 

undersökning är en alltför diffus definition. Vi kommer därför i det följande att 

använda oss av några centrala sociologiska begrepp som är relevanta för vår 

studie och de är: social responsivitet, organisation och handlingsutrymme. 

 

Syftet är att se hur handläggarna på Försäkringskassan upplever om det finns 

möjlighet till egna initiativ i det dagliga arbetet? 

 

 Har handläggarna möjlighet att ta hänsyn till en enskild kunds behov?  

 Hur påverkas handläggningsarbetet av den interna interaktionen mellan 

handläggarna? 

 

1.2 Avgränsning 
 

I vår undersökning avgränsade vi oss till handläggning av sjukförsäkringsärenden 

som gäller beslut om sjukpenning för enskilda personer varvid vi bortsåg från 

ärenden som berör föräldrapenning, egna företagare och dylikt. Vi begränsade oss 

också till ärenden där sjukintyg från läkare inom allmänna sjukvården tillsammans 

med lagar och bestämmelser utgör de styrande dokumenten. Den geografiska 

avgränsningen blev en Försäkringskassa i Mellansverige där 4 personer av totalt 

64 som arbetar med försäkringsärenden utvaldes som intervjupersoner i en 

fokusgrupp.  

 

1.3 Disposition 
 

Av andra kapitlet framgår vad tidigare forskning kommit fram till inom 

ämnesområdet och vi tar avstamp från de relevanta delarna i denna forskning i vår 

undersökning. Tredje kapitlet innefattar en redogörelse av Asplunds teori om den 

sociala responsiviteten samt Johanssons organisationsteori som berör 

tjänstemännens handlingsutrymme i den svenska byråkratin. Dessa teorier utgör 

tillsammans utgångspunkten för vår studie. Fjärde kapitlet består av metoddelen 

där det ges en närmare förklaring av de teoretiska grunderna till undersökningen 
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där för- och nackdelar med de valda metoderna diskuteras. Kapitlet avslutas med 

ett resonemang kring hur tillförlitligheten kan bedömas i en kvalitativ studie. 

Femte kapitlet belyser resultatet av undersökningen med en följande 

analysdiskussion. I det avslutande kapitel sex redogör vi för de viktigaste 

resultaten och slutsatserna och då i förhållande till uppsatsens syfte och 

frågeställningar, även förslag till vidare studier lyfts fram. Arbetsfördelningen är 

uppdelad enligt följande, Kristina Larsson ansvarar för uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. Dan Strömberg ansvarar för metod och material. Analysen av det 

empiriska materialet gjordes gemensamt och det resultat vi kom fram till 

redovisas i diskussionskapitlet.  

 

1.4 Begreppsdefinitioner 
 

Med beslut avses handläggarnas slutliga bedömning av en ansökan om 

sjukpenning. Handläggning är det utredningsarbete som en tjänsteman gör för att 

kunna fatta beslut i ett sjukskrivningsärende. Intern policy betecknar ett sätt att 

arbeta på som är unikt för varje lokalkontor. En kund är en person som ansöker 

om sjukpenning hos Försäkringskassan. Med ramlagar avses de grundläggande 

värderingar och allmänna riktlinjer som lagstiftaren utformat där detaljreglering 

av tjänstemännens arbete förekommer endast i mindre omfattning. 

 

1.5 Bakgrund 
 

En viktig del i det Svenska trygghetssystemet är Socialförsäkringen. 

Socialförsäkringen innebär skydd för familjer, sjukdom och arbetsskada, 

funktionshinder, ålderdom, efterlevande och boendestöd (Sfb 5:9 6:6§§). Den 

omfattar alla som bor (alltså har sin hemvist) och arbetar i Sverige om inte arbetet 

görs för ett annat lands räkning. Socialförsäkringen administreras av 

försäkringskassan och även pensionsmyndigheten och skatteverket (Sfb 2:2§). I 

denna uppsats beskrivs endast Försäkringskassans handläggning av sjukpenning 

men mer utförlig information finns att läsa ibland annat socialförsäkringsbalken. 

Försäkringskassan är således den myndighet som handlägger ärenden som avser 

förmåner vid arbetsskada och sjukdom (Sfb 23:5§). 
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De första 14 dagarna i en sjukperiod står arbetsgivaren för så kallad sjuklön. Detta 

gäller inte om den försäkrade är egen företagare eller inte skulle ha arbetat. Det är 

först efter dessa 14 dagar som Försäkringskassan tar över ärendet. De som blir 

sjuka och är arbetslösa, föräldralediga eller studerar kan få sjukpenning från 

Försäkringskassan redan andra dagen i sin sjukperiod. 

 

Rätt till sjukpenning har den försäkrade vid sjukdom som sätter ner hans eller 

hennes arbetsförmåga med minst en fjärdedel (Sfb 27:2§). När en handläggare på 

försäkringskassan ska bedöma rätten till sjukpenning, ska denne enligt 

byråkratiska modellen bortse från den sökandes personliga egenskaper (Sfb 

27:3§). Detta för att alla ska bedömas lika efter endast det som anses relevant som 

arbetsuppgifter och nedsatt arbetsförmåga. Även kan sjukpenning fås för 

medicinsk behandling eller rehabilitering för att förebygga eller förkorta 

sjukdomstiden eller häva nedsättning av arbetsförmåga. Villkor för att detta ska få 

göras är att läkare har ordinerat det och att det ingår i en för försäkringskassan 

godkänd plan (Sfb27:6§). Försäkringskassan bedömer endast förmågan att arbeta 

och inte sjukdomen eller symptomen i sig. 

 

Den försäkrade ska efter sju dagar inskaffa ett läkarintyg som Försäkringskassan 

använder vid bedömningen av nedsatt arbetsförmåga och rätten till sjukpenning 

(Sfb 27:25§). År 2008 infördes rehabiliteringskedjan, den innebär införande av 

tidsgränser. Rehabiliteringskedjan infördes främst för att sänka 

sjukskrivningsantalen och förkorta sjukskrivningstiderna (2011 SFS 2010:470). 

Rehabiliteringskedjan innebär att under en period på 450 dagar kan sjukpenning 

på normalnivå fås i högst 364 dagar, sedan sänks sjukpenningen. De första 90 

dagarna i en sjukperiod ska den försäkrades arbetsförmåga endast jämföras med 

sina normala arbetsuppgifter eller annat arbete hos sin ordinarie arbetsgivare (Sfb 

27:46§). Rätt till sjukpenning har den försäkrade alltså endast om den försäkrade 

inte klarar av sina ordinarie eller andra erbjudna arbetsuppgifter eller om inte 

arbetsgivaren har andra arbetsuppgifter att erbjuda den försäkrade, de 90 första 

dagarna i en sjukperiod. Efter dessa 90 dagar har den sjukförsäkrade endast rätt 

till sjukpenning om denne inte klarar av att utföra någon annan arbetsuppgift hos 

sin ordinarie arbetsgivare eller om arbetsgivaren inte har någon annan 
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arbetsuppgift att erbjuda (Sfb 27:47§). Efter att det gått sammanlagt 180 dagar står 

det i socialförsäkringsbalken  

Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga 

under 180 dagar ska dessutom, om det inte finns särskilda skäl mot det eller 

det i annat fall kan anses oskäligt, beaktas om den försäkrade har sådan 

förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom  

1. sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, 

eller  

2. annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne (Sfb 

27:48§). 

Hur detta ska tolkas verkar inte så lätt. Det är väldigt brett formulerat för att den 

ska passa alla olika försäkrade. Införandet av rehabiliteringskedjan har visat sig 

vara mest effektiv just vid 180 dagars gränsen enligt en rapport från Institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering  därför att vetskapen om att 

en tidsgräns existerar på något sätt får folk att inte kunna slappna av och stanna i 

sjukläget, utan istället blir de stressade och på så sätt skyndar sig de försäkrade att 

hitta ett nytt eller gå tillbaka till sitt gamla jobb (Pathric Hägglund 2010:1). 
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2. Tidigare forskning 
 

I Peter Hultgrens avhandling Det dubbla statushandikappet och sjukförsäkringens 

moraliska praktiker (2011) tar han upp vilka faktorer som inverkar på utfallet av 

de sjukförsäkringsärenden som handläggarna har att ta ställning till. Det framgår 

klart av utredningen att en kunds sociala status har en avgörande betydelse för om 

han eller hon ska kunna få sin ansökan om sjukpenning beviljad. Detta innebär att 

man tar hänsyn till kunden, ett brott mot den byråkratiska likhetsprincipen. 

Personer med högre utbildning och intellektuella arbeten får sin sjukpenning 

beviljad i betydligt högre grad än de som har ett kroppsarbete, är arbetslösa eller 

belastade med någon social problematik. Den senare kategorins rätt till 

sjukpenning ifrågasätts utifrån moraliska värderingar (Hultgren 2011:146). En 

kunds personliga egenskaper får här en styrande inverkan på 

handläggningsarbetet. 

 

Varför denna sociala indelning när det gäller att få del av de sociala 

trygghetssystemen? Hultgren anser här att en grundläggande förändring i 

socialförsäkringens konstruktion gör att Försäkringskassans utredare tenderar att 

fokusera på en kunds sociala status (Hultgren 2011:146). Han framhåller vidare 

att problemen med att tolka lagtexten bidrar till att olika Försäkringskassor tolkar 

bestämmelserna på olika sätt vilket gör att en enhetlig bedömning över hela landet 

av sjukförsäkringsärenden inte blir möjlig. Som en delförklaring till variationen i 

bedömningsmönstret ser Hultgren den ”klickbildning” som uppstår på de olika 

kontoren där enskilda handläggare och försäkringsläkare frekvent avslår 

ansökningar om sjukpenning (Hultgren 2011:144). 

 

Stina Hall tar i sin bok Det offentliga mötet (2001) upp att implementeringen av 

lagtexten i förvaltningsledet kan ses som en förutsättning för det legitima i 

Försäkringskassans verksamhet. Här handlar det för myndigheten om att ge 

medborgarna en tro på att socialförsäkringssystemet gynnar alla människors lika 

villkor, en tilltro som kan vara svår att uppnå då lagtexten tolkas olika inom 

landet. Handläggarens arbete kan på vissa platser komma att domineras av den 

byråkratiska normen som enlig Hall bland annat handlar om att distansera sig från 

kunden och endast se till rättssäkerhet och likabehandling vilket innebär att 
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kundens individualitet inte vägs in i bedömningen av det enskilda ärendet (Hall 

2001:92). Hall tar i sin studie också upp hur försäkringstjänstemannen ofta slits 

mellan en medkänsla för kunden och kravet på att följa bestämmelser och praxis 

(Hall 2001:89). Här uppstår en svår balansgång mellan att vara medmänsklig och 

att strikt följa den byråkratiska normen och de bestämmelser som utgör grunden i 

arbetet med handläggning av sjukförsäkringsärenden. Hall framhäver här att från 

organisationens sida kan det ses som bra att vid vissa tillfällen lyssna till kundens 

åsikter för att på så sätt få ner antalet överklaganden men att detta inte innebär att 

den interna policyn ändras efter de försäkrades önskemål (Hall 2001:103). 

 

Ståhl m.fl. (2011) Sjukskrivningssystemet och dess aktörer undersöker med hjälp 

av kvalitativa intervjuer hur sjukskrivna, arbetsgivare, 

försäkringskassehandläggare och läkare resonerar kring rehabiliteringskedjans 

tidsgränser. Dessa tidsgränser innebär att avstämningsmöten ska hållas med 

handläggaren, kunden, läkaren och eventuell arbetsgivare efter 90, 180 och 365 

dagar där ska arbetsförmågebedömningar, rehabilitering och återgång till arbetet 

diskuteras. 

Syftet med rehabiliteringskedjan var att standardisera sjukskrivningsprocessen för 

att alla skulle behandlas likvärdigt, förr var det ofta lokala skillnader. 

Rehabiliteringskedjan skulle också förkorta sjukskrivningstiderna genom 

införande av tidsgränser med olika steg och till sist ett slutdatum på 365 dagar 

som skulle fungera som ett sätt att sänka sjukskrivningsantalen. 

 

Handläggare upplever att de ska lägga mer tid på att hålla tidsgränser och utreda 

om kunden har rätt till ersättning än att rehabilitera kunder och se till att de 

kommer tillbaka till arbetet, även tid till att göra individuella bedömningar anses 

komma i konflikt med tidsgränserna. Handläggarna framhöll i intervjuerna att de 

ej ska se kunden utan endast det som står i blanketterna de får in, därför att det ska 

vara lika för alla och endast vissa faktorer anses som viktiga, detta upplevs som 

svårt av handläggarna och det uppstår oftast etiska dilemman. Detta medför att 

hela rehabiliteringskedjans system upplevs som inflexibelt av handläggarna 

eftersom att det ej tar hänsyn till kunders olikheter och ej heller anpassas 

tidsgränserna för kunders olika förutsättningar. Det framgick också att 
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handläggare gör bedömning av arbetsförmåga baserat på riktlinjer snarare än på 

den enskilda kundens behov, de tar väldigt lite eller ingen hänsyn alls vid kundens 

livssituation.  

 

Ståhl skriver att sjukskrivna, läkare och arbetsgivare upplever handläggarna som 

svårtillgängliga (Ståhl m.fl. 2011:46). I intervjuerna framkom att handläggare på 

försäkringskassan upplevdes som svåra att nå och att det inte var ovanligt med 

försenade eller uteblivna kontakter. Läkare och arbetsgivare framförde också sitt 

missnöje över att handläggare från försäkringskassan sällan dyker upp på 

avstämningsmöten även fast de är inbjudna. Även de papper som handläggare på 

försäkringskassan sände ut till de sjukskrivna sågs ofta som svårtydda av de 

sjukskrivna. Införandet av rehabiliteringskedjan medför också striktare 

bedömning för handläggarna som gör att behandling av ärenden tar längre tid som 

påverkar de sjukskrivna i försenade utbetalningar. Av de sjukskrivna upplevdes 

handläggarna som att de gömde sig bakom regelverk och kontakten med dem var 

oengagerat och opersonligt. Till skillnad från kontakten de hade med läkare, 

sjukgymnaster och arbetsgivare som upplevdes personlig, engagerad och mycket 

god. Trots missnöjet som framställs av handläggarna och försäkringskassan så 

upplevde inte de sjukskrivna att handläggarna var onda, de menar att det är 

systemet som är fel och att handläggarna bara gör sitt jobb. Det framställs att 

rehabiliteringskedjan är väldigt opersonligt och att de sjukskrivna endast ses som 

funktioner med vissa karaktäristika som sjukdomssymtom och specifika 

arbetsuppgifter den sjukskrivne ska utföra på sitt ordinarie arbete och det övriga 

anses oviktigt. 

 

Sammanfattning 

Vårt val av tidigare forskning är gjord med utgångspunkt från frågeställningarna 

där fokus ligger på handläggarnas utrymme för egna initiativ. Hultgren tar upp 

områden som berör en kunds sociala status och visar att det har en avgörande roll 

för beslut om sjukpenning. Här ser vi en koppling till respondenternas uttalanden 

om att de ser till en kunds sociala omständigheter som de själva säger och är 

medvetna om att de ej får ta hänsyn till, men gör det i alla fall för att få en 

uppfattning om kunden för att kunna ge rätt hjälp och vägledning, detta inverkar 
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då självklart på det beslut som kunden får. Hultgren tar också upp problematiken 

med lagtolkningen som får en varierad struktur över landet. 

 

Halls studie från 2001 med betoning på bemötande av kunden berör objektivitet, 

rättsäkerhet och att distansera sig från kunden för att få en så rättsäker bedömning 

som möjligt. Detta ger en komplexitet när det gäller empati och medkänsla mot 

kunden som framträder tydligt i vår analys. Halls studie kan ses som giltig även i 

nutid för vår uppsats och som ett bra komplement till Hultgrens avhandling.  

 

Ståhl m.fl. skriver i sin studie om intervjuer med berörda parter såsom läkare, 

handläggare, sjukskrivna och arbetsgivare i rehabiliteringskedjan. Här framgår 

tidsgränsernas betydelse vid bedömning av kundens rätt till sjukpenning samt 

svårigheten att objektivt bedöma läkarintygen. Handläggarna tar i intervjuerna 

också upp hur svårt det är att få kontakt med allmänläkaren för att få läkarintygen 

kompletterade. Här ser man förhållanden som har en klar inverkan på de beslut 

som gäller kundens rätt till sjukpenning vilket berör vårt syfte och frågeställningar 

som gäller handlingsutrymme.  

 

Vi är väl medvetna om att det finns  betydligt mer studier rörande 

Försäkringskassan men vi anser att dessa ej är nödvändiga för vår undersökning 

då de dels berör andra ämnen som t.ex. egenföretagare, vård av barn (VAB) och 

föräldrapenning m.m. De tre valda undersökningarna samt Roine Johanssons och 

Johan Asplunds teorier täcker på ett bra sätt upp våra frågeställningar som 

tillsammans med empirin ligger till grund för vår analys. 
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3. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter 
 
Vi utgår i vår tolkning av det empiriska materialet från Johan Asplunds teori om 

Social responsivitet och Roine Johanssons teori om gräsrotsbyråkratin. Dessa två 

teorier ska bekräftas av vår undersökning. 

 

Johan Asplund utgår i sin teori om social responsivitet utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv som studerar beteendet hos människor i närvaro av 

andra människor. Att studera den sociala responsiviteten ger oss en inblick i hur 

handläggningen av sjukförsäkringsärenden påverkas av det växelspel mellan 

handling och gensvar som pågår bland tjänstemän med likartade arbetsuppgifter. 

 

Begreppet social responsivitet består av två ord: socialitet och responsivitet, det 

kan översättas till sällskapligt gensvar. Asplund menar att människan är en socialt 

responsiv varelse i grunden (Asplund 2010:33). Med social responsivitet menar 

Asplund att människan är sällskaplig och att hon har en benägenhet att svara när 

det ställs frågor till henne (Asplund 2010:29). Social responsivitet är ett växelspel 

mellan två eller flera människor. Vad den ena personen gör är ett svar på vad den 

andra personen just har gjort, alltså det den ena personen gör fungerar som ett 

stimuli som kräver respons från den andra personen och så fortsätter det (Asplund 

2010:12). Att människan är socialt responsiv innebär också att hon växlar 

identiteter, mellan att vara sig själv och att vara den andre. Som när en människa 

upplever sig vara observerad, även om hon inte vet säkert om hon är det, tar hon 

den andres roll som eventuellt observerar henne och beter sig på det sättet hon vill 

bli sedd. Hon försöker genom dennes ögon se sig själv, hon blir både aktris och 

publik. Både den som stimulerar och responderar. Jaget och medvetandet är 

produkter av socialitet och responsivitet. Det kan inte finnas ett jag om det inte 

finns ett du (Asplund 2010:67). Vi ser alltid saker i relation till något annat, om 

det endast skulle finnas endast en människa på hela jorden, finns inte behovet av 

att kalla sig för ett jag. Jaget är på det sättet alltid besmittat av ett du (Asplund 

2010:106). Det är alltså i vår sociala responsivitet som vi utvecklar vår 

individualitet.  
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Vad en given stimuli är framgår inte av denna stimulus i sig utan av den respons 

den väcker. Omvänt framgår det inte en given respons, betraktad för sig vad den 

är. En respons är ju alltid en respons på en stimulus (Asplund 2010:52). Språket 

förutsätter social responsivitet. Förmågan att ömsesidigt avge gensvar samt 

föregripa motpartens gensvar och sätta sig in i motpartens ställe är vad som gör 

språket till språk. Utan social responsivitet hade människan inte kunnat utbilda ett 

språk (Asplund 2010:14). Alla svar (responser) på en handling (stimuli) är en 

form av social responsivitet. Inte bara att tala, även att visa kroppsspråk, att bli 

glad eller arg eller att till och med inte svara när någon talar till dig är en form av 

respons (Asplund 2010:42). Att kommunicera är att förhålla sig socialt responsivt 

till någon. Den sociala responsiviteten undkommer vi som människor aldrig, den 

följer oss överallt, även i våra drömmar och i vår ensamhet (Asplund 2010:99).  

Det är vår sociala responsivitet som är förutsättningen för vår normalitet.  

 

Även ensamma aktiviteter med endast föremål behöver inte vara egocentriska 

eller osociala. Föremålet kan bli till ett levande väsen för människan om föremålet 

kan svara. Att vrida nyckeln på bilen är ett stimuli, när bilen startar responderar 

bilen. Människan identifierar sig med föremålet. 

 

I det ursprungliga tillståndet är den sociala responsiviteten vild och barnslig och 

sätter inga gränser. Människan betraktas som ”socialiserad” (vuxen) när hennes 

sociala responsivitet blivit kraftigt inskränkt (Asplund 2010:29). I naturtillståndet 

responderar människan på vad som helst, senare börjar hon begränsa sig. I den fria 

responsiviteten är förhållandet mellan stimuli och respons dialektiskt, stimulus 

och respons hänvisar mångtydigt till varandra. Fri social responsivitet elimineras 

när en stimuli har en förväntad bestämd respons. Att disciplinera är att eliminera 

fri social responsivitet och ersätta den med entydiga förbindelser mellan stimuli 

och responser. När stimuli och respons blivit förknippade med varandra enligt ”en 

på förhand uppgjord kod” blir förhållandet dem emellan mekaniskt utvändigt, då 

handlar inte längre människan utan hon beter sig (Asplund 2010:81). Sociala 

responsiviteten utvecklar sig i tid och rum. Disciplineringen begynner därför alltid 

med att rörelsefriheten i tid och rum begränsas. Den socialt responsiva människan 

lever emellertid inte ensam och isolerad i tid och rum. Hennes rätta element utgörs 
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av samvaro i tid och rum. Att disciplinera innebär därför också att man försöker 

göra tiden och rummet socialt tomma genom att införa t.ex. en tidtabell, göra 

rummet oföränderligt och isolera, t.ex. i en byråkrati. Att disciplinera är att 

bemästra den sociala responsiviteten (Asplund 2010:82).  

 

Det finns vissa regler som fungerar som föreskrifter för social responsivitet t.ex. 

hur man avslutar ett samtal eller går på en trottoar och möter andra. Där det finns 

föreskrifter finns också förbud. Föreskrift för social responsivitet är liktydigt med 

förbud angående asocial responslöshet (Asplund 2010:127). Yrkeslivet framstår 

som rutinerad och ritualiserad social responsivitet. Ritualiserat därför att det finns 

alltid ett rätt sätt och ett orätt sätt att bära sig åt. Rutiniserat därför att det behöver 

inte uttänkas för att levas, ej heller behöver det improviseras. Rutin och ritual är 

en form av disciplin och samtalet är en form av disciplinerad social responsivitet, 

det följer givna regler, man talar (helst) inte i mun på varandra eller går iväg mitt i 

samtalet utan att först komma till ett gemensamt avslut (Asplund 2010:128). 

 

Människans känslor betraktas inte som sociala responsivitetsformer förrän hon ger 

utlopp för dem menar Asplund (Asplund 2010:49).  

Motsatsen till social responsivitet är asocial responslöshet. Social responsivitet är 

naturligt för människan och kommer av sig själv, utan att hon tänker på det. 

Asocial responslöshet är något som vi måste förmå oss själva att bete oss 

medvetet (Asplund 2010:13). Asplund skriver att 

Dömd till evig pina är den som för evigt dömts att ensidigt leverera 

responser. Aldrig avge stimuli som kan väcka responser (Asplund 2010:75). 

Asplund talar om begreppet utbränning och menar att det yttrar sig i att personen 

känner sig likgiltig och inte känner vare sig positiva eller negativa känslor för sin 

motpart. Att vara likgiltig för sin motpart är att uppfatta denne som endast en 

funktion (Asplund 2010:147). I detta utbränningstillstånd blir personen ovetandes 

om den andre och ovetande om sig själv som föremål för den andres 

observationer. Det som förorsakar utbränning är enligt Asplund frånvaro av 

positiv och negativ feedback. Personen blir bemött som om hon inte fanns. Den 

utbrände personen upphör då att avge livstecken och i den processen förtunnas 

känslolivet och dör till slut helt ut ”Känslor är feedback” (Asplund 2010:150). 

Den sociala responsiviteten har bortfallit och blir till asocial responslöshet. 
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3.1 Organisationsteori 
 

Byråkrati är enligt Johansson en hierarkiskt uppbyggd statlig organisation inriktad 

på ett speciellt område (Johansson 2007:17). Byråkrativerksamheten riktas till 

kunder, vore det inte för kunderna skulle byråkratin inte finnas. 

 

Arbetet inom byråkratin är omgärdat av regler. Förvaltningsverksamheter har 

oftast allmänna lagar och förenklat regelverk och i så liten grad som möjligt 

detaljregler för gräsrotsbyråkratens arbete, det är myndigheterna själva som 

preciserar tillämpningsföreskrifter. Reglerna inom en byråkrati kan vara mer eller 

mindre bindande och omfatta allt från övergripande målsättningar till detaljerade 

procedurföreskrifter. Varje myndighet har också ett eget inre liv som påverkar 

handlingsutrymmet. 

 

Hierarkin i byråkratin består av olika skikt som har olika uppgifter och funktioner. 

I det lägre skiktet i myndighetsorganisationen för offentlig sektor finns de så 

kallade gräsrotsbyråkraterna, det är de som har direkt kontakt med kunderna, på 

det sättet är gräsrotsbyråkrater både underkastade en auktoritet uppifrån hierarkin 

och samtidigt utövar de en viss auktoritet över kunderna. Gräsrotsbyråkraterna har 

en viss handlingsfrihet i sina arbetsuppgifter därför att det i gräsrotsbyråkratens 

arbete ingår att göra individuella tillämpningar av generella regler, för det krävs 

en mänsklig dimension som är omöjlig att ställa upp i regelform. 

Gräsrotsbyråkraten ska i sitt arbete fatta beslut som påverkar det slag av service 

kunden erhåller, göra egna bedömningar och vid behov omdefiniera kundernas 

krav, det krävs då från gräsrotsbyråkratens sida improvisations förmåga och sunt 

förnuft.  

 

När individer söker service hos en byråkratiorganisation måste de få en form av 

byråkratisk identitet, de måste alltså bli kunder. Ingen organisation kan ta hand 

om en hel människa, en människa är oförutsägbar, full av personliga egenskaper 

och framförallt unik. Människan måste förvandlas till ett för organisationen 

hanterligt format. Detta görs genom att gräsrotsbyråkraterna först fastställer om 

individen är behörig att bli kund i organisationen, om så är fallet transformeras 

och avpersonifieras individen till ett visst karaktäristika, de egenskaper hos 
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kunden som organisationen är specialiserad till, byråkratin ska alltså endast fästa 

avseende vid det som är relevant för organisationen.  

 

De flesta kundrelaterade organisationer är enligt Johansson inriktade på 

masshantering av kunder. För att kunna sortera bland de många kunderna 

använder sig organisationer av uppdelningsprinciper, Johansson kallar detta 

administrativa kategorier (Johansson 2007:51). Johansson nämner två problem 

som kan dyka upp vid hantering av administrativa kategorier. Det första rör att 

gräsrotsbyråkraten ska göra en korrekt klassificering av kunden. Johansson tar upp 

ett exempel på detta då gräsrotsbyråkrater på Försäkringskassan ska kunna se 

arbetsförmågan kvantifierbar, de ska bedöma gradering av kundens arbetsförmåga 

i procent. Det andra problemet som dyker upp är att gräsrotsbyråkraten ska 

handlägga kundens ärende utifrån klassificeringen men utan att stöta sig med 

samhällets normer. Johansson tar också här upp ett exempel på ett sådant problem 

där Försäkringskassan sände ut ett brev om återbetalning av barnbidraget till 

föräldrar vars son avlidit. Enligt Försäkringskassan kom dödsfallet två dagar för 

tidigt för att de skulle få behålla hela barnbidraget. Båda dessa exempel visar på 

när gräsrotsbyråkraten ska ta egna initiativ och kunna bedöma godtyckligt 

(Johansson 2007:59).  

 

Kundrelationen har två aspekter, en relation mellan två människor och en relation 

mellan kund och organisation. Johansson skriver om hur en social relation mellan 

två individer fungerar. När två individer möts i en direkt kontakt i tid och rum 

alltså ansikte- mot- ansikte använder individerna idealtyper som kommer från 

deras tidigare erfarenheter av sociala relationer för att förstå och föregripa vad den 

andre tänker, men ju mer dessa individer umgås och de lär känna varandra så 

ändras dessa idealtyper (Johansson 2007:48-49). Det samtida mötet är till exempel 

när två individer talar i telefon, de kan inte se varandra och den ene individen 

uppfattas inte av den andre som en individ men individen använder sig av 

erfarenheter från den sociala verkligheten för att förstå den andre individen. Men i 

mötet inom organisationen kommer gräsrotsbyråkratens erfarenhet inte från 

idealtyper utan från organisationen i form av de administrativa kategorierna t.ex. 

arbetslös eller arbetare. De administrativa kategorierna ändras heller inte under 
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loppets gång eftersom de tillhör organisationens verklighet. Förhållandet mellan 

kund och organisation bestäms av att organisationen har begränsat sin verksamhet 

till att gälla endast ett område. Arbetet inom området begränsas av ramar som 

standardiserar och kategoriserar kunden så att denne passar in i verksamheten.  

 

Johansson skiljer mellan fall och kund. Fallet är produkten av kundrelationen 

mellan kund och gräsrotsbyråkrat, ett ting som inte kan agera. Gräsrotsbyråkraten 

arbetar med fallet utan att ha någon social relation till det, fallet är 

avindividualiserad men representerar en konkret individ. Eftersom kunden är i en 

social relation med gräsrotsbyråkraten kan den på något sätt agera och ha en egen 

vilja, men kunden blir för den sakens skull ej unik. Men ju oftare och längre 

kundrelationen fortgår desto mer blir kunden en unik individ i gräsrotsbyråkratens 

ögon, det är då ofrånkomligt att kundens personlighet och särskilda 

omständigheter kommer till uttryck i mötet med gräsrotsbyråkraten. Johansson 

benämner kundrelationen som en kamp om hur gräsrotsbyråkraternas typifiering 

av individen ska komma att se ut (Johansson 2007:61).  

 

Relationen mellan kund och gräsrotsbyråkrat kännetecknas av ett ojämnt makt- 

och beroende förhållande. Gräsrotsbyråkraten har ett övertag då det är denne som 

kan bestraffa och belöna kunden genom att godkänna det han eller hon vill ha 

eller ge avslag. Även är kundrelationen för gräsrotsbyråkraten rutinartad, för 

kunden innebär det istället en unik kontakt där kunden får offra av sin tid och ofta 

har kunden nästintill ingen kunskap av hur organisationen fungerar. Mötet mellan 

kund och gräsrotsbyråkrat sker ofta för kunden på bortaplan och för 

gräsrotsbyråkraten på hemmaplan som förstärker maktförhållandet. Men 

Johansson menar att kunden kan påverka sitt ärende genom att argumentera för 

sin sak för gräsrotsbyråkraten, införskaffa kunskap om hur systemet inom 

verksamheten fungerar och se till att få träffa samma handläggare varje möte med 

organisationen för att få en personligare relation till gräsrotsbyråkraten (Johansson 

2007:61).  
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Sammanfattning av teoretiska utgångspunkterna 

En kundrelation kan enligt Johansson ses ur två aspekter: en relation mellan två 

individer och en relation mellan kund och organisation. Detta kan knytas till 

Asplunds teori om social responsivitet. Individer är socialt responsiva varelser 

som föregriper varandras gensvar. Vid ett med Johanssons ord ansikte- mot- 

ansikte möte är just detta vad som sker. Även gräsrotsbyråkraten påverkar och 

föregriper kundens gensvar som individer. Men en kundrelation mellan 

gräsrotsbyråkrat och kund är enligt Asplunds mening utsatt för disciplinerad 

social responsivitet, då kundrelationen är begränsad till tid och rum. Johansson 

skriver att möte mellan kund och gräsrotsbyråkrat sker på en angiven tid som 

kunden måste förhålla sig efter och offra sin tid på, samt att mötet ofta sker på 

organisationen som är att betrakta som hemmaplan för gräsrotsbyråkraten. Detta 

påverkar enligt Johansson maktförhållandet till gräsrotsbyråkratens fördel. 

Gräsrotsbyråkraten är också disciplinerad av den egna organisationen då denne 

ska följa organisationens handlingsutrymme i handläggningsarbetet, 

handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkraten blir därmed inskränkt. 
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4. Metod och material 
 

Metodkapitlet inleds med en redogörelse varför vi valt en kvalitativ 

forskningsstrategi som benämns fokusgruppstudie, vilket är ett exempel på en 

kvalitativ studie och den benämns också som en fallstudie. För- och nackdelar 

med fokusgruppmetoden belyses med utgångspunkt från vår undersökning liksom 

urval och de etiska ställningstagandena som vi anser vara viktiga delar i studien. 

Vidare orienterade och vinklade vi vår valda metod så att den passar vår 

undersökning och ger ett fullgott resultat även med de nackdelar som enligt vår 

bedömning är av underordnad betydelse för slutresultatet. Kapitlet avslutas  med 

ett resonemang kring tillförlitlighet. 

 

4.1 Kvalitativ metod 
 

En kvalitativ forskningsstrategi utgör grunden i vår undersökning där vi lagt 

tonvikten på det talade ordet som genereras från en fokusgruppintervju och det 

skrivna ordet där litteratur och tidigare forskning inom vårt ämnesområde utgör en 

komplettering till empirin. Vårt metodologiska angreppssätt inbegriper även en 

holistiskt ansats som förespråkar att helheten är mer än summan av delarna. 

Patel/Davidson beskriver detta som att man ställer helheten i relation till delarna 

och pendlar mellan del och helhet för att kunna nå fram till en så fullständig 

förståelse som möjligt (Patel/Davidson 2007:30). I vår studie innebär det att vi vid 

tolkningen av tidigare forskning även tar hänsyn till den kontext där texterna 

producerades, en kontext som i vårt fall handlar om statlig förvaltning av 

trygghetssystemen och där lagar, intern policy och organisatorisk uppbyggnad 

varierar över tid. Vi anser att det är viktigt att ta hänsyn till detta när vi använder 

befintliga teorier som utgångspunkt för utformningen av syfte och frågeställningar 

av främst två anledningar. För det första för att de handläggare vi intervjuar ska 

känna att de frågor vi ställer berör deras arbete i realtid och för det andra får vi vid 

återkopplingen till tidigare forskning en inblick i hur villkoren för 

handläggningsarbetet ser ut ur andra forskares perspektiv. 

 

Vi var väl medvetna om att vår förförståelse har en klar inverkan på vårt sätt att 

utforma och genomföra vår studie genom att det vi tror och inte vet ger en delvis 
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felaktig bild av den verklighet vi ska undersöka. För att få en så objektiv 

infallsvinkel som möjligt på det arbete som handläggarna på Försäkringskassan 

utför har vi gått igenom och analyserat vad vi tror samt utvidgat vårt vetande med 

utgångspunkt från tidigare forskning. Thuren ser riktig förförståelse som kunskap 

och fördom som felaktig förförståelse (Thuren 2007:62). Varifrån har vi då fått 

denna felaktiga förförståelse eller snarare vår fördomsfulla inställning till 

verkligheten? Förutom de uppfattningar som vi har socialiserats in i bidrar den 

allmänna samhällsdebatten som förs i media där t.ex. några enstaka fall där svårt 

sjuka tvingas att söka arbete ges stort utrymme. 

 

Här är det lätt att vi får ett intryck av att Försäkringskassan inte ser till den 

enskilda kundens behov utan endast utgår från gällande regelverk. Vi har också 

med oss in i undersökningen dagspressens oftast negativa beskrivning av 

försäkringskassans arbete där negativa beslut, lång väntetid och överklaganden 

lyfts fram, åsikter som vi medvetet eller omedvetet påverkas av när vi ska studera 

handlingsutrymmet i handläggarnas arbete. En sak som också framkommit i 

media är att man inom Försäkringskassan har svårigheter med att tolka och 

tillämpa nya bestämmelser (DN 2012-02-09). 

 

Förförståelsen har en avgörande betydelse för hur vi förstår innebörden i de 

resonemang som respondenterna för under fokusgruppintervjun och att detta 

kommer att innebära att vi får en ändrad syn på de fenomen vi undersöker, vår 

förförståelse förändras kontinuerligt. Repstad beskriver detta som en process som 

möjliggör en fortgående fördjupning av meningsförståelsen vilket innebär att vi 

under intervjuns gång får en sannare uppfattning av den verklighet vi undersöker 

(Repstad 2010:132). 

 

Vår avsikt var att få en uppfattning om förhållandet mellan den av tjänstemännen 

upplevda verkligheten på Försäkringskassan och de teoretiska utgångspunkterna 

för vår studie. Vi ville också se hur vårt empiriska material var relaterat till några 

av de forskningsresultat som hör till vårt studieområde. 
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4.2 Urval 
 

Urvalet i vår studie var målinriktat då vi ville få överensstämmelse mellan våra 

frågeställningar och de valda intervjupersonerna. Genom en kontakt med 

områdeschefen på Försäkringskassan informerades han om undersökningens syfte 

och utifrån denna information valde han ut fyra handläggare som skulle bli våra 

respondenter. Personer i olika åldrar och med olika lång yrkeserfarenhet ingick i 

gruppen för att få en så allsidig bild som möjligt av handläggarnas arbete. Vi får 

en fördjupning i fallstudien som ger oss möjlighet att komma bakom den 

gemensamma attityd utåt som vi anser finns inom en fokusgrupp där alla har 

likartade arbetsuppgifter att utföra. 

 

4.3 Fokusgrupper 
 

En fokusgruppintervju blev vårt val av forskningsstrategi på grund av att den 

koncentrerar sig på ett enda fall som studeras djupgående och detaljerat. I vår 

studie utgörs fallet av en grupp handläggare som arbetar med 

sjukförsäkringsärenden på Försäkringskassan. Vi har begränsat antalet personer i 

gruppen till fyra handläggare då vi ansåg att med en grupp på fyra respondenter är 

det lättare att hålla koncentrationen kring våra frågeställningar uppe. Vi har valt 

fokusgruppintervju som utformning också för att uppnå de fördelar som 

koncentrationen till en specifik miljö ger. Bryman skriver att man väljer ett fall för 

att det ska utgöra en passande kontext för de frågor som ska besvaras (Bryman 

2011:77). 

 

I vår studie är Försäkringskassan en sådan kontext där personalen är i en miljö 

som är genomsyrad av handläggningsärenden i sjukförsäkringsfrågor vilket 

innebär att svaret på de frågor vi kommer att ställa är en del av en pågående 

tankeverksamhet. Vi anser att detta var till stor fördel i vår studie därför att 

respondenterna i en annan miljö och utanför arbetstid troligen i sin 

tankeverksamhet kan vara upptagna av mera privata saker och därmed ha svårare 

att framföra synpunkter på sitt arbete. Bryman framhåller att fallet utgör av egen 

kraft fokus för vårt intresseområde (Bryman 2011:75). I vår fokusgruppintervju 
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ligger fokus på en arbetsplats där en grupp tjänstemän finns som besitter den 

kunskap och de erfarenheter som krävs för att få ett bra empiriskt material. 

 

En fokusgrupp består av ett antal personer som har en arbetsuppgift eller annan 

aktivitet som en gemensam nämnare som stämmer överens med det tema som ska 

studeras och som i vårt fall utgörs av handläggarnas arbete med 

sjukförsäkringsärenden där vi på ett mera djupgående sätt vill få en uppfattning 

om vilka faktorer som påverkar detta arbete. Forskaren fokuserar vid 

fokusgruppintervjun på samspelet i gruppen och på den gemensamma 

betydelsekonstruktion som framkommer under samtalen. Kvale/Brinkmann 

skriver här att 

 …den livliga kollektiva interaktionen kan frambringa mer spontana 

expressiva och emotionella uppfattningar än den individuella, ofta mer 

kognitiva intervjun (Kvale/Brinkmann 2009:166).  

 

Fokusgruppmetoden blev ett självklart val för oss därför att vi då får möjlighet till 

en inblick i de oftast spontana och omedvetna synpunkter på en frågeställning som 

framkommer i en gruppdiskussion där till skillnad från en enskild intervju endast 

en oemotsagd åsikt framkommer. Den grupp vi intervjuade består av fyra personer 

där det finns möjlighet att se om det föreligger några skillnader mellan deras 

handläggning av sjukförsäkringsärenden. När de intervjuas tillsammans och vid 

samma tillfälle kan deras åsikter vägas mot varandra så att en gemensam åsikt i en 

fråga framträder tydligare. De i fokusgruppen ingående personerna är handläggare 

i sjukförsäkringsärenden och därmed delaktiga i våra frågeställningar som är 

utformade för att i största möjliga mån motsvara den verklighet som handläggarna 

dagligen befinner sig i när de fattar beslut. I intervjusituationen vill vi få en 

uppfattning om hur deltagarna i gruppen uppfattar våra frågeställningar som enligt 

Bryman kan uppnås genom att presentera ett i viss mån ostrukturerat upplägg av 

intervjun för respondenterna (Bryman 2011:447). 

 

Vår avsikt här är att få en deltagarintressant diskussion där deltagarna kan 

framföra egna åsikter utan att känna sig alltför låsta av specifika frågor genom att 

utforma intervjun som ett öppet samtal där vi inte framstår som intervjuare utan 

som samtalsledare där vi på ett diskret sätt styr samtalet i en riktning som bäst 
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gagnar vårt syfte. En klar fördel med fokusgruppintervju är att vi har möjlighet att 

få igång en konstruktiv diskussion som ger möjlighet till följdfrågor och där 

intervjupersonerna känner sig bekväma och kan framlägga svar och tankar som 

kan gå förlorade i en enskild intervju. Ett problem som kan uppstå vid en 

gruppintervju är om alla i gruppen hela tiden är överens om svaret på frågorna och 

inga avvikande åsikter framkommer. För att komma åt detta problem har vi 

förberett ett frågeformulär som respondenterna får fylla i för att vi ska kunna få en 

uppfattning om det finns tvetydigheter och meningsskillnader som inte 

framkommer i en situation där en tyst överenskommelse om hur man ska svara 

föreligger. Vi läste svaren efter intervjun när vi började analysarbetet för att kunna 

få en uppfattning om en sådan överenskommelse fanns. Blev vår bedömning att så 

var fallet hade vi möjlighet att få syn på det som ett gemensamt ställningstagande 

vill dölja. 

 

Fokusgruppintervjun som var öppen med en intervjuguide (bilaga 2) som grund 

genomfördes v49 2012 på ett av Försäkringskassans lokalkontor i Mellansverige 

där vi blev varmt mottagna. Själva intervjun genomfördes i ett neutralt och 

rogivande rum vilket bidrog till den avspända atmosfären under hela intervjun. 

Hela gruppsamtalet som tog cirka 60 minuter spelades in och transkriberades. 

Med utgångspunkt från vår intervjuguide ställdes följdfrågor under samtalets gång 

vilket gjorde att diskussionen flöt på bra och i riktning mot våra frågeställningar. 

Den uppfattning om handläggningsarbetet vi hade med oss till intervjun var färgad 

av vår förförståelse men ändrades efter hand under gruppsamtalets gång. Svaren 

på frågeställningarna framträdde allt tydligare efterhand när vi kom allt djupare in 

i handläggarnas tankevärld. Deltagarna i fokusgruppen blev fyra handläggare i 

medelåldern med ungefär lika lång arbetslivserfarenhet och med jämförbar 

utbildningsnivå för att alla skulle ha samma förutsättningar att svara på våra 

frågor. 

 

4.4 Etiska aspekter 
 

De etiska ställningstagandena i vår studie utgår från Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, där kravet på information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjandekravet beskrivs. Informationskravet 
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innebär att deltagarna i studien ska informeras om uppgiftens syfte 

(Vetenskapsrådet 2002:7-14). Samtyckekravet säger att deltagarna i 

undersökningen själva ska få bestämma över sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet går ut på att deltagarnas personuppgifter inte framgår i 

redovisningen av studien. Nyttjandekravet betyder att uppgifter som rör enskilda 

personer endast kommer att utnyttjas för forskningsändamål. I ett 

informationsbrev till Försäkringskassan (bilaga 3) informerade vi om syftet med 

vår studie och frågade om samtycke till en intervju. Vidare framhöll vi 

anonymiteten för deltagarna samt deras möjlighet att ta del av innehållet i vår 

uppsats. 

 

4.5 Tillförlitlighet 
 

I en kvalitativ studie betecknas validitet och reliabilitet med begreppet 

tillförlitlighet som bedöms enligt fem kriterier: övertygande, överensstämmelse, 

insiktsfullhet, sammanhang och pragmatisk nytta (Bryman 2011:354). 

Övertygande står för intern validitet, ett kriterium som kan uppfyllas genom att 

infoga många citat i analysen. Överensstämmelse innebär att forskarens tolkning 

av intervjusvaren överensstämmer med den innebörd som respondenterna lägger i 

svaren. För att få detta bekräftat ska respondenterna lämna sina synpunkter på 

forskarens tolkning. I vår studie har detta inte varit möjligt på grund av den korta 

tid vi hade till förfogande för studien, trovärdigheten i våra tolkningar får 

bedömmas av andra läsare. Insiktsfullhet står för att den som läst analysen ska få 

en ökad insikt i sitt liv. Sammanhang är en beteckning på hur väl tolkningen 

hänger samman i sig själv och i förhållande till tidigare forskning. Den 

pragmatiska nyttan kan beskrivas som en bekräftelse på använda teorier och en 

ökad kunskap inom den sfär där studien genomförts. 
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5. Analys och resultat 
 

I analysen anknyter vi vår tolkning av det empiriska materialet till de teoretiska 

utgångspunkterna som ligger till grund för vår studie. Med utgångspunkt från de 

samtal vi hade under fokusgruppintervjun kommer vi att lyfta ut och tolka 

uttalanden som direkt eller underförstått pekar mot respondenternas upplevelser 

av den handlingsfrihet de har i sitt dagliga arbete.  

 

Under vår fokusgruppintervju framhöll deltagarna att när de beslutar i 

sjukförsäkringsärenden håller de sig endast till ramlagar och läkarintyg. Alla 

kunder behandlas lika på ett objektivt sätt enligt respondenterna samstämmigheten 

bland deltagarna var här påtaglig vilket vi ser som en gemensam tolkning av 

bestämmelserna. Johansson ser detta som ett gemensamt definierat 

handlingsmönster, en institutionalisering som tvångsmässigt begränsar 

tjänstemännens utrymme för egna initiativ 

Därför upplevs institutionerna av individerna som ett utifrån påfört 

tvingande faktum (Johansson 2007:49).  

Låsningen till ramlagarna är dock inte total då handläggarna på försäkringskassan 

har precis som Johansson (2007) skriver möjlighet att utifrån allmänna lagar och 

riktlinjer för organisationen ta egna initiativ när de handlägger 

sjukförsäkringsärenden 

Gräsrotsbyråkraten ska göra individuella tillämpningar av generella regler 

och direktiv. En mänsklig dimension krävs som är omöjlig att kodifiera i 

regelform. Därför har gräsrotsbyråkraterna en viss handlingsförmåga 

(Johansson 2007:44). 

Men de har ändå flera utredningstekniker som de utbildas i och som de ska följa 

Respondent: Vi har ju omfattande utbildningsarbete på kassan vad gäller 

utredning beslutsfattande handläggning ,så att å syftet är ju då att alla ska 

göra på samma sätt och oavsett om du är i Malmö eller uppe i Umeå så ska 

man fatta samma beslut i likvärdiga ärenden, det är det som är liksom. 

Handläggarna nämnde under intervjun några av utredningsteknikerna de använder 

sig av, en av de utredningsverktyg handläggarna använder sig av är DFA- kedjan 

Respondent: ...D för diagnos, F för funktionsnedsättning och A för 

aktivitetsbegränsning.  Och det här är en kedja, det innebär att kedjan måste 

vara intakt, det måste finns en logik med dom här då... 
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En av handläggarna berättar också att det finns något som kallas 

Försäkringsmedicinska beslutstödet, som är framtagen av socialstyrelsen. Det 

används som riktlinje för vad som är rimlig sjukskrivning för olika symptom, en 

utav respondenterna gav ett exempel 

Respondent: ... ryggvärk, då står det kanske två veckor och därefter deltids 

arbete och det gäller ju också över hela landet då... 

Det skulle kunna ses som att handläggarna som Asplund uttrycker det är 

disciplinerade av organisationen där en viss handlingsfrihet inom disciplinen ingår 

Vad vill det säga att ”disciplinera”? Det vill säga att man försöker eliminera 

en fri social responsivitet och ersätta den med entydiga förbindelser mellan 

stimuli och respons, varvid responsen skall vara sådana som överheten är 

betjänt av (Asplund 2010:81). 

Handläggarna tycks inte uppfatta att de har den handlingsfrihet de egentligen 

besitter, den döljs bakom riktlinjer och ramlagar. 

 

Vi frågade om handläggarna uppfattade läkarintyget kompatibelt med kunden, en 

av handläggarna svarade 

Det viktigaste med läkarintyget, eller läkarintygets viktigaste uppgift det är 

att tala om, om en sjukdom föreligger eller ej så att en diagnos tittar man på 

först då så, nästa steg är ju då om den här diagnosen sjukdomen medför sig 

någon funktionsnedsättning... 

Johansson (2007) framhåller att gräsrotsbyråkrater inom en organisation 

avpersonifierar individen och transformerar den till kund. Detta görs genom att 

individen endast blir de karaktäristika hos sig själv som är av intresse för den 

service kunden begär av organisationen. Detta styrker ju även handläggarnas 

förhållning till DFA- kedjan som nämndes tidigare, att läkarintyget är kompatibelt 

med kunden. Johansson (2007) skriver att en byråkrati inte kan hantera individer 

då de är för unika och har för många olika egenskaper, därför krävs det att man 

enbart utgår från vissa karaktärsegenskaper för att byråkratin ska kunna 

klassificera kunderna. Gräsrotsbyråkraterna själva kan dock inte när de möter en 

kund endast ha karaktärsegenskaperna i åtanke. Som Asplund skriver 

Den sociala responsiviteten undkommer vi aldrig, social responsivitet 

förutsätter rollövertagande (Asplund 2010:99,216).  
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Ett tillfälle då handläggarna tog egna initiativ var när arbetsbelastningen var hög. 

För att hinna ikapp föredrog handläggarna hellre fria än fälla, vilket innebär att de 

beviljar sjukpenning hellre än att ge avslag på en ansökan. Ett uttalande som detta 

ser vi inte som ett bevis på en godtycklig beslutsprocess utan som ett eget initiativ 

under särskilda förutsättningar. Respondenterna beskrev inte dessa förutsättningar 

rent ut men i diskussionen i sin helhet kunde vi indirekt utläsa att i de fall man 

hellre friade än fällde rörde det sig om ärenden som låg på gränsen mellan 

beviljande och avslag. Under samtalet om hur man agerade vid hög 

arbetsbelastning nämndes kunden endast i förbigående vilket vi tolkar som att 

individen bakom varje fall blev anonymiserad. Johansson beskriver detta 

förhållningssätt hos handläggarna 

Ur gräsrotbyråkratens synvinkel sett är fallet något han arbetar med utan att 

ha en social relation till det. Det varken gör motstånd eller visar entusiasm 

(Johansson 2007:60). 

 

När deltagarna svarade på frågeformuläret framkom att hög arbetsbelastning inte 

påverkade de beslut som fattades (bilaga 1). En åsikt som under intervjun delvis 

frångicks då man framförde att vid hög arbetsbelastning kunde 

handläggningsprocessen snabbas upp genom att som en av respondenterna 

uttryckte det 

…det kanske är så att säga hellre fria än fälla då om man har mycket att 

göra. 

Detta var en motsättning mellan de enskilt framförda svaren i frågeformuläret och 

de gemensamma åsikterna som kom till uttryck under intervjun. Vi tolkar detta 

som att man i det självständiga besvarandet av frågorna agerade som en objektiv 

och korrekt tjänsteman medan man under intervjun med stöd från kollegorna 

slappnade av och på ett mera informellt sätt kunde beskriva sin arbetssituation. I 

övrigt fann vi flera mindre skillnader mellan svaren i frågeformuläret och vad som 

uttrycktes under samtalets gång. Exempel på detta är i vilken omfattning man tar 

hänsyn till kundens sociala omständigheter som i frågeformuläret besvarades med 

nej eller ibland. Under intervjun framkom det dock att man tog denna hänsyn 

Respondent: Vi tar ju upp hela livssituationen, sociala omständigheter vilket 

vi inte ens får ta med i våran bedömning gällande rätten till sjukpenning så 

får vi inte ta hänsyn till sociala omständigheter eller ekonomiska 

omständigheter.  
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Detta tolkar vi som ett omedvetet sätt hos handläggarna att använda sig av det 

handlingsutrymme som arbetsuppgifterna kräver. Här finns också en klar koppling 

till Asplunds teori om den sociala responsivitet som uppstår när två människor 

möts. En av handläggarna berättade i intervjun att de har ett krav på sig att träffa 

kunden inom 6 månader, hon beskriver kundrelationen så här 

man får en relation till i och med att man träffas ju ganska mycket under en 

längre period....Träffar ju dom i olika situationer där olika möten och sånt 

där det blir mer ingående och mer djupgående samtal, intervjuer med dom 

också, det blir liksom på ett annat sätt....Vi tar ju upp hela livssituationen, 

sociala omständigheter, vilket vi inte ens får ta med i våran bedömning 

gällande rätten till sjukpenning så får vi inte ta hänsyn till sociala 

omständigheter eller ekonomiska omständigheter. 

Johansson(2007) skriver att när ett ansikte mot- ansikte möte sker för första 

gången mellan två individer går båda individerna först in i den med egna tidigare 

sociala erfarenheter, de kan genom att titta på den andre veta eller gissa vad den 

andre tänker eller ska säga. Efterhand som mötet fortgår ändras de bådas 

erfarenheter, de lär känna varandra. Varför en sådan nära relation uppstår kan vara 

på grund av den SASSAM- utredning handläggarna gör. SASSAM står för 

strukturerad, arbetsmetodik för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering 

I det utredningsarbetet ska den gamla polariteten mellan 

sjuk och frisk ersättas med ett synsätt som fokuserar den enskildes 

delaktighet 

aktivitet. I arbetsmetodiken kombineras medicinsk klassificering och 

kartläggning av individens aktivitetspotential. Med utgångspunkt i 

utredningsarbetet omdefinieras tjänstemannarollen till en coachroll medan 

den enskilde ska bli aktivt ansvarstagande för den egna hälsan och 

arbetsförmågan (Hultgren 2011:24). 

En av handläggarna beskrev i vår intervju SASSAM så här 

Vi gör en så kallad SASSAM- utredning, det är ett verktyg och en 

utredningsmetodik och då frågar man efter den sociala biten: gift? 

Ensamstående? Villa? Lägenhet? Hund? Katt? Skild?  Då kan man ju få 

veta väldigt mycket då, alltså folk kan öppna sig ganska mycket under såna 

samtal....anledningen att man frågar hur många hundar en kund har är ju 

för att ta reda på, vad lägger den kunden ner tid på, när du har hel 

sjukpenning vad använder du tiden till och har du då en hund är det inte så 

mycket men har du fem hundar, jag vet inte var gränsen går för kennel men 

då kan man ju fundera på okej fem hundar vad innebär det och sen i relation 
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det jobbet du lägger ner på hundarna i relation mot det jobbet som du har, 

så vad är skillnaden? Vad är egentligen hindret till att du inte går tillbaka 

till jobbet? Så att vi är inte ute efter att snoka så att säga om vi frågar om 

dom här sociala förhållanden men ibland är det ju så att man hinner inte 

jobba, för det är så mycket annat.  

 

Respondenternas betoning av lagarnas dominerande betydelse i 

handläggningsarbetet var ett återkommande inslag i intervjun. En naturlig 

följdfråga här blev om man tog hänsyn till en enskild kunds särskilda behov att få 

sin sjukpenning beviljad. Svaret blev att man kunde känna empati för en kund i en 

svår situation men att man bortsåg från sin medkänsla och fattade beslut endast 

utifrån gällande normer. Empatin gick dock inte att förtränga, man tog den med 

sig hem. Anledningen till att tjänstemännen inte har möjlighet att ta individuella 

hänsyn till kunderna förklaras av Johansson som skriver att 

Ingen organisation kan nämligen ta hand om en ”hel” människa, utan denne 

måste först omvandlas till en form som passar organisationen (Johansson 

2007:50). 

 

När vi i intervjun frågade om deras bedömning kan påverkas av att de blir 

känslomässigt påverkade av kunden blev svaret också att de hoppas att de inte gör 

det, men att de ibland väljer att skjuta upp besluten i tid. En av handläggarna sa 

Ja men för så åter till grunden där att sociala omständigheter inte ska 

avgöra om en får sjukpenning eller får avslag, det vore ju nästan skandal 

eller vad man ska säga. 

Detta har med rättssäkerheten att göra, att handläggningsarbetet ska vara 

rättssäkert är den viktigaste ståndpunkten, då handläggarna under intervjun 

nämnde detta flera gånger 

Respondent: ... för som sagt, rättssäkerhet och likformighet i hela landet, det 

är ju det som är oerhört viktigt. 

(Stålh m.fl. 2011:50) skriver att bara för att alla behandlas lika behöver det inte 

betyda bra rättssäkerhet då alla har olika behov. 

 

Under vårt samtal med handläggarna framkom att man diskuterar inbördes bland 

tjänstemännen och ibland tillsammans med försäkringsläkarna hur man ska 
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besluta i olika ärenden. Här har vi ett exempel på hur den social responsiviteten 

konkretiseras. Asplund skriver här 

Den sociala responsiviteten är konkret inom ramen för konkret socialitet. I 

det förra fallet är den knuten till den konkreta pågående processen; 

aktörerna responderar på varandras handlingar inom ramen för en specifik 

och målinriktad aktivitet (Asplund 2010:170). 

Handläggarna såg samrådet som ett sätt att få ett beslut bekräftat, ”alla håller med 

så man kan gå vidare” som en av respondenterna uttryckte sig. Dessa samråd ser 

vi som ett sätt för tjänstemännen att utvidga möjligheterna till initiativ. Johansson 

ser detta som en informell del av regelverket 

Gräsrotbyråkraternas förhållande till regelverket har inte bara en formell, 

utan också en informell sida, som berör tillämpningen av reglerna 

(Johansson 2007:66). 

 

Det handlingsutrymme som handläggarna på Försäkringskassan besitter har i vår 

undersökning framträtt i två olika situationer: vid hög arbetsbelastning då 

handläggarna på eget initiativ hellre beviljar än avslår en ansökan, det kollektiva 

samråd där man diskuterar de beslut som tas. I båda dessa fall tas initiativ som 

ligger utanför den byråkratiska ram som omgärdar handläggningsarbetet. 

Johansson ser dessa handlingsutrymmen som nödvändiga i handläggarnas arbete 

Handlingsutrymmet måste innefatta möjlighet att fatta beslut som påverkar 

det slag av service klienten erhåller (Johansson 2007:42). 

Intervjuerna har gett oss en uppfattning om att ramlagarna utgör både ett stöd och 

en begränsning i handläggarnas arbete. 
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6. Diskussion och slutsats 
 

I detta kapitel kommer vi att redovisa slutsatser av undersökningen som är att 

handlingsutrymmet i Försäkringskassan till stor del kommer från egna initiativ i 

arbetet. Detta bekräftas av Roine Johanssons och Johan Asplunds teorier. Därefter 

följer en diskussion över de teoretiska utgångspunkterna och den valda 

forskningsstrategin. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning inom 

ämnesområdet.  

 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att handläggarna i en del fall hamnar i 

ett moraliskt dilemma som begränsar deras handlingsutrymme. Denna situation 

kan uppstå när en kund med andra hjälpbehov än sjukpenning ska handläggas. Vi 

bekräftar Johansson som säger att detta är ett problem som tjänstemän med 

kundkontakter ställs inför. Han ser handläggarnas belägenhet som en konflikt 

mellan personligt och byråkratiskt beteende (Johansson 2007:52). Vi har också 

kommit fram till att handläggarnas möjlighet till egna initiativ begränsas av de 

administrativa kategorierna. Detta stämmer överens med Johanssons teori som 

pekar på att oavsett vad som präglar relationen mellan handläggare och kund finns 

de administrativa förutsättningarna i form av ramlagar och interna föreskrifter 

kvar som en hämmande faktor i den sociala relationen (Johansson 2007:51). Vi 

har vidare kommit fram till att handläggarna skapar handlingsfrihet i sitt arbete 

genom interna diskussioner i olika ärendefrågor. En slutsats som hör ihop med 

vårt syfte och överensstämmer med Asplunds teori som säger att den sociala 

responsiviteten är knuten till den pågående processen (Asplund 2010:110). Vår 

slutsats av detta är att den handlingsfrihet, medveten eller omedveten som 

handläggarna har är nödvändig vid handläggning av sjukförsäkringsärenden. En 

slutsats som bekräftar Johansson när han beskriver handlingsutrymmet som ett 

måste för gräsrotbyråkraternas möjligheter att göra egna bedömningar (Johansson 

2007:44).  

 

Valet av teoretiska utgångspunkter anser vi vara ett bra val för vår studie då 

Asplunds teori om den sociala responsiviteten och Johanssons undersökning av 

gräsrotsbyråkraternas arbetssituation var tillämpbara på vårt resultat. Att den 

valda metoden för studien var lämplig visade sig alltmer under analysarbetets 
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gång då det fria och ostrukturerade samtalet inom fokusgruppen gav både direkta 

och underförstådda svar på våra frågor. Ett förhållande som gjorde det möjligt att 

få fram en bakomliggande betydelse som inte direkt framgick av ordalydelsen i 

svaret på en fråga. Syftet och frågeställningarna fick vi väl besvarade under 

intervjun, vilket gav oss goda förutsättningar i analysarbetet. Svagheten med en 

fokusgruppintervju som genomförs endast en gång är att kompletterande frågor 

som dyker upp under analysarbetets gång inte blir besvarade. 

 

Vi är väl medvetna om att det som framkom under intervjun och analysen inte kan 

generaliseras för hela arbetsplatsen eller för alla Försäkringskassor i Sverige. 

Anledningen till detta är att vi endast intervjuade 4 stycken av de totalt 64 

handläggare som arbetar med sjukförsäkringsärenden på lokalkontoret. Vi har 

upplevt att uppsatsarbetet varit stimulerande och gett oss en ökad inblick i och 

förståelse för hur utredning och handläggningsutrymmet för tjänstemännen inom 

statliga organisationer kan se ut. 

 

 

Vidare forskning där undersökningens syfte har en klar relevans är andra 

Försäkringskassor i landet där en studie kan ge svar på om ett handlingsutrymme 

finns som en allmän utbredd företeelse inom Försäkringskassan i stort. Även inom 

Socialstyrelsens arbetsområde kan undersökningens syfte ge värdefull information 

om hur stora tjänstemännens möjligheter är att ta egna initiativ, dvs. hur stort 

handlingsutrymme de har i sitt dagliga arbete. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
 
Tror ni att handläggningen påverkas av utbildning, ålder, kön och arbetslängd? 

- På vilket vis inverkar dessa faktorer? 

Upplever ni att arbetsbelastningen kan påverka hur ni handlägger och beslutar i 
sjukförsäkringsärenden? 

- Ser ni arbetsbelastningen som ett problem? 
- På vilket vis? 
- Om nej, varför inte? 

Anser ni att tid finns för att fatta rättvisa beslut i handläggningsärenden? 
- Om inte tid finns vad beror det på och vad innebär det? 
- Om det finns tid för rättvisa beslut varför överklagar många klienter? 

Frågar ni varandra om råd vid hantering av sjukförsäkringsärenden? 
- Om ja, vad hjälper ni varandra med? 
- Om nej, beskriv varför samverkan ej behövs. 

Upplever ni någon påtryckning från enhetschefen eller medarbetare? 
- Om ja, hur yttrar det sig? 
- Om nej, på vilket sätt upplever ni att handläggningsarbetet flyter på bra. 

Hur ser ni på klienten som söker sjukpenning? 
- Får ni en bild av personen? 
- Tar ni hänsyn till personen bakom läkarintyget? 

Har ni funderat över konsekvenserna för personen som får ett negativt beslut? 
- På vilket vis? 
- Känner ni empati för klienten? 
- Har det någon inverkan på beslutet eller går ni efter regelverket? 

Hur ser en typisk arbetsdag ut? 
- Känner ni er påverkad av arbetsmiljön? 

Upplever ni att det finns hinder eller problem i handläggningsärenden? 
- Om ja, beskriv närmare. 
- Om nej, förklara varför det inte finns? 

Hur tycker ni att handläggningsarbetet har påverkats av lag SFS 2010:351 Lag om 
ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring ? 

- Har arbetsbelastningen ökat? 
- Behöver ni jobba övertid? 
- Om ej, på vilket vis och varför? 

I vilken omfattning påverkas ni av läkarintyg? 
- Hur bedömer ni personen i fråga utifrån läkarintyget, ser ni något mer? 



 

 
 

- Har läkarintyget en avgörande betydelse eller finns det andra faktorer som 
påverkar beslutet? 

Inom vilka ramar bedömer ni handläggningsarbetet inom Försäkringskassan? 
- Utifrån bestämmelser och lagar? 
- Utifrån den interna policyn? 
- Eller utifrån egna initiativ? 
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