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Abstrakt 
Undersökningen syftar till att undersöka hur åtta personer upplever sin arbetssituation som 

tidig bedömare av sjukpenningsärenden på Försäkringskassan. I och med att vi strävar efter en 

djupare förståelse för intervjupersonernas upplever av sitt arbete har vi naturligtvis använt oss 

av den kvalitativa metoden.  

   Vi har belyst den tidiga bedömargruppen (TB-gruppen) ur olika sociologiska perspektiv. Å 

ena sidan har vi försökt att se drag av byråkrati i undersökningsgruppen med hjälp av Weber 

och Bauman. Å andra sidan har vi använt oss av Hage och Powers för att se eventuella drag 

av det post-industriella i form av flexibilitet och kreativitet hos TB-gruppen. 

   Relationen mellan det byråkratiska och det flexibla är det genomgående temat i 

undersökningen. Balansen mellan dessa båda faktorer är något som TB-gruppen ställs inför 

varje dag. Å ena sidan ska de följa regler och göra objektiva, rättvisa bedömningar å andra 

sidan ska de vara kundfokuserade och anpassningsbara vid förändringar. Vi anser att de båda 

förhållningssätten kombineras inom TB-gruppen på ett sådant sätt att vi skulle vilja benämna 

den som en flexibel byråkrati. 

 

Abstract 
The purpose of the research project is to investigate a group of eight people in their work 

situation, as “early judges,” distributing sickness benefits from the social insurance office. 

While we are striving for a deeper understanding of our interviewees’ experiences of their 

work, utilization of the qualitative method has been a natural choice in the study of this group.   

   We have studied the early judges group from different sociological perspectives. By 

applying theories of Weber and Bauman, we have attempted to observe tendencies of 

bureaucracy in the studied group. While, on the other hand, we have used Hage and Powers to 

also see possibilities of post-industrialism tendencies in the form of flexibility and creativity 

in the studied group.  

   The group faces the relationship between bureaucracy and flexibility on a daily basis. They 

are obliged to abide by rules and make correct, objective judgments, which has been seen as a 

direct result of the bureaucracy side. While the group must also be service minded and 

adaptable to change, a characteristic of flexibility. As a result of the project, we have 

developed the concept of flexible bureaucracy, a combination of the two major tendencies of 

the studied group: bureaucracy and flexibility.  
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Förord 
Först och främst så skulle vi vilja nämna vikten av att ha en bra stämning i gruppen under 

skrivandeprocessen. Vi har fokuserat på teambuilding för att få ut det mesta av den 

inneboende kapacitet som finns hos gruppmedlemmarna. Vi anser att motivationen måste 

komma från det faktum att vi tycker att det är roligt att skriva och kan därmed inte 

framtvingas.  

   Vi vill tacka samtliga inblandade på Försäkringskassan för deras varma bemötande och 

öppenhjärtiga diskussioner, det är era upplevelser som vi vill förmedla genom detta arbete.   

   Vi skulle även vilja tacka vår handledare Henrik Stenberg för att han vid ett antal tillfällen 

blixtrade till och gav oss nya infallsvinklar i vår undersökning. Dina synpunkter gav oss 

värdefull guidning och inspiration på vägen mot den slutgiltiga uppsatsen.  

   Ett speciellt tack vill vi rikta till Charles Powers som tog sig tid att utförligt ge sina 

synpunkter på flexibilitet till två kunskapstörstande studenter från Sverige. 
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1. INLEDNING 

The times they are a changin’ skrev Bob Dylan på 60-talet... 

Om vi vågar lita en del på det Dylan säger om att tiderna förändras så kan vi se detta genom 

att ta dagens ord som flexibilitet, stress och tillgänglighet och sätta dem i ett sammanhang 

som vi kallar dagens samhälle. Numer förs diskussioner mycket kring just dessa modeord. 

Frågan som vi ställer oss är huruvida detta alltid stämmer med verkligheten? Är det möjligt att 

göra alla delar i samhället flexibla? I myndighetsorganisationer ser vi en spännande relation 

mellan flexibilitet och den traditionella byråkratin. Försäkringskassan blir ett intressant 

studieområde med tanke på deras statliga roll som regeringens förlängda arm samtidigt som 

de ska upprätthålla en god relation till sina kunder i form av samhällsmedborgarna. I 

sjukpenningsärenden sker det första mötet mellan myndighet och kund genom den tidiga 

bedömargruppen.  

   Hur är det då att arbeta i situationer som ställer krav på hög effektivitet i ärendehantering 

men också på kundbemötande? Kan det skapa en paradoxal situation att arbeta med 

byråkratisk effektivitet samt med socialt kundbemötande? 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån åtta kvalitativa intervjuer förmedla en övergripande bild av 

den tidiga bedömargruppen (TB-gruppen) som arbetar med sjukpenningsbedömning på 

Försäkringskassan. Vi kommer att titta på gruppen utifrån perspektiv som byråkrati och 

flexibilitet för att sedermera få en helhetsförståelse för deras roll inom organisationen och i 

samhället. Med denna uppdelning vill vi se på vilket sätt byråkrati respektive flexibilitet visar 

sig i TB-gruppens arbete. För att sammanföra byråkratiaspekten och flexibilitetsperspektivet 

vill vi även se hur TB-gruppen hanterar relationen mellan byråkratisk effektivitet och socialt 

kundbemötande. 

 

1.2 Frågeställningar 

� Hur ser intervjupersonerna på sitt arbete som tidig bedömare? 

- På vilket sätt visar sig byråkrati respektive flexibilitet i TB-gruppens arbete? 

- Hur hanterar TB-gruppen relationen mellan byråkratisk effektivitet och socialt 

kundbemötande?  
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1.3 Bakgrund 

I samhällsdebatten diskuteras numera problemet med det höga antalet sjukskrivna flitigt. 

Detta har lett till ett ökat fokus på den statliga myndighet, Försäkringskassan, som har hand 

om de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen. Dessa försäkringar omfattade 

435 miljarder kronor år 2005. Försäkringskassan har gått från att vara 21 allmänna 

försäkringkassor till att den 1 januari 2005 tillsammans med riksförsäkringsverket bilda en 

statlig myndighet, Försäkringskassan (www.fk.se, 2006-05-17).Den nya myndigheten 

organiseras i ett huvudkontor, en produktionsdivision med 21 länsorganisationer samt övriga 

verksamhetsstödjande delar. Försäkringskassan har 16 000 medarbetare. I varje län finns ett 

länskontor. Totalt finns cirka 240 försäkringskontor. Huvudkontoret ligger i Stockholm 

(www.fk.se, 2006-05-20). 

Försäkringskassans övergripande mål är enligt socialdepartementets regleringsbrev (2005-12-

20) för budgetåret 2006:  

 

Mål 1 

- Tilltron till socialförsäkringen och dess administration skall vara hög.  

Mål 2 

- Administrationen av socialförsäkringen skall vara rättssäker, effektiv och ha hög 

kvalitet.  

Mål 3 

- Försäkringskassan skall ha en god personalpolitik.  

 

1.4 Den tidiga bedömargruppen 

Genom regeringsbeslut fick Försäkringskassan i uppdrag att halvera sjukpenningstalen till 

2008 och att utföra snabbare service till sina kunder. Ett led i denna satsning var att införa 

tidiga bedömargrupper över hela landet, vilket innebar att varje län samlade sina 

sjukpenningsspecialister och sammansatte de i en grupp, TB-gruppen, för att kunna nå de 

uppsatta målen. Syftet med att införa den tidiga bedömningen är att bedöma om rätt till 

sjukpenning och att göra ett första vägval. ”Den tidiga bedömningen leder till aktivitet i 

ärendet och att de ärenden som behöver en fördjupad utredning skiljs ut från de som kan 

avslutas utan åtgärd från Försäkringskassan” (Metodsamling, 2005-12-09). Tidigare satt 

sjukpenningsspecialister tillsammans med utredare utspridda på olika platser i länet. I det län 
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där vi har gjort vår studie är TB-gruppen uppdelad på två orter. Arbetsgruppen tidig 

bedömning såg ljuset för första gången i september 2005.     

   De uppsatta målen innebär konkret att Försäkringskassan ska öppna och hinna titta på ett 

sjukpenningsärende inom 3 dagar och vid eventuella hinder för en utbetalning ska kunden 

informeras. Från det att blanketten ”begäran om sjukpenning” har kommit in till 

Försäkringskassan har de tidiga bedömarna sedan 30 dagar på sig att ge kunden det slutgiltiga 

beslutet som tagits om ersättning. I fall då ersättning ska betalas ut, informeras inte kunden 

utan utbetalningen räknas som ett beslut. Målet är att 90% av sjukpenningsärendena ska 

hanteras på detta sätt.  

De generella målen (Regleringsbrev, 2005-12-20) för verksamhetsgrenen ärendeproduktion, 

inom vilken TB-gruppen ingår, är: 

 

Mål 1 

- De försäkrade skall få de förmåner de har rätt till.  

Mål 2 

- Rättssäkerheten, effektiviteten och kvaliteten skall öka. 

Mål 3 

- Fusk skall inte förekomma.   

 

1.4.1 Arbetet som tidig bedömare 

Varje dag kommer det in en mängd nya sjukpenningsärenden till den tidiga bedömargruppen. 

Dessa ärenden hamnar i något som internt kallas ”sinken”. I och med att TB-gruppen inte haft 

möjlighet att hinna med i den stora inströmningen av ärenden infördes ett ”helstmål” som 

innebär att de tidiga bedömarna rekommenderas att göra 10 ärenden per dag. Helstmålet är ett 

sätt att försöka minska högen av gamla ärenden som har blivit följden av att TB-gruppen inte 

hunnit med i hanteringen. 

   Utöver själva bedömningen har de tidiga bedömarna som arbetsuppgift att några timmar i 

veckan sitta i en telefonslinga. Detta innebär att de ska ta emot samtal från kunder i hela länet 

som ringer in och har funderingar kring sina sjukpenningsärenden. För att den tidiga 

bedömaren ska kunna svara på kundens förfrågningar finns det därför möjlighet att gå in och 

titta på samt att ändra i ett ärende som någon av de andra tidiga bedömarna i länet handlägger.  
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1.4.2 Bedömningen 

Ett sjukpenningsärende startar då blanketten ”begäran om ersättning” har kommit in till 

Försäkringskassan från kunden. I de fall då kunden har en anställning startar 

sjukpenningsärendet efter fjorton dagars sjukskrivning, dvs från och med den femtonde 

dagen. Är kunden arbetslös utfaller försäkringen vid sjukdom efter en dags karens.  

   När de tidiga bedömarna ska göra en bedömning av rätten till sjukpenning så finns det flera 

aspekter att ta hänsyn till. Grunden till att göra en bedömning i sjukpenningsärenden är lagar 

och förordningar. Här har de tidiga bedömarna det så kallade metodstödet till hjälp, som är en 

riktlinje för hur bedömningar ska göras och hur lagar ska tolkas. En av utgångspunkterna är 

att granska läkarintyg. Här får den tidiga bedömaren in ett läkarintyg där det ska framgå 

vilken diagnos kunden har fått. I svårbedömda fall har den tidiga bedömaren en 

försäkringsläkare till hjälp med den medicinska tolkningen. Försäkringsläkarens uppgift är 

alltså att granska det intyg som kundens läkare har skrivit.  

   I vissa fall kontaktar de tidiga bedömarna även kundens arbetsgivare för att få klarhet i 

frågor som rör arbetets natur såsom arbetsuppgifter, arbetstider och anställningstid. 

   En annan viktig beståndsdel i beslutprocessen är kundens subjektiva bedömning av sin 

sjukdom. Detta sker genom att kunden beskriver sin sjukdom i blanketten ”begäran om 

ersättning” som skickas in till Försäkringskassan.  

   Vid eventuella otydligheter kring läkarintyget eller kundens egen beskrivning av sin 

sjukdom tar den tidiga bedömaren kontakt med kunden som då får möjlighet att förtydliga 

oklarheterna. 

 

1.5 Disposition 

Vi kommer att dela upp arbetet i olika kapitel. I kapitel 1 har vi beskrivit vårt 

undersökningsområde och givit bakgrundsmaterial till den grupp vi kommer att studera. För 

att kunna besvara de frågeställningar vi har satt upp presenterar vi i kapitel 2 de teorier som 

kommer att ligga som grund till vårt arbete. I kapitel 3 diskuteras de val som vi har gjort i 

samband med tillvägagångssättet i undersökningen. Varför gjorde vi som vi gjorde? Vidare i 

kapitel 4 kommer vi att presentera det material som har framkommit under intervjuerna. Här 

lägger vi en grund för kapitel 5 som sammanfogar resultatkapitlet med teorierna. 

Avslutningsvis diskuterar vi samman våra tankar samtidigt som vi försöker att belysa 

materialet ur ett annat perspektiv. 
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2. SOCIOLOGISKA TEORIER 
Vi har valt att se undersökningsgruppen huvudsakligen utifrån två aspekter, byråkrati och 

flexibilitet. Vi har därför valt Webers teori kring byråkrati för att se hur denna visar sig i TB-

gruppens arbete. Baumans teori kring avhumanisering ger ytterligare en dimension kring 

förståelsen för byråkratin. För att sätta detta i ett modernt perspektiv och se tendenser till 

flexibilitet anser vi att Hage och Powers teorier kring det post-industriella samhället förser oss 

med en kontrast till de mer traditionella teorierna. Durkheims tankar kring övergången från en 

mekanisk till en organisk solidaritet ger oss en möjlighet att förstå övergripande 

samhällsförändringar i förhållande till vårt valda ämne. 

 

2.1 Durkheim – Från mekanisk till organisk solidaritet 

Durkheim (1984) beskriver en samhällsövergång från en mer primitiv mekanisk solidaritet till 

en mer organisk. Grundförutsättningen och det upprepade mantrat genom teorin är 

arbetsdelning. I det mekaniska samhället kännetecknas solidariteten mellan medlemmarna av 

likheter (Ibid). Samtliga medlemmar gör ungefär liknande uppgifter och arbetsdelningen är 

därmed låg. I det organiska samhället däremot har arbetsdelningen ökat och med den således 

specialiseringen av arbetsuppgifter. Ökningen av arbetsdelning beror på att samhället växer 

rent populationsmässigt och inte klarar att fungera utan att öka arbetsdelningen. Det kräver 

dock också att det sker ett ökat inslag av interaktion mellan människor för att det ska bli en 

övergång från en mekanisk till en organisk solidaritet (Ritzer, 2002).  

 

2.1.1 Individen i kollektivet 

Solidariteten mellan människor blir då också avhängigt av relationen mellan kollektivet och 

individen. Begreppet kollektivt medvetande använder Durkheim (1984) för att beskriva de 

idéer som delas av en grupp eller ett samhälle. I det mekaniska samhället är det kollektiva 

medvetandet väldigt påtagligt och medlemmar i samhället vet vad som gäller och vad som är 

”godkända” handlingar. I det organiska mer komplexa samhället är inte det kollektiva 

medvetandet så viktigt eller påtagligt då inströmningar av olika idéer och tankegångar har 

blivit större. Det kollektiva medvetandet blir således mer flexibelt och anpassningsbart. 

Durkheim (Ibid) menar att solidariteten mellan individerna i det organiska samhället kommer 

från olikheter. Individerna blir mer beroende av samhället i och med den ökade 
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arbetsdelningen, alla blir beroende av varandra, men utan att förlora sin individuella särprägel. 

För att illustrera betydelsen av organiskt samhälle tar Durkheim oss med in i djurriket. Inom 

det högre djurriket har varje organism sin egen speciella karaktär och autonomi, men ju större 

enighet mellan organismerna, desto större markering av den individuella karaktären 

(Durkheim, 1984).  

 

2.1.2 Lagen  

För att se hur förändringar sker från det ena samhället till det andra kan vi gå till lagsystemet. 

I det mekaniska samhället karaktäriseras lagen av en repressiv lag som straffar de som går 

emot det starka kollektiva medvetandet. Straffet är inriktat på individen som har begått brottet 

och kan exempelvis få handen avhuggen vid stöld. Eftersom det kollektiva medvetandet i det 

organiska samhället är svagare så blir lagarna av en restitutiv art vilket innebär att straffen 

tenderar att vändas till att återgälda den skedda skadan, något som samhällstjänst kan vara ett 

exempel på.  

 

2.1.3 Anomi 

I det organiska samhället är det inte längre självklart vad som är rätt och fel. Durkheim 

beskriver begreppet anomi som ett tillstånd där individer inte vet vad som förväntas av dem 

eller vad de ska göra. Det är inte tydligt vad det är som gäller, ramarna är vaga, och med det 

svagare kollektiva medvetandet så kan individer i det organiska samhället hamna i det 

sjukdomsliknande tillståndet Durkheim kallar anomi.  

 

Durkheim beskriver slutligen vikten av arbetsdelningen i följande påstående:  

 

“...the ideal of human brotherhood cannot be realised unless the division of 

labour progresses. We must choose: Either we must abandon our dream, if 

we refuse to limit our individual activity any further; or we can pursue the 

consummation of our dream, but only on the condition just stated.” 

(Durkheim, 1984, s.337) 
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2.2 Weber – Idealtypen av byråkrati 

   Weber (1995) diskuterar legitima organisationstyper utifrån vilken typ av legitim auktoritet 

som finns i dem. I de rationella organisationstyperna är det den föreskrivna ordningen som ger 

legalitet till personer inom organisationen att utfärda order. I traditionella organisationstyper 

finns en etablerad föreställning av att gamla traditioner är heliga. I den tredje och sista 

organisationstypen, som Weber benämner som en karismatisk organisationstyp, är vördnaden 

om en persons exceptionella egenskaper, helighet och hjältestatus det som skapar ordningen. 

Webers byråkratibegrepp återfinns till största delen i den rationella organisationstypen och 

kan enligt Beetham (1996) sammanfattas i fyra begrepp nämligen expertkunnande, hierarki, 

kontinuitet och opersonlighet. 

   Expertkunnande innebär att tjänstemännen väljs efter meriter, tränas i sina arbetsuppgifter 

och att de kontrollerar tillgängligheten till den skriftligt lagrade kunskapen. Hierarki åsyftar 

till att varje tjänsteman har en klart definierad kompetens inom en hierarkisk arbetsdelning 

och ansvarar för dess utförande inför en överordnad. Kontinuitet innebär att arbetet i 

byråkratin utgörs av en heltidsanställning med en tydlig karriärstruktur som erbjuder 

regelbundet avancemang. Opersonlighet avser att arbetet utförs enligt bestämda regler utan 

godtycke eller favorisering och att varje arbetsmoment registreras skriftligt (Ibid).  

   I den byråkratiska administrationen finns en långtgående specialisering och arbetsdelning 

genom fördelningen av uppgifter, ansvar och befogenheter mellan olika delar i byråkratin. 

Med administration avses tjänstemän som utformar och översätter policys till direktiv som ska 

genomföras i organisationens kärnverksamhet (Ibid). Byråkrater blir således styrda och utövar 

själva styrning. 

   Den huvudsakliga styrningen i byråkratier sker med hjälp av regler. Dessa regler spelar en 

central roll för styrning inom hierarkier, men det är auktoritet som är stommen i styrningen. 

För Weber (1924) är auktoritet detsamma som legitim makt. Auktoritet är en relation där en 

aktör har inflytande över en annan aktör och där inflytandet uppfattas som legitimt av den 

senare. Weber (Ibid) menar att en auktoritet legitimeras av tron på det förnuftiga i de lagar 

och regler som omger individen i samhället och som därav rättfärdigar den dominans som 

skapas i relationerna mellan över- och underställd. 

 

2.2.1 Byråkrati och effektivitet 

Utvecklingen och spridningen av målrationella byråkratiska organisationer är enligt Weber 

(1924) det mest centrala fenomenet i det moderna västerländska samhället. Byråkratin 
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återfinns överallt, inom offentliga myndigheter, kyrkan, militären, politiska partier, 

föreningar, privata företag och andra organisationer. Weber menar att anledningen till den 

stora spridningen är dess effektivitet. Han skriver: 

 

”Experience tends universally to show that the purely bureaucratic type 

of administrative organisation – that is the monocratic variety of 

bureaucracy – is, from a purely technical point of view, capable of 

attaining the highest degree of efficiency and is in this sense formally the 

most rational known means of carrying out imperative control over 

human beings. It is superior to any other form in precision, in stability, 

in the stringency of its discipline, and in its reliability. It thus makes 

possible a particularly high degree of calculability of results for the 

heads of the organization and for those acting in relation to it. It is 

finally superior both in intensive efficiency and in the scope of 

operations, and is formally capable of application to all kinds of 

administrative tasks.” 

 

Weber menar alltså att byråkratins höga effektivitet är beroende av dess rationella kontroll av 

människor, dess stabilitet och tillförlitlighet samt dess förmåga att passa för alla 

administrativa uppgifter. Den möjliggör därmed att resultatet i stor utsträckning kan förutses 

både av överordnade och av andra aktörer. 

 

2.3 Bauman – Avhumanisering 

Bauman (1991) menar att den målrationella byråkratin i det moderna samhället har 

åstadkommit en rationalitet och effektivitet som i sin tur skapar ett avstånd mellan aktörerna 

och resultatet av deras handlande. Detta fenomen menar han är ett led i den arbetsdelning som 

följer av byråkratiseringen. Han framställer förintelsen under andra världskriget är ett av 

historiens tydligaste exempel på hur byråkratin kan få människor att sluta se resultaten av sina 

handlingar, detta fenomen kallar han avhumanisering. Enligt Bauman (Ibid) kan 

avhumaniseringen sammankopplas med den moderna byråkratins vilja att just rationalisera. 

Avhumaniseringen tar sin början genom distansering av de objekt som den byråkratiska 

verksamheten är inriktad på. Distanseringen leder till att dessa objekt reduceras till en 
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uppsättning kvantitativa mått. När människor, likt alla andra objekt i byråkratins förvaltning, 

reduceras till måttenheter förlorar dem sin särprägel.  

   Bauman menar att det endast är människor som kan bli föremål för etiska omdömen men att 

människor mister denna egenskap när de reduceras till siffror. Han anser att 

avhumaniseringen sker på många olika sätt, inte minst med hjälp av språket och ordens värde. 

Bauman tar soldaten och en anställd på ett större företag som exempel. Soldaten ombeds 

skjuta mot mål som faller när de träffas. Anställda i stora företag uppmanas att bekämpa 

konkurrensen. På detta sätt uppnår byråkratin målet att det bästa är att varken uppfatta eller 

komma ihåg människorna. Ahrne (1989) talar om en motsägelsefullhet hos byråkratin. Han 

menar att man kontaktar byråkratin i syfte att få hjälp men att man då riskerar att utsättas för 

kontroll. Man pratar med en vänlig och förstående tjänsteman men blir samtidigt behandlad 

som ett fall. Detta menar han är byråkratins paradox.  

Bauman (1991) menar vidare att när människorna är avhumaniserade betraktas de med en 

etisk likgiltighet som endast, genom brist på samarbetsvilja, hindrar den byråkratiska 

processen. De mänskliga objekten blir således en störande faktor (ibid). Svårigheter för 

personerna inom byråkratin att handskas med dessa ”störande objekt” stärker deras 

självkänsla och kamratskap. Bauman hävdar att byråkratin ständigt strävar efter den optimala 

lösningen. I denna strävan är det enda som betyder något att objekten hanteras på ett effektivt 

och kostnadsbesparande sätt (Ibid).   

 

2.4 Hage och Powers – Det post-industriella samhället 

Vi kommer att basera denna teoridel mestadels på boken Post-Industrial Lives av Hage och 

Powers (1992). Vi kommer dock att lägga till ett avsnitt som behandlar en e-

postkorrespondens som ägde rum 21 maj, 2006 med Charles Powers, där vi frågade honom 

kring hans tankar om flexibilitet nu, i framtiden och kring offentliga institutioner som 

Försäkringskassan.   

   Hage och Powers (1992) talar om en ny era för samhället, en de väljer att kalla för den post-

industriella eran. I sin teori kombinerar de en funktionalistisk syn där samhällsförändring på 

makronivå är i fokus, med en symbolisk interaktionism där rollförändringar på mikronivå 

behandlas. Detta för att få en heltäckande bild av det samhälle som de ser framför sig. De 

menar vidare att de förändringar som sker i samhället idag går i en rask takt och att detta 

förändrar och revolutionerar fundamentala institutioner som familjen och arbetet. Vi kommer 

således att efterhand se nya typer av familjeband och nya typer av arbetssituationer.  
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2.4.1 Kunskap och sociala roller 

Det ökade inslaget av kunskap är en viktig aspekt i beskrivningen av det nya samhället. 

Kunskapen infinner sig i den ökade tekniken i maskiner, som medför automatiseringar och 

flexibilitet i tillverkningssätt, men kunskapsexplosionen visar sig även hos människan då allt 

fler går igenom högre utbildningar (Ibid).  

   Kunskapen bidrar till att sociala roller förändras, blir mer komplexa och förändrar samhället 

på ett annorlunda vis än det tidigare rationella sättet gjorde. Vi får nya industrier, ny offentlig 

sektor och nya vetenskapliga discipliner. Det innebär vidare att sociala roller som inte är 

rutinbaserade tillkommer. Rollerna blir mer personliga och det är inte längre självklart vad 

som förväntas av individen i olika situationer. Hage och Powers (Ibid) menar att den 

traditionella rationaliseringen inte har stannat av helt men att den inte längre är den 

dominerande kraften i skapandet av det post-industriella samhället, till förmån för den ökade 

komplexiteten.  

 

2.4.2 Kreativitet och känslor 

Kreativitet är en annan faktor som Hage och Powers (Ibid) anser vara framträdande i det nya 

samhället. Den kommer att behövas i samtliga jobb som är relaterade till problemlösning. De 

menar att vi ska försöka att ha färre hierarkier och mindre styrning av vad som förväntas i 

rollerna och således uppmuntra kreativitet i samhället i stort. De hänvisar vidare till Janis (ur 

Hage & Powers, 1992) för att göra en jämförelse med byråkratin och menar att människor 

som arbetar i ”flernivåsbyråkratier” tenderar att hamna i ett grupptänkande, där alla tänker 

likadant och ställer samma frågor. Detta skulle således innebära ett hinder för kreativiteten 

hos individen.  

   Författarna (Ibid) menar vidare att känsloyttringar kommer att bli viktiga i framtidens 

postindustriella samhälle. Det interpersonella samspelet och tilliten mellan människor 

kommer att vara centrala i anpassningen och omformningen av de nya rollerna. Vi kommer att 

behöva vara öppna och ”känna” istället för att, som Goffman (2000) menar i sin teori om 

intrycksstyrning, lägga upp fasader och spela rollkaraktärer vi inte är. Intrycksstyrning i 

Goffmans mening kommer således inte att vara något som vi använder oss av i det post-

industriella samhället.    

   För att kunna hantera den kommande postindustriella eran menar författarna att ”Societies 

will need to produce citizens with complex minds and creative selves in order to be 

prosperous in the PI era.” (Hage & Powers, 1992, s.88). 
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2.4.3 Organisationsformer 

Ett av de största kännetecknen för övergången till det postindustriella samhället återfinns i det 

faktum att människor i sina roller ska vara flexibla och kunna hantera komplexa situationer. 

Det kommer att innebära att formella och stela organisationer som inte kan anpassa sig till det 

nya flexibla förhållningssättet inte kommer att kunna hantera de nya kraven. Även om Hage 

och Powers (1992) tror att formella organisationer kommer att finnas kvar så ser de 

decentraliserade organisationer och interorganisatoriska nätverk som framtidens 

organisationsformer.  

 

2.4.4 Charles Powers om flexibilitet 

Powers (pers. korr. 2006-05-21) ser ett ökat inslag av flexibilitet i organisationer av vitt skilda 

slag. Han menar att detta beror på i huvudsak tre delar. (1). Människor utbildar sig i större 

utsträckning och får således ett kunskapsförråd som är större, vilket leder till en förändring i 

personers tänkande och handlande. (2). Tillgång till information och kommunikation ökar, 

vilket gör att människor får lättare att (a) hitta alternativa vägar att få ner kostnaderna i arbetet 

(b) att få detaljerade råd (c) att hitta partners för samarbete kring gemensamma problem. (3) 

Revolutionen som kommer i och med kommunikationsintåget leder till att det är lättare att nå 

och identifiera de som sitter i ledningen och således också lättare att utöva tryck kring kraven 

på flexibilitet.   

   Powers (Ibid) menar att det kan vara svårt att hitta tydliga tecken på flexibilitet, för att det 

finns omständigheter som påverkar tydligheten. Budgeten som en organisation har påverkar 

sättet de hanterar arbetet. Om en organisation har för få anställda och för många kunder blir 

det enda sättet att lösa problemet att behandla alla på samma sätt, vilket leder till att servicen 

gentemot kunder blir lidande. Vidare menar Powers (Ibid) att ledare gör en skillnad i 

organisationer och att arbetsutvärdering är något att ta en närmare titt på. Både ledare och 

utvärderingsprogram kan manipuleras i riktning mot eller för flexibilitet. Powers (Ibid) menar 

således att vi ska försöka att identifiera de faktorer som påverkar flexibilitet i den ena eller 

den andra riktningen. 

   Vidare vill han se flexibilitet som varierande (mindre/mer) och inte som en ”antingen eller” 

variabel. Flexibilitet kan således användas som den beroendevariabel till vilken uppställda 

hypoteser kan utgå ifrån. Utifrån dessa tankar menar Powers (Ibid) att vi kan se tendenser till 

flexibilitet och urskilja åt vilket håll vi är på väg.  
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2.5 Idealtypen för byråkrati vs. Post-industriella samhället 

Tabell 1. Här visas en jämförelse mellan Webers idealtyper för byråkratin och olika kännetecken för 

det Hage och Powers kallar det post-industriella samhället. (Hage & Powers, 1992, s.6) 

    

Industriella idealtyper      Post-Industriella idealtyper  
Tydliga gränser för hierarkisk 

auktoritet inom organisationen 

åtskiljer enheter 

  

Utjämnande av hierkiska 

avgränsningar inom organisationer 

och utsuddande av gränser över 

organisationer 

      
Enheter avdelas av funktionell 

specialisering 

  

Tvär-enhetstänkande för att få ökad 

integrationen av tidigare 

specialiserade funktioner, dvs. 

nedbrytandet av strukturerande 

komponenter som avdelningar, 

yrken osv 

    

Beslut baseras på en likformighet 

om tydliga regler 

  

Ett ökat inslag av ett icke 

regelbundet beteende, men som 

behandlas genom förhandling 

    

Rekrytering och befordran baseras 

på träning, där vikt läggs vid 

intelligens 

  

Rekrytering och befrodran baseras 

på den anställdes "känsla" för yrket 

och förmåga att arbeta i team, där 

vikt läggs vid kreativiteten  

    

Livstids anställning i samma 

arbetsenhet   

Skiftande arbetsuppgifter och 

flexibla arbetsteam 

    

Skrivna dokument är ämbetets 

egendom snarare än 

ämbetsmannens eller 

organisationens egendom i stort   

Öppen tillgång till information 

inom organisationen 

    

Få ideal typer 

    

Många olika typer av 

konstellationer som små high-tech 

företag, samriskföretag osv 
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2.6 Förtydligande av begrepp 

Empati ser vi som ett sätt att förstå och sätta sig in i en annan människas situation. I vår 

undersökning innebär detta förmågan hos intervjupersonerna att kunna sätta sig in i kundens 

upplevda sjukdomssituation.  

 

Flexibilitet ser vi som förmågan hos individen att kunna anpassa sig till skilda situationer. 

Hos TB-gruppen ser vi flexibilitet som sättet de anpassar sig till olika kunder samt hur de 

hanterar förändringar inom organisationen.  

 

2.7 Avslutning teori 

Vi har valt att fokusera på tre huvudteorier utifrån olika perspektiv. Webers teori om byråkrati 

kommer vi att använda som en klassisk teori för att se om vår undersökningsgrupp visar 

eventuella tecken på ett byråkratiskt förfaringssätt. Vi vill se på vilket sätt byråkratin 

framkommer inom organisationen, och hur den inverkar på TB-gruppens dagliga arbete. Som 

en kontrast till Webers klassiska teori har vi valt Hage och Powers tankar kring det post-

industriella samhället. De sätter upp kännetecken för ett samhälle som skiljer sig diametralt 

från det byråkratiska som Weber beskriver. Således kan vi se hur TB-gruppen förhåller sig till 

det ”nya” samhället i sina arbetsroller.  Med en jämförelse mellan dessa båda teorier kommer 

vi lättare att kunna förstå det insamlade materialet genom att se det ur två helt olika 

perspektiv. Som en skön brygga använder vi Durkheims övergång från mekanisk till organisk 

solidaritet. Den kan således ge oss en förståelse för hur ett samhälle förändras över tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

3. METOD 
Vi ser helhetsförståelse som nyckeln till en framgångsrik undersökning. Processen består av 

flertalet delar, vilket ställer forskarens erfarenheter, kunskaper och arbetssätt på sin spets. 

Genom forskningen får vi nya erfarenheter som ifrågasätter våra tidigare föreställningar. 

Detta påminner om hur en astronaut lämnar och återkommer till en värld som han eller hon 

för alltid kommer att se på med andra ögon.  

   Innan vi gick in i arbetet hade vi praktiskt taget inga föreställningar om vårt 

undersökningsfenomen. Vi har därför varit relativt förutsättningslösa i mötet med 

intervjupersoner och ämnet i allmänhet. Undersökningen har även kännetecknats av ett 

trevligt bemötande från intervjupersoner och andra inblandade, vilket har hjälpt oss att få ihop 

uppsatsen. 

 

3.1 Kvalité före kvantitet 

I och med att arbetet syftar till att förstå individer på Försäkringskassan utifrån deras 

upplevelser av sin arbetssituation, föll sig metodvalet och intervjumetoden naturligt. Den 

kvalitativa metoden gav oss möjlighet att filtrera och förstå intervjupersonerna på djupet. En 

kvantitativ metod i form av exempelvis enkätundersökning hade inte givit oss samma 

möjlighet till utveckling av svar och möjlighet att stanna upp vid ämnen som den kvalitativa 

metoden ger. Den kvalitativa forskningen strävar efter ett öppet förhållningssätt och ett 

holistiskt helhetstänkande (Denscombe, 2000).  

   Den semistrukturerade intervjumetoden (May, 1997) i form av frågeområden gav oss 

möjlighet att vara flexibla i intervjun och kunde därmed anpassa intervjun till det ämne som 

intervjupersonen själv fastnade vid. När ett ämne sedan var mättat gick vi vidare till nästa. För 

att illustrera hur intervjuteknik kan användas och frågor kan ställas, tänkte vi presentera hur 

en av intervjupersonerna ser på detta genom hennes arbete och möte med sina kunder.  

 

Hur frågorna ställs, många ställer raka frågor och då får de raka svar, 

många virar in sig runt, runt ämnet och ställer liksom inte frågor på 

kärnämnet. Och då blir det ju att man får svar som är runt om också och sen 

nästa gång de ringer så kan de ju säga, jamen hon sade så och så. Men det 

beror ju på hur man ställer frågorna, tycker jag. 
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Detta innebär alltså, om vi får tro vår intervjuperson, att sättet vi som forskare ställer frågor 

också påverkar responsen från intervjupersonerna och således det framtida resultatet. Detta 

för oss över till forskarens roll, vilken är speciellt viktig när vi arbetar med den kvalitativa 

metoden. Det gäller att vi är medvetna om hur vår egen medverkan påverkar resultatet. Vi ser 

intervjun som en situation i vilken förståelse skapas. Forskaren är således en viktig del i hur 

denna förståelse skapas och hur tolkningen av dessa data går till (Denscombe, 2000). Vi 

påverkar i sättet vi bemöter intervjupersoner, sättet vi ställer frågor samt även hur vi 

presenterar det slutgiltiga materialet. Vi måste därför vara medvetna om att vi som kvalitativa 

forskare inte kan gå utanför situationen likt forskare i ett kliniskt laboratorium utan måste 

istället använda de erfarenheter och kunskaper vi har för att empatiskt sätta oss in i 

intervjupersonens situation. 

 

3.2 Första mötet med fenomenet  

Inledningsvis tog vi kontakt med en person på Försäkringskassan för att diskutera möjliga och 

intressanta ämnen att skriva om. Efter någon timmes diskussion såg vi således ljuset i tunneln, 

där ett möjligt undersökningsämne tornade upp sig. Vi kom överens om att det valda ämnet 

skulle vara användbart både för oss och för Försäkringskassan. Vi kunde ur ett sociologiskt 

perspektiv se ett intresse i att undersöka hur den tidiga bedömargruppen påverkas av yttre 

faktorer som de själva inte kan påverka samt hur de upplever sin arbetssituation. Från 

Försäkringskassans håll skulle det vara intressant att se vilka egenskaper som är viktiga att ha 

i den arbetssituation som de tidiga bedömarna befinner sig i. Detta för att förstå vilken 

situation gruppen befinner sig i samt för att kunna göra ”rätt” rekryteringar i framtiden. 

 

3.3 Inför intervjuerna 

Efter den inledande diskussionen tog vi kontakt med närmaste chef för den enhet som vi 

skulle undersöka. Hon såg positivt på ämnet och var generös med material och information 

kring både fenomenet, och Försäkringskassan i allmänhet. Vi fick även kontaktuppgifter till 

de personer som kunde bli aktuella för intervjuer. Kontakten med de tilltänka 

intervjupersonerna skedde genom e-post då det enligt uppgift från deras chef skulle vara det 

enklaste sättet att komma i kontakt med dem. Samtliga personer visade stort intresse till 

undersökningen. De som inte själva kunde ställa upp ordnade någon annan i gruppen till 

intervjun. 
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3.4 Genomförande av intervjuerna  

Samtliga intervjuer inleddes med att informera om anonymitet för intervjupersonerna och 

syftet med intervjun. Under samtliga intervjuer använde vi oss av en semistrukturerad 

intervjuguide (se bilaga 1). Vi spelade in intervjuerna efter samtycke hos intervjupersonerna. 

Intervjuerna transkriberades och användes endast i syfte att öka förståelsen för det fenomen 

som vi har valt att undersöka. Samtliga intervjuer genomfördes av båda forskarna. 

   Första intervjun såg vi som en pilotintervju där vi fick möjlighet att pröva intervjuguiden i 

ett skarpt läge. Efter den första intervjun valde vi att ändra upplägget för att få bättre flyt i 

dialogerna med de kommande intervjupersonerna. Vi anser ändock att denna intervju gav oss 

tillförlitliga resultat.  

   Generellt under intervjuerna har vi strävat efter att minimera riskerna för att vi som 

intervjuare skulle påverka svaren. Vi har tagit hänsyn till hur vi har placerat oss i rummet för 

att inte få en ”två mot en-situation”, med intervjupersonen i underläge. En annan faktor som 

kan påverka intervjusituationen är symboler i form av klädsel och kroppsspråk. I stort har vi 

försökt hålla oss neutrala vad gäller dessa symboler, dock kommenterades en av forskarnas 

converseskor vid ett tillfälle, vilket fick intervjupersonen att återuppleva det glada 70-talet.  

 

3.5 Efter intervjuerna 

Efterarbetet inleddes med att transkribera samtliga intervjuer. Vi valde sedan att dela upp 

analysen av materialet i olika nivåer. Vi klippte ihop det transkriberade stoffet i förhållande 

till specifika ämnen. Genom att göra detta kunde vi enklare få en struktur på materialet och 

lägga en bra grund för analysen. 

   I slutfasen av arbetet träffade vi åter igen chefen för TB-gruppen. Vi fick då hjälp med 

kompletterande uppgifter rörande det faktamässiga kring regler och organisationen i stort.   

 

3.6 Förförståelse 

Ingen forskare bedriver forskning helt förutsättningslöst (Gilje & Grimen, 2004). Vår 

utgångspunkt är att det omgivande samhället och kontexten vi befinner oss i alltid kommer att 

ha en påverkan på hur tolkningar av det undersökta görs. Ett vetenskapligt problem kan 

definieras som: ”skillnaden mellan vår förförståelse och verkligheten så som vi uppfattar 

den.” (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002, s. 14).  
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   Vi vill därför poängtera vikten av att beskriva förförståelsen i form av de tankar vi hade 

kring ämnet innan undersökningen började. 

 

Författare 1 

När jag funderar kring min förförståelse runt det valda ämnet och Försäkringskassan som 

organisation så inser jag att det inte finns så mycket att ta upp. Mina tidigare erfarenheter där 

jag konkret kommit i kontakt med Försäkringskassan sträcker sig till det faktum att jag under 

några år tagit emot bostadsbidrag. Jag har inga direkta insikter i hur myndigheten fungerar 

och hur det egentligen går till inom Försäkringskassan. Mina spekulationer mynnar ut från det 

faktum att jag tror att organisationen är byråkratisk med tydliga ramar för de anställda och hur 

arbetet ska utföras.  

   Däremot finns det en del tankar kring hur debatten om fusk och sjukskrivningar har artat 

sig. Jag har personligen inte inställningen att folk fuskar för att bli sjukskrivna men anser att 

det måste finnas flera gränsfall för vad som ska anses vara arbetsförhet och vad som ska anses 

vara motiverad sjukskrivning. Här kan således den mänskliga faktorn spela in som en 

subjektiv bedömningsgrund i mina ögon.  

 

Författare 2 

Försäkringskassan arbetar med ett fenomen som i mediadebatten beskrivs som ett stort 

problem. Antalet sjukskrivna, dvs. de personer som får sjukpenning, måste enligt denna debatt 

minskas. I och med att vi som kommer att genomföra denna studie är en del av det svenska 

samhället där detta fenomen diskuteras kraftigt har även vi nåtts av dessa uppgifter. Det är 

också i denna offentliga debatt vårt intresse för hur en statlig myndighet påverkas av de yttre 

påtryckningar som finns i samhället i övrigt har vuxit fram. Jag har personligen aldrig varit i 

kontakt med Försäkringskassan i något handläggningsärende vilket leder till att jag endast har 

den bild av Försäkringskassan som förmedlas via media i dessa fall. Denna bild består av att 

Försäkringskassan ska bli mer restriktiva med utbetalningar av sjukpenning, att personer med 

en arbetsförmåga inte ska vara sjukskrivna utan arbetssökande.  

 

Det arbetsvetenskapliga programmet 

Vårt arbetsvetenskapliga program har en inriktning mot kritiskt tänkande vilket också 

kommer att färga bilden vi har av fenomenet. I positiv bemärkelse kommer vi att ifrågasätta 

det rådande, fastställda och självklara, och skapa ny kunskap genom individers upplevelser. 
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Vårt kritiska tänkande får dock inte förblinda oss genom att vi letar efter något som inte finns 

eller skapar ny kunskap utifrån något som egentligen inte sagts under intervjuerna. 

   Vi måste hela tiden vara medvetna om metoden och förstå sammanhanget för att inte tappa 

fokus på den djupare meningen som vi eftersträvar. Vår förförståelse kommer att vara en 

viktigt pusselbit i ledet mot att lägga det slutgiltiga pusslet. Genom det färdiga arbetet 

kommer vi att ha möjlighet att använda den nya kunskapen till att revidera (Gilje & Grimen, 

2004) och omvärdera våra tidigare kunskaper, och se vårt sociala fenomen i ny dager. 

 

3.7 Hermeneutik – ett ständigt tolkande 

Den kvalitativa ansatsen kräver ett djup, ett sökande efter innehåll och mening. För att nå den 

djupare meningen och förstå essensen i det vi studerar behöver vi hjälpmedel. Genom att 

använda oss av hermeneutiken som ett tolkande metodologiskt redskap får vi möjlighet att nå 

den eftersträvade destinationen av djupare förståelse. 

   Som tidigare nämnts i avsnittet om förförståelse kommer vi inte att kunna möta världen 

förutsättningslöst utan kommer att vara påverkade av kontexten. Vi kan inte lämna vår 

förståelsetradition och måste därmed vara medvetna om förutsättningarna (Kvale, 1997). När 

vi ska tolka ett fenomen så kommer vi att bygga en bro mellan de begrepp som den sociala 

aktören vi ska studera använder sig av, och de begrepp vi som studerar använder oss av. Vi 

använder sociologiska begrepp för att tolka den värld som vår intervjuperson redan har tolkat 

en gång. Vi kommer därmed att få en ”andrahandstolkning” varje gång vi tolkar eller 

intervjuar en person. Giddens (Gilje & Grimen, 2004) menar att vi måste förhålla oss till en 

redan tolkad värld, samtidigt som vi måste använda oss av begrepp som kan rekonstruera, 

vetenskapliggöra och tolka djupare än de sociala aktörerna själva gör, vilket med hans 

språkbruk kallas för dubbel hermeneutik. 

   Vi använde oss av flertalet olika frågeområden för att förstå den intervjuades situation ur ett 

helhetsperspektiv. Genom att använda hermeneutiken och tolkningens kraft får vi möjlighet 

att kombinera och dra slutsatser utifrån dessa olika områden. Vi ser intervjupersonerna utifrån 

deras olika roller som anställda i statlig myndighet, som medlemmar i en organisation, som 

arbetsgrupp och som enskilda individer. Detta kombinerat med deras yrkesroll i samhället och 

omvärldsattityder ger oss möjlighet att förstå det vi i arbetet har tagit oss för att göra. 

Hermeneutiken är likt kittet mellan de olika lagren och binder därmed samman de olika 

delarna till en helhet. 
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   Vi har vidare hållit ett kritiskt förhållningssätt till det som intervjupersonerna har sagt och 

försökt att genom förtydligande frågor verkligen förstå meningen i det som sagts. I de fall det 

har varit otydligt har vi ställt motfrågor för att ge alternativ till det redan sagda och på så sätt 

varit kritiska utan att för den delen misstro intervjupersonen. I metodböcker benämns detta 

som misstankens hermeneutik. 

 

3.7.1 Den tolkande cirkeln  

Forskning rör sig ständigt mellan delarna och helheten i sitt mål att förstå och förklara. Den 

hermeneutiska cirkeln är central inom hermeneutiken och pekar på sambanden som finns 

mellan det vi ska tolka, förförståelsen och kontexten inom vilken tolkningen skall ske (Gilje 

& Grimen, 2004). Vi talar om motiveringssammanhang, hur en viss tolkning kan ske och bör 

motiveras. För att kunna säga något om helheten så måste vi studera delarna, likaså gäller det 

omvända, vi måste förstå helheten för att inse varför delarna ser ut som de gör. I vårt 

studieområde kan vi tänka oss följande koppling till den hermeneutiska cirkeln. Vi ser ett ökat 

intresse och fokus på Försäkringskassan ur ett samhällsperspektiv och vill förstå meningen. Vi 

behöver därmed studera delarna som i vårt fall blir de individer som arbetar på 

Försäkringskassan i en situation som påverkas av yttre faktorer. Vi behöver således också titta 

närmare på strukturen (helheten) i form av de yttre faktorerna som regeringsbeslut och 

omvärldsattityder utgör för att kunna förstå individernas (delarnas) situation i det dagliga 

arbetet. Dynamiken mellan det större sammanhanget och delarna skapar därmed tillsammans 

det färdiga arbetet. 

   Som tidigare nämnt kommer vår förförståelse att påverka sättet vi gör studien, vilket 

kommer att ställa krav på oss som forskare. I studien kommer vi alltså att vara fast i en 

tolkande spiral av en redan tolkad värld, kontexten tolkningen sker i, av delar och helhet och 

av oss själva. Detta kännetecknar den hermeneutiska cirkeln. 

 

3.8 Urval – Vem och varför… därför 

I och med att vi bestämt sedan tidigare vilken grupp vi skulle undersöka så var urvalet 

begränsat. Vi gjorde ett slumpvist urval där åtta stycken ur den tilltänka gruppen på femton 

personer ingick. Det innebär att vi intervjuat ungefär hälften av undersökningsgruppen vilket 

har givit oss ett bra undersökningsunderlag. Vi intervjuade fyra personer på ett kontor och 

fyra personer på ett annat kontor inom organisationen för att få perspektiv och bredd på 
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undersökningen. Då hela gruppen består av kvinnor innebär detta givetvis att även samtliga 

intervjupersoner var kvinnor. Sex personer av de intervjuade har arbetet inom 

Försäkringskassan i över 30 år. De resterande två personerna har arbetat mindre än 5 år i 

organisationen. Intervjupersonernas åldrar varierar mellan 35-60 år.  

 

3.9 Validitet och reliabilitet 

För att vi i en kvalitativ forskning ska kunna uppnå en hög grad av validitet, dvs vara säker på 

att man har undersökt vad som ska undersökas, krävs att vi som forskare är medvetna om 

vilka aspekter som måste visas stor hänsyn. Validitet är en fråga om hur väl data reflekterar 

sanningen, reflekterar verkligheten och täcker de avgörande frågorna (Denscombe, 2000). Vi 

kan jämföra giltigheten i arbetet med exempelvis giltigheten hos ett busskort och kreditkort. 

Vid en bussresa är busskortet giltigt, men vid en taxiresa har busskortet ingen validitet. Vi 

måste alltså inom forskningen ange i vilken situation och för vilket urvalsunderlag resultaten 

är giltiga. Skillnader finns därför i hur validitet ska användas beroende på vilken 

forskningsansats som är aktuell.  

   Vi har i detta arbete valt en kvalitativ ansats för att på ett djupare sätt förstå de egenskaper 

och den arbetssituation personerna vi har undersökt befinner sig i. Därför begränsas inte 

validitetsbegreppet till enbart datainsamlingen utan sträcker sig vidare genom hela arbetet. 

Även möjligheten att värdera validiteten med siffror i en hermeneutisk tolkningsprocess är 

mer eller mindre omöjlig, då det är frågan om just en tolkningsprocess. Istället krävs, för att 

uppnå en hög validitet, att vi som forskare kan beskriva hur datainsamlandet har gått till och 

att vi på ett systematiskt och hederligt sätt har bearbetat materialet. Förutsättningarna inför 

forskningsarbetet är i detta fall viktig för att förstå hur resultatet i slutänden har vuxit fram 

(Rosengren, Arvidsson, 2002). 

   Om validitet avser att man mäter vad som är relevant i sammanhanget, avser reliabilitet att 

man mäter på ett tillförlitligt sätt, dvs hur mätningarna görs. Reliabilitet handlar alltså om 

pålitlighet. En viktig fråga att ställa sig är vilket resultat det kan bli om det baseras på 

mätningar som vi inte kan lita på? Naturligtvis innebär detta att reliabiliteten är viktig för att 

kunna dra slutsatser som har förankring i det undersökta fenomenet.  

I relationen mellan de båda begreppen kan vi se följande (Bjereld et al., 2002): 

  

•  Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. 

•  Hög validitet förutsätter hög reliabilitet. 
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Vi kommer så gott det går att använda oss av validitetsbegreppet genom hela arbetet för att 

kontrollera giltigheten i det färdiga resultatet, om urvalet är passande för syftet och om 

intervjufrågorna är relevanta. Reliabilitetsbegreppet kommer att förse oss med värdefull 

kunskap om hur vi har gått tillväga. Kombinationen av de båda torde vara eftersträvansvärt.  

Vi kommer i vårt arbete att sträva efter att följa syftet samt att hålla ett kritiskt förhållningssätt 

till våra metoder, vår egen roll som forskare, den hermeneutiska tolkningsmodellen, teorier 

som vi använder och tidigare kunskaper för att detaljerat och utstuderat kunna uppnå högsta 

möjliga validitet och reliabilitet.  

 

3.10 Etiska funderingar 

De etiska aspekterna är en mycket viktig del i och kring forskningen. Det gäller att i förväg ha 

funderat kring de etiska problem som kan uppstå. Viktigt att påpeka är det som Trost (2001) 

skriver om, nämligen att det inte finns någon forskning i världen som kan vara så 

betydelsefull att den tullar på de etiska reglerna. Detta är en bra utgångspunkt för att förstå 

vikten av etik genom forskningsprocessen. 

   I vårt arbete, som till största delen består i att samla in material via intervjuer, är forskarens 

roll i förhållande till etiken viktig. Inför och under en intervju finns det många etiska 

perspektiv att ta hänsyn till. Enligt Trost (2001) finns det två saker som är oavvisliga, 

nämligen konfidentialitet och tystnadsplikt. Konfidentialiteten är viktig men kan också 

innebära en del problem. Exempelvis kan inte resultaten kontrolleras då ingen annan än 

forskaren själv vet när och med vem intervjun genomfördes. Detta är en kritik mot forskning 

som innehåller material som tagits fram med hjälp av kvalitativa intervjuer. 

Konfidentialitetens bevarande är dock i vårt fall inte förhandlingsbart. Den undersökta 

organisationen handlägger ärenden som är sekretessbelagda. Spridande av sådan information 

kan därför få förödande konsekvenser för de inblandade. Utgångspunkten måste alltså vara att 

ingen mer än personen som blivit intervjuad ska känna igen sig.  

 

3.11 Avslutning metod 

Vi anser att de olika delar vi har beskrivit under rubriken metod länkas samman av den 

helhetsförståelse som vi eftersträvat genom hela arbetet. Det är dock inte bara metodkapitlets 

olika delar som ska hänga ihop. För att uppnå den validitet som vi har beskrivit ovan krävs det 

att samtliga delar i arbetet hänger ihop. Det gäller exempelvis att välja relevanta teorier som 
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hjälper oss att förstå resultaten vi har fått i undersökningen. Eller som Mills säger om sin 

sociologiska vision: 

 

”Den som behärskar teori och metod har blivit en självständig 

tänkare, en aktiv person som är medveten om de antaganden och de 

slutsatser som följer med allt vad han sysslar med. Att behärskas av 

’metod’ eller ’teori’ innebär helt enkelt att man hindras i sitt arbete, 

det vill säga strävan att komma till klarhet om ett visst fenomen.” 

(Mills, 1997, s.119). 

 

 

4. RESULTAT – Utifrån fem olika nivåer 
Vi anser att intervjupersonerna i regel har svarat på ett likartat sätt och vi kommer därför att 

presentera resultaten utifrån ett antal specifika ämnen. Ett alternativ till denna uppdelning 

hade kunnat vara att presentera varje intervjuperson för sig. Vi tycker dock att resultatet blir 

tydligare i och med denna uppdelning. Där avvikelser har skett i svaren mellan 

intervjupersonerna kommer detta att framgå. Utifrån de svar vi har fått kommer vi sedan att 

dela upp resultatpresentationen i fem olika nivåer. Vi kommer alltså att ge en bild av vad 

intervjupersonerna har svarat, men presentera svaren utifrån olika nivåer för att tydliggöra de 

olika dimensioner som finns i jobbet som tidig bedömare.  

 

Vi kommer inledningsvis att ta er med till våra intervjupersoners värld. Där kommer vi att 

beskriva det arbetet som de ställs inför dagligen. På individnivå vill vi beskriva de egenskaper 

intervjupersonerna anser vara viktiga för att klara av arbetet på ett tillfredsställande sätt. 

Under rubriken gruppnivå kommer vi att beskriva hur individerna fungerar i grupp och 

upplever att arbeta tillsammans. Här kommer vi även att beskriva hur intervjupersonerna ser 

på sig själva i sin yrkesroll. På organisationsnivå gör vi en jämförelse mellan olika kontor 

inom Försäkringskassan för att påvisa skiljaktigheter inom organisationen. Vidare kommer vi 

på regeringsnivån att belysa hur regeringsbeslut inverkar på vår undersökningsgrupp. På den 

avslutande nivån behandlar vi samhälleliga attityder till Försäkringskassan utifrån de 

intervjuades perspektiv.   
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4.1 Det dagliga arbetet 

Som nämnts tidigare arbetar våra intervjupersoner i det första ledet med att bedöma rätten till 

sjukpenning. I det dagliga arbetet innebär detta att de tidiga bedömarna ständigt har nya fall 

att arbeta med. Bedömningar utifrån lagar och förordningar är något som kännetecknar deras 

arbete och kontakten med kunderna sker mestadels via telefon. Inom gruppen turas de 

anställda om att ”vara på slingan”, dvs. att på en telefonslinga ta emot samtal ifrån kunder. 

Det finns därför möjlighet för de anställda att gå in i varandras ärenden för att kunna svara på 

kundernas frågor.     

   De som arbetar i TB-gruppen har ända sedan starten i september 2005 haft mycket att göra. 

En av intervjupersonerna beskriver arbetsbördan som ”…det känns som om man ska försöka 

att flytta ett berg framför sig”. Dagligen kommer det in fler ärenden än vad gruppen hinner 

Samhällsnivå 
(Samhälleliga attityder 
till Försäkringskassan) 

Regeringsnivå  
(Yttre beslut) 

Organisationsnivå 
(Jämförelse mellan olika kontor) 

Gruppnivå  
(Yrkesroll och genus)   

Individnivå  
(Egenskaper)

Figur 1. Figuren visar de olika nivåer som resultatpresentationen  
kommer att utgå ifrån (Källa: egen).  
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med. Detta har lett till flera timmars övertid varje månad sedan starten. De intervjuade tycker 

dock att de har viss möjlighet att lägga upp och planera sitt arbete utifrån egna önskemål. ”Ja, 

man kan ju planera sin dag på olika sätt, att idag tar jag nya ärenden på förmiddagen, och 

gör det på eftermiddagen, och tvärtom.” 

   Friheten i arbetet står i förhållande till det uppsatta ”helstmål” som de intervjuade beskriver. 

Det stora antalet ärenden som strömmar in, till vad de intervjuade kallar ”sinken”, har gjort att 

de tidiga bedömarna numera har ett mål där de rekommenderas att göra 10 ärenden per dag. 

Detta för att minska den hög av ärenden som har blivit följden av att de inte har hunnit med i 

hanteringen. En känsla av att aldrig bli färdig genomsyrar de tidiga bedömarnas upplevelser. 

”Man ser ju antalet ärenden, men man kan ju inte jobba med mer än ett ärende åt gången. 

Det har man för att vara tvungen, stänga huvudet, för annars skulle det gå överstyr.” Våra 

intervjuvänner tycker att målen är rimliga, men att de behöver mer personal för att klara 

inströmningen. 

 

4.2 Del 1. Individnivå 

Den situationen som de tidiga bedömarna befinner sig i med hög belastning i arbetet innebär, 

enligt de själva, att det är viktigt att vara stresstålig. Stressen påverkar intervjupersonerna på 

olika sätt. Somliga av intervjupersonerna nämner att de ibland kan ha svårigheter med att 

släppa arbetet när de går hem för dagen. ”…har man haft några jobbiga samtal så sitter dem 

i, så är det ju.” Eller som någon annan nämner: ”Det händer ju på natten ibland att man 

kommer på att ’herregud, där skrev jag ju det personnumret på en lapp som jag slängde i 

papperskorgen’.” Däremot finns det dem som inte upplever sig påverkas nämnvärt efter det 

att de har gått hem för dagen. ”När jag går ut genom dörren då släpper jag det. För jag 

känner att jag gör så gott jag kan när jag är här. Och mer än så kan man inte göra.”  

 

Empati och paragraftolkningar 

Just att göra ”rätt” är något som intervjupersonerna strävar efter i ärendebedömningarna. För 

att kunna ta dessa rätta beslut gäller det att kunna tolka och förstå regler och metodstöd. Även 

att empatiskt kunna sätta sig in i kundens situation beskrivs som en viktig egenskap när det 

kommer till bedömningarna. Förhållandet mellan paragraftolkningar och den empatiska 

förmågan beskriver en av intervjupersonerna i följande resonemang:  
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”Metodstödet säger ju såhär och så och så. Men jag kan ju inte säga såhär 

att ’den här människan är det nog lite synd om så därför gör jag såhär.’ Det 

gör jag ju aldrig. Men man måste ju också förstå människan här också. Man 

får försöka få ihop det här på något vis. Och det tycker jag går ganska bra. 

Och som jag sa innan så tar vi ju också hänsyn till vad de skriver själva 

här.” 

 

För att kunna förstå situationen kunden befinner sig i nämner intervjupersonerna vikten av att 

ta sig tid och att lyssna på kunden. Det gäller också att vara rak, ärlig och tydlig i samtalet 

med kunden för att inte missförstånd ska uppstå. De tidiga bedömarna har dock ibland svårt 

att hantera det känslomässiga engagemang som arbetet medför. 

 

”Och visst har det hänt att folk har gått in och gråtit när det har blivit 

utskällda, vi är ju inte mer än människor vi heller va. Så det är klart att 

ibland kan man ju tycka att ’fan vad orättvist, jädra orättvist att jag ska bli 

så utskälld av en människa som jag inte känner bara på grund av att jag gör 

mitt jobb’. Så är det ju. Annars vore man omänsklig och mänsklig måste 

man också vara.” 

 

Grunden som intervjupersonerna kommer tillbaka till är dock det faktum att regler och lagar 

styr deras sätt att arbeta och är en hjälp i bedömningssituationerna. ”Ja alltså ringer man den 

försäkrade så är det ju som medmänniska så sätt, fast man har försäkringen att luta sig bak 

på.”  

 

Bedömning med viss frihet 

Intervjupersonerna menar vidare att det gäller att vara säker på sig själv och stå för sina beslut 

för att känna sig nöjda med sina bedömningar. Här nämns kunskap om lagar och förordningar 

som en viktig del i arbetet. Just metodstödet är grunden när det kommer till bedömningar. 

Detta innebär att det finns ramar för på vilket sätt besluten ska tas, men att det finns en viss 

frihet för de tidiga bedömarna att använda sig av sin subjektiva bedömningsförmåga, så länge 

de kan motivera sina beslut utifrån de ramar som finns. I vissa fall kan dock bedömningarna 

vara svåra, exempelvis i fall som utmattningsdepression och fibromyalgi1. I bemötandet av 

                                                 
1 symtomkomplex som kännetecknas av smärta i lednära muskulatur, ledsmärta utan ledsvullnad, stelhet och 
ökad fysisk och psykisk uttröttbarhet (www.ne.se, 2006-05-01). 
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kunder finns det däremot en större möjlighet att vara flexibel enligt intervjupersonerna. 

Flexibiliteten återfinns i att de måste bemöta kunder på olika sätt beroende på vilket humör 

och i vilken situation kunden befinner sig.  

 

”Det gäller ju hela tiden att anpassa, varje samtal gäller det att anpassa 

efter vem det är man har. Du har ju ålder, du har om de är svenskar eller 

invandrare, vad dom förstår och inte förstår och framförallt vad är 

sjukdom?” 

 

Förhållandet mellan att ta sig tid till kunden ställs i kontrast till den stressade arbetssituation 

som de intervjuade beskriver. Det blir en utmaning för de tidiga bedömarna att kunna ta sig 

tid till kunden samtidigt som de ska hinna med i ärendehanteringen. Förmågan att vara snabb 

med arbetsuppgifterna blir således också nödvändig för de tidiga bedömarna. Detta för att 

kunna hantera den mängd ärenden som dagligen strömmar in till TB-gruppen.  

 

4.3 Del 2. Gruppnivå 

Upplevelsen av att jobba tillsammans som TB-grupp uppfattas lite olika av 

intervjupersonerna. Somliga av de intervjuade anser att bildandet av TB-gruppen inte har 

inneburit några större förändringar utan att arbetsuppgifterna hanteras på ungefär samma sätt 

som tidigare. De som har fått byta arbetsplats och därmed fått längre resor på grund av den 

nya gruppen tenderar att vara mindre positiva till omorganiseringen. De tror dock i linje med 

samtliga intervjupersoner att TB-gruppen i sin nuvarande form kommer att ge resultat i 

framtiden om det bara anställs fler personer. Vidare tycker flera av intervjupersonerna att det 

är positivt att kunna fråga varandra om råd i bedömningarna, medan andra tycker att det gick 

lika bra tidigare innan sammansättningen av TB-gruppen.  

 

Läkarkontakten 

I bedömningarna nämns vikten av att få tydliga underlag från läkarna. ”Det är ju jätte viktigt, 

och vi arbetar ju med det. För vi skickar ju tillbaks mycket för komplettering, för de vet ju att 

det är vissa punkter som måste vara ifyllda, men ändå slarvas det lite med det.” 

Intervjupersonerna menar att det finns ett behov av att läkarna tydligare redogör för hur 

sjukdomen påverkar arbetsförmågan hos individen. Den egna försäkringsläkaren används i 

svårbedömda fall som komplement vid förtydligande av det inkomna läkarintyget.  
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Gruppen - Kvinnor och självupplevda byråkrater 

Gruppen består som tidigare nämnts av enbart kvinnor. Intervjupersonerna välkomnar fler 

män till gruppen men har svårt att förklara precis vad som skulle förändras. ”Det är svårt att 

sätta fingret på. Det är väl det att vi är olika och tolkar saker olika kanske”. På frågor kring 

homogenitet och heterogenitet i gruppen får vi blandade svar. Somliga tycker att de är lika 

varandra medan andra tycker att personligheter skiljer sig åt.  

   När vi går in på intervjupersonernas syn på sig själva och ger förslag på olika typer av roller 

får vi relativt enhetliga svar. Flera anser sig själva vara byråkratiska i jobbet, men att det är en 

nödvändighet för den organisation de arbetar i. ”Byråkrater, det måste vi ju vara för vi måste 

ju formulera oss på ett byråkratiskt men lättförståligt sätt” eller ”Ja, byråkratiska är vi ju, de 

måste vi få lov att vara.” De menar att det byråkratiska tar sig utryck, i bland annat, en stelhet 

inom organisationen och att allting ska kommuniceras via papper.  

   Vi ställde vidare frågor om de tidiga bedömarna kunde uppleva sig själva som poliser. Detta 

är inget intervjupersonerna tycker att de själva är, men de tror att allmänheten ibland kanske 

kan få uppfattningen om att så är fallet. 

 

”Att få jobba med människor”  

På frågor kring vad det är som motiverar de anställda i jobbet nämns generellt 

arbetskamraternas betydelse som en viktig faktor men även den allmänt goda stämningen 

inom gruppen. Även viljan att de personer som verkligen är sjuka ska ha sjukpenning är något 

som motiverar de anställda i sitt arbete. De berättar vidare att de tycker att arbetet är roligt och 

framförallt så tycker de att kontakten med kunderna är viktig för motivationen. ”Det är nog 

den största motivationen, det är att få jobba med människor, absolut.”  

 

4.4 Del 3. Organisationsnivå 

I ett längre perspektiv tror intervjupersonerna att TB-gruppen kan leda till ett mer enhetligt 

sätt att arbeta i bedömningarna. De ger exempel på hur bedömningar kan skilja sig åt i olika 

delar av landet. Enligt intervjupersonerna har det genomförts gemensamma träffar för 

Försäkringskassans anställda där grupparbeten kring sjukpenningsbedömningar gjordes. Det 

kom där fram att det fanns olika sätt att se på hur bedömningar skulle göras. Även på det 

lokala planet nämns svårigheter mellan de två kontoren i länet när det kommer till 

bedömningar. ”Det är ju inte så lätt att få så många människor att jobba likadant när man 
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inte sitter på samma ställe.” Detta upplevdes i början av TB-gruppens livscykel som ett 

problem, men har sedermera förändrats till det bättre. 

    

Lag nord och syd 

Just samarbetet mellan de olika kontoren i länet har vållat svårigheter. De hade tidigare två 

chefer för de båda grupperna, vilket ledde till otydligheter kring vad som skulle gälla. Nu är 

det sedan några månader tillbaka endast en chef för TB-gruppen i länet, vilket har förbättrat 

situationen. Grupperna har inte heller träffats speciellt ofta sedan starten i september 2005, 

men har med hjälp av teknikens under haft kontakt genom videokonferenser. En av 

intervjupersonerna beskriver samarbetet mellan grupperna sedan i höstas: 

 

”Ja, vi brukar skoja lite att det är lag nord och syd i Robinson. Fast det här 

är på Försäkringskassan. Men det har blivit bättre tack och lov, för vi har 

påtalat det väldigt mycket för chefen, att så här får det inte vara. Och det 

beror just på att man irriterar sig lättare och det är lättare att säga saker 

och tycka och så om någon som man inte kan prata direkt med.” 

 

Intervjupersonen beskriver alltså en förändring av samarbetet mellan kontoren som har lett till 

ett mer enhetligt och tydligt sätt att arbeta. Numer sker även frekventa redovisningskontroller 

av de anställda för att se hur arbetet fortskrider i gruppen och därigenom få en tydligare bild 

av hur ärendehanteringen bedrivs. Sättet grupperna arbetar på är till stor del beroende av de 

yttre beslut som tas på regeringsnivå.   

 

4.5 Del 4. Regeringsnivå 

I och med att Försäkringskassan är en statlig myndighet styrs arbetet från regeringen. 

Försäkringskassan har fått nya riktlinjer som har lett till en hårdare bedömning av vad som 

berättigar till sjukpenning. På frågan om vad det är som har gjort att de ska vara tuffare svarar 

en av intervjupersonerna på ett självklart sätt att:”Vi ska vara tuffare. Det är de reglerna vi 

har fått”. Lagen om allmän försäkring (AFL) är fortfarande densamma men tolkningen av 

lagen har blivit allt hårdare sedan i höstas. En annan av de tidiga bedömarna, som har arbetat 

på Försäkringskassan en kortare tid, beskriver utvecklingen under de senaste åren: 
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”Alltså sedan jag började har mitt jobb förändrats jätte, jättemycket. Jag 

blev ju upplärd att finns det en begäran om ersättning och ett läkarintyg då 

bara betalar vi ut. Medan nu så granskar vi väldigt, väldigt noga vartenda 

ärende. Så det har förändrats jättemycket, och pressen har ju ändrats 

jättemycket också.” 

 

”Regeringen bestämmer ” 

På den konkreta frågan om vilken påverkan regeringen har på TB-gruppen så får vi svar som: 

”allt” och ”regeringen bestämmer, så är det ju”. De yttre besluten har påverkat deras 

arbetssituation på så sätt att de har mer att göra, detta är dock inget nytt. Det har alltid varit 

mycket att göra och det har även varit flera omställningar, menar en av de intervjuade som har 

jobbat en längre tid inom kassan. Men den senaste omställningen har dock inneburit en ökad 

stress för de anställda med mycket övertidsarbete. Målet att hinna öppna ärendena och 

informera kunden om vidare hantering inom tre dagar är något som gruppen inte hinner med 

att göra. Detta har lett till att de får se förbi 3-dagarsmålet och försöka inrikta sig på att 

informera kunden inom 30 dagar det beslut som har tagits angående sjukpenning. De yttre 

besluten är något som upprör de tidiga bedömarna i vissa lägen. En av intervjupersonerna 

svarar kring regeringens beslut att halvera sjukpenningstalen till 2008 på följande sätt: 

”Egentligen skulle jag vilja sparka dem i röven, för jag fattar inte hur de kan sitta och säga 

att nu ska vi halvera det, vad är det som säger att inte folk är sjuka?” Även om besluten 

upprör de tidiga bedömarna verkar det inte vara något som de motsätter sig. ”Visst kan man i 

tankarna ha egna värderingar men det får man slå bort alltså.” Regler och riktlinjer ändras 

kontinuerligt och är något som gruppen hela tiden måste anpassa sig till.  

 

4.6 Del 5. Samhällsnivå 

När vi går in på den yttersta och sista nivån i resultatpresentationen så har vi ställt frågor till 

intervjupersonerna kring upplevda samhällsattityder till Försäkringskassan i allmänhet.  

  När de tidiga bedömarna slutar jobbet för dagen är Försäkringskassan inget de skyltar med. 

Vi ställde en konkret fråga till intervjupersonerna om de berättar för folk de träffar, på 

exempelvis en fest, att de arbetar på Försäkringskassan. Här fick vi genomgående likvärdiga 

svar att de tycker det kan vara jobbigt att prata om arbetet samt att berätta att de arbetar på 

Försäkringskassan. De menar att ibland får de diskutera enskilda ärenden med personer de 

träffar på fritiden och att detta kan vara påfrestande. En av de intervjuade som har arbetat 
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inom organisationen en längre tid beskriver hur hon ser på att berätta om sin roll som anställd 

på Försäkringskassan: ”det har jag lärt mig att det ska man inte göra. Det har jag slutat med 

när jag fyllde 35.” Eller som en annan i TB-gruppen säger: ”Nej för att ibland vill man inte 

ha den rollen i samhället. Det är ju mycket diskussioner om detta nu och ibland så har man 

inte lust att prata om det […] man måste stå till svars liksom.” En av de intervjuade säger 

dock att hon inte drar sig för att säga att hon arbetar på Försäkringskassan om någon frågar, 

hon tycker att det viktigt att vara stolt över sitt arbete.  

 

Media och samhällsattityder 

Den pågående debatten i media kring Försäkringskassan är något som bidrar till att 

intervjupersonerna till stor del inte vill säga att de arbetar på Försäkringskassan. De tycker 

också att media vinklar sina reportage kring Försäkringskassan så att de inte stämmer överens 

med verkligheten.  

 

”Oftast kommer det så här att det är Försäkringskassan som har gjort den 

här bedömningen. ’oh, så hemskt det är’. Men dom talar inte om att vi har 

fått ett läkarutlåtande från en läkare som har beskrivit hela situationen och 

det är där vi enbart kan ta våra…så det är ju den läkaren som i så fall har 

beskrivit det fel.” 

 

De tidiga bedömarna tycker dock att det är bra att folk får reda på att Försäkringskassan har 

blivit tuffare i bedömningarna, det underlättar deras arbete. De tidiga bedömarna menar att de 

bara försöker att göra sitt jobb och att gemene man inte riktigt förstår vad Försäkringskassan 

har för uppgift. ”Det känns som om folk tror att man försöker vara elak mot folk. De förstår 

inte att vi har regler att följa, det tycker jag är väldigt märkligt. För det är ju så överallt att 

man har regler om man säger så…”  

 

Kontroll av fusket – för allas bästa 

Den nya kontrollgruppen som har införts på Försäkringskassan för att kontrollera fusket med 

sjukpenningen är något som intervjupersonerna upplever positivt. Återigen kommer de 

tillbaka till påståendet att de som är sjuka ska ha rätt till sjukpenning och de som inte är sjuka 

ska inte ha någon sjukpenning. ”För jag menar det är ju de som missbrukar försäkringen som 

förstör för alla andra. Så självklart, det är ju våra skattepengar.”  

 



 34

4.7 Avslutning resultat 

Vi har i resultatdelen sammanfattat vad våra intervjupersoner har sagt och kategoriserat detta 

utifrån olika nivåer. Vi skulle vilja avsluta resultatet med ett citat från en av 

intervjupersonerna ur TB-gruppen som vi tycker sammanfattar mycket av det som har 

framkommit under intervjuerna.  

 

”Jag tror att får vi snurr på detta så tror jag att det kommer att 

utkristallisera sig såhär att vi får läkarna att skriva bättre läkarintyg, och 

folk sjukskriver kanske inte sig förrän de verkligen behöver. Så att vi får det 

här som dom säger, detta är en försäkring. Du ska ha din försäkring när du 

är sjuk.” 

 

 

5. ANALYS – Ur två perspektiv 
Syftet har som bekant varit att försöka ge en övergripande bild av den TB-grupp som arbetar 

med sjukpenningsbedömning på Försäkringskassan. Vidare vill vi se hur byråkrati respektive 

flexibilitet visar sig i gruppens arbete samt hur relationen mellan byråkratisk effektivitet och 

socialt kundbemötande ser ut. 

   Vi tänker oss att TB-gruppen slits mellan två världar. Dels ska ärendehanteringen vara 

”rättssäker, effektiv och ha hög kvalitet” (Regleringsbrev, 2005-12-20) vilket torde förutsätta 

en viss grad av byråkrati. Samtidigt har TB-gruppen direktiv att vara kundfokuserade, vilket 

borde ställa krav på den anställdes sociala förmåga. Inför analysen känner vi att relationen 

mellan den objektiva och rättvisa bedömningen som en statlig myndighet vill uppnå kan 

ställas i kontrast till individens möjlighet att vara social, kreativ och flexibel. Vi kommer 

vidare i arbetet att fokusera på just denna relation. 

   Försäkringskassan har i och med sammansättningen av TB-gruppen strävat efter en enhetlig 

och objektiv bedömningsprocess där ärendena ska hanteras på ett likformigt sätt. Detta vill vi 

ställa mot teorierna om individen i dagens samhälle som en social, kreativ och flexibel 

varelse. För oss blir därför uppdelningen av analysen i två perspektiv naturlig.  

   I den första delen ställer vi vårt insamlade material i förhållande till Webers teori kring 

byråkrati och Baumans tankar kring avhumanisering i byråkratin. I den andra delen använder 

vi Hage och Powers teorier för att belysa resultatet ur ett post-industriellt perspektiv. 
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Durkheim blir för oss en brygga mellan de båda delarna där en övergång mellan två olika 

typer av samhällen beskrivs. Detta kan således hjälpa oss att förstå dualismen mellan den 

traditionella byråkratin och det post-industriella, flexibla samhället.  

   Så följ med oss på en jämförelse mellan det byråkratiska perspektivet och de post-

industriella tankarna, vi börjar med det byråkratiska.  

 

5.1 TB-gruppen och byråkratin 

Under hösten 2005 beslutades att samtliga sjukpenningsspecialister i länet skulle 

sammanfogas i en grupp, kallad TB-gruppen. Försäkringskassan ville med detta beslut 

säkerställa en enhetlig bedömning i ärendehanteringen och därmed få en ökad effektivitet i 

arbetet. Weber (1924) skriver om specialisering som ett sätt att avgränsa enheter inom 

byråkratin och få ett effektivare arbetssätt. Trots specialiseringen har TB-gruppen haft svårt 

att hinna med i ärendehanteringen, vilket har lett till flera timmars övertidsarbete. 

 

5.1.1 Människan och byråkratin 

I vår undersökningsgrupp nämns just att få jobba med människor som en motiverande aspekt i 

det dagliga arbetet. Intervjupersonerna ser inte arbetet som opersonligt, utan anser att 

människokontakten är en viktig aspekt i arbetet. De beskriver för oss hur de alltid försöker att 

ta sig tid till kunden även om de är i en stressad situation. Å andra sidan hänvisar de till lagar 

och förordningar som styrmedel i deras arbete. ”Ja alltså ringer man den försäkrade så är det 

ju som medmänniska så sätt, fast man har försäkringen att luta sig bak på.” De tidiga 

bedömarna är alltså medmänniskor i utgångsläget men har alltid regler och metodstöd runt 

försäkringen att följa. Svårigheten mellan en förståelse för människor i en sjukdomssituation 

och de regler som intervjupersonerna måste följa kan bli vad som kallas byråkratins paradox 

(Ahrne, 1989). Risken finns enligt denna paradox att kunder till byråkratiska organisationer 

kan bli behandlade som fall och inte som människor. Ur Webers (Beetham, 1996) och 

Baumans (1991) perspektiv om byråkrati och avhumanisering skulle kontakten med 

människor vara något som avlägsnas från ämbetet. Opersonlighet blir således något som 

kännetecknar byråkratin, och människor som kontaktar byråkratin tenderar att bli behandlade 

som siffror och fall. TB-gruppen beskriver dock genomgående människorna och hur viktiga 

de är i deras arbete samt att rätt personer får ersättning.  
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   Att göra rätt för tankarna till Webers sätt att se hur byråkrater tränas i sina arbetsuppgifter 

för att bli duktiga på att följa de uppsatta reglerna (Beetham, 1996). Strävan efter att göra rätt 

är något som blir en utväg för de tidiga bedömarna i gränsdragningen mellan människa och 

fall. De kan således hänvisa till det faktum att de bara försöker göra rättvisa bedömningar 

utifrån de uppsatta reglerna. Detta medför även att samtliga inblandade får ett rättvist 

bemötande, vilket beskrivs i ett helhetsperspektiv i följande citat: ”För jag menar det är ju de 

som missbrukar försäkringen som förstör för alla andra. Så självklart, det är ju våra 

skattepengar.” 

   Strävan efter att hela tiden göra rättvisa bedömningar blir det övergripande målet för TB-

gruppens handlande. För att kunna vara rättvisa gäller det att samtliga ärenden ska bli 

behandlade på likvärdigt sätt. I och med den stora ärendeinströmningen och stressen kan det 

bli svårt för de tidiga bedömarna att se individen i varje enskilt fall. Som tidigare nämnts sker 

också den mesta kundkontakten via telefon och brev, vilket innebär en distansering från de 

individer som intervjupersonerna ska göra bedömningar av. Bedömningarna görs utifrån intyg 

och dokument och inte utifrån en direkt, personlig kontakt med människan. Enligt Bauman 

(1991) skulle det här kunna finnas tendenser till en avhumanisering, då den direkta kontakten 

med människorna försvinner. Han menar att detta är en följd av byråkratin och 

effektiviseringen där människor inte längre är människor utan reducerade till siffror.    

 

5.1.2 Självupplevda byråkrater? 

Våra intervjupersoner menar i synen på sig själva att de arbetar efter byråkratiska principer 

och kan därför betraktas som byråkrater. Detta tar sig uttryck i att de tidiga bedömarna i 

arbetet formulerar sig på ett byråkratiskt sätt som ändock ska vara lättförståeligt för kunderna. 

Det visar sig även i form av den stelhet som finns inom organisationen i och med att allting 

ska kommuniceras och dokumenteras via papper. Dokumentationen möjliggör för den interna 

redovisningskontrollen att med jämna mellanrum granska det arbete som utförts. Weber 

menar att registreringen av varje arbetsmoment är ett sätt för byråkratin att säkerställa att 

arbetet följer reglerna (Beetham, 1996). Registreringen av alla beslut medför också att arbetet 

inte blir beroende av en individ utan kan när som helst övertas av någon annan i gruppen. 

Tanken inom TB-gruppen är att de ska kunna gå in i varandras ärenden för att förhindra att 

ärendena blir liggande vid exempelvis semester, föräldraledighet eller sjukdom. Durkheim 

(1984) talar om en mekanisk solidaritet som kännetecknas av likheter mellan individer och 

där alla gör ungefär samma uppgifter. Vi tänker oss att även byråkratin kan förstås i termer av 
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mekanisk eller organisk där TB-gruppen kan sägas bära på flera mekaniska drag. Parallellen 

mellan TB-gruppen och det primitiva, mekaniska samhälle som Durkheim beskriver kan 

tyckas vara hårddragen men sammansättningen av TB-gruppen kännetecknas av likheter. 

Bedömningarna ska vara rättvisa, objektiva och göras på ett likformigt sätt. Durkheim (Ibid) 

talar vidare om det kollektiva medvetandet i den mekaniska solidariteten som innebär att 

samtliga medlemmar i solidariteten vet vad som gäller och vad som är godkända handlingar. 

TB-gruppen har tydliga ramar inom vilka de kan röra sig där metodstöd och regler begränsar 

och godkänner deras handlingar.  

 

5.2 TB-gruppen och det post-industriella 

Hage och Powers (1992) menar att formella och stela organisationer inte kommer att kunna 

anpassa sig till det nya flexibla förhållningssättet i det post-industriella samhället. De tror att 

det kommer att behövas mer decentraliserade organisationer, utjämnande av hierarkier och 

tvärenhetstänkande. Försäkringskassan tenderar att gå mot en centralisering i och med den 

organisationsförändring som ägde rum den första januari 2005 där 21 myndigheter blev en 

myndighet. Sammansättningen av TB-gruppen kan ses som ett steg bort från 

tvärenhetstänkande men mot en ökad specialisering. Denna specialisering kan dock ses som 

väsentlig för den uppgift som TB-gruppen ska utföra, som innebär att dagligen hantera en 

mängd ärenden som alla ska bedömas på ett rättvist sätt.  

 

5.2.1 Flexibilitet 

Flexibilitet i TB-gruppen tar sig uttryck i exempelvis hur de planerar sina arbetsdagar. De har 

möjlighet att välja i vilken ordning de ska ta ärenden. Om de vill arbeta med nya ärenden på 

förmiddagen och gamla ärenden på eftermiddagen eller tvärtom bestämmer 

intervjupersonerna till stor del själva. Vidare ser intervjupersonerna telefonsamtal med kunder 

som ett område då det gäller att vara flexibel.  

 

”Det gäller ju hela tiden att anpassa, varje samtal gäller det att anpassa 

efter vem det är man har. Du har ju ålder, du har om de är svenskar eller 

invandrare, vad dom förstår och inte förstår och framförallt vad är 

sjukdom?” 
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Hage och Powers (1992) beskriver vikten av att människor i ett post-industriellt samhälle ska 

vara flexibla för att kunna hantera komplexa situationer. I kundbemötandet måste TB-gruppen 

vara anpassningsbara och använda sin sociala förmåga för att lösa en icke förutbestämd 

situation. Det går inte att följa en manual eller ett metodstöd när det kommer till 

telefonkontakt med kunder. Här gäller det för de tidiga bedömarna att sätta sig in i kundens 

situation för att kunna förstå deras sjukdomstillstånd. Vi går utanför Hage och Powers 

perspektiv och för tankarna till den kvalitativa metoden som vi själva praktiserar i vår 

undersökning. Att kunna sätta sig in i och empatiskt förstå kundens situation, som personerna 

i TB-gruppen gör, påminner om de intervjusituationer som vi själva ställs inför varje gång vi 

gör en kvalitativ undersökning. 

 

5.2.2 Yttre beslut och förändring 

De yttre beslut som tas på regeringsnivå påverkar det dagliga arbetet som de tidiga bedömarna 

utför. Metodstöd och riktlinjer ändras efterhand vilket ställer krav på TB-gruppen att anpassa 

sig efter de nya direktiven. Vi påminner återigen om hur en av de intervjuade beskriver 

utvecklingen under senare år: 

 

”Alltså sedan jag började har mitt jobb förändrats jätte, jättemycket. Jag 

blev ju upplärd att finns det en begäran om ersättning och ett läkarintyg då 

bara betalar vi ut. Medan nu så granskar vi väldigt, väldigt noga vartenda 

ärende. Så det har förändrats jättemycket, och pressen har ju ändrats 

jättemycket också.” 

 

Vi ser en flexibilitet i sättet de tidiga bedömarna måste anpassa sig till de nya direktiven. 

Denna flexibilitet ser vi dock inte som konstant utan den infinner sig i följderna av beslut 

fattade på regeringsnivå. Sammansättningen av TB-gruppen hösten 2005 är ett exempel på en 

av de nya situationerna anställda på Försäkringskassan har fått anpassa sig till. Flexibiliteten 

är alltså temporär i det skede då de yttre besluten ska implementeras i organisationen. Tanken 

är att åstadkomma en likformighet i ett längre perspektiv och flexibiliteten blir verktyget för 

att uppnå detta mål.  
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5.2.3 Problemlösning  

Det är oerhört viktigt för TB-gruppen att bedömningsunderlaget är tydligt och innehåller den 

information som ska vara med. När bedömningsunderlagen är bristfälliga ställs de tidiga 

bedömarna inför ett problem som de måste hantera. De måste avgöra vilken information som 

ska hämtas in för att en bedömning ska kunna göras. De ställs därför inför en rad 

valsituationer. Ska kunden kontaktas för den subjektiva upplevda sjukdomsbeskrivningen, 

behövs komplettering av läkarintyget eller behövs den egna försäkringsläkaren kontaktas för 

att förtydliga läkarintyget?  

   Enligt Hage och Powers (1992) kommer kreativitet att vara framträdande i det post-

industriella samhället i samtliga jobb som är relaterade till problemlösning. Vi kan se 

tendenser till problemlösning i situationer som de tidiga bedömarna ställs inför. De måste 

alltså använda sig av en viss grad av kreativitet för att kunna samla in den nödvändiga 

information som behövs i bedömningsprocessen.   

 

5.2.4 Känslor   

Hage och Powers (Ibid) menar att känsloyttringar och samspelet mellan människor kommer 

att vara centrala i det post-industriella samhället, rollerna blir således också mer personliga. 

Intervjupersonerna berättar om vikten av det personliga i deras arbete. De tidiga bedömarna 

menar att de har en relation till kunderna i form av den telefonkontakt som sker i ärendena. 

Kundkontakten och samspelet med människor är det som motiverar de tidiga bedömarna i 

deras arbete. Relationen med kunderna är något som kan vara svårt för intervjupersonerna att 

koppla bort när de går hem för dagen. De beskriver att de kan vakna på nätterna för att 

bearbeta något som har hänt i jobbet.  

   De tidiga bedömarna menar dock att arbetet på Försäkringskassan inte är något som de 

skyltar med på fritiden. Hage och Powers (Ibid) menar att vi kommer att sluta med 

intrycksstyrning i det post-industriella samhället och vara öppna med känslor och vilka vi är. 

Intervjupersonerna tenderar att inte vilja berätta att de arbetar på Försäkringskassan i andra 

sociala sammanhang, vilket kan tyda på att de inte vågar vara öppna med deras arbetsroll i 

den post-industriella meningen.  

   De tidiga bedömarna har en viss kontakt med sina kunder som de ser som motiverande i sitt 

arbete, samtidigt är denna kontakt begränsad och styrd av de regler organisationen anger. 

Detta skulle kunna ses som att intervjupersonerna befinner sig någonstans mellan den strikta 

byråkratiska organisationen, som i sin värsta form enligt Bauman kan innebära en total 
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okänslighet inför de människor som de arbetar gentemot, och i emotionell bemärkelse det mer 

flexibla arbetet där de är lyhörda inför dessa människors situation. Att de tidiga bedömarna 

inte är tydliga med sitt yrke i privata sammanhang och att de tänker på de människor de har 

att göra med även på fritiden tyder på en kluvenhet. Utifrån Hage och Powers kan man då 

säga att deras arbete innebär att de har en rollkonflikt, de vet inte hur "byråkratiska" de måste 

vara och till vilken grad de kan engagera sig i de mänskliga livsöden de är med att påverka. 

 

5.3 Avslutning analys 

Individen i två världar 

Som vi tidigare varit inne på så är individerna i TB-gruppen i skiljelinjen mellan två världar. 

De ska ha egenskaper som passar in i en situation som ställer krav på effektivitet samtidigt 

som de ska vara ett socialt ansikte utåt för Försäkringskassan i kundkontakter. De ska alltså 

vara duktiga på att följa regler och förordningar, stresståliga och snabba i ärendehanteringen 

samtidigt som de ska vara empatiska och flexibla i bemötandet med kunden.  

   Vi ser relationen mellan de mer ”byråkratiska” egenskaperna och de flexibla post-

industriella egenskaperna som en intressant diskussion att föra vidare i nästa kapitel för att få 

en förståelse för vilka typer av människor som passar in att arbeta som tidiga bedömare på 

Försäkringskassan. 

 

Mötet mellan individ och myndighet 

Som framkommit under analysen så har vi gjort en uppdelning mellan byråkrati och det post-

industriella samhället. En viktig iakttagelse vi har gjort är skiljelinjen mellan det opersonliga 

och det personliga. Ur det byråkratiska perspektivet kan vi se tendenser till hur kontakten 

mellan myndighet och individ är distanserad. Kontakten sker mestadels via telefon och brev 

vilket gör att den direkta människokontakten uteblir. Hage och Powers (1992) menar att 

kontakten med människor och känsloyttringar kommer att få allt mer betydelse i det post-

industriella samhället. De tidiga bedömarna upplever dock inte sitt arbete som opersonligt 

utan ser människokontakten som den mest motiverande faktorn i arbetet.  

   Vi ställer oss frågan inför diskussionen om vilken betydelse människokontakt har för TB-

gruppen i deras dagliga arbete? Vi funderar även kring TB-gruppens möte med samhällets 

attityder både i arbetet och på fritiden.  
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TB-gruppen i organisationen  

TB-gruppen har som bekant sammansatts för att få till stånd en enhetlighet i bedömningar 

samt en ökad effektivitet i ärendehantering. Detta är alltså en specialisering ifrån 

Försäkringskassans huvudkontor, där de vill ha en likriktning inom hela organisationen. 

Weber menar att byråkratin strävar efter att effektivisera medan Hage och Powers idéer 

handlar om decentralisering.  

   Inför diskussionen funderar vi utifrån TB-gruppen kring relationen mellan byråkratins 

utveckling och individens möjlighet till flexibilitet. Kommer vi se en ökad byråkratisering i 

form av specialisering eller kommer Försäkringskassan att delas upp och gå mot en 

decentralisering? 

 

 

6. DISKUSSION 
Vi har i denna studie försökt att skapa oss en bild av en grupp som arbetar med tidig 

bedömning av sjukpenning på Försäkringskassan. Under arbetets gång har vi genomgående 

haft väldigt roligt och det härliga bemötandet från Försäkringskassan har bidragit till 

skrivarglädjen. Som vi tidigare varit inne på i arbetet så är just glädjen kring skrivandet viktig 

för att kunna vara kreativ.  

   Under intervjuerna har vi fört en diskussion om de tidiga bedömarnas upplevelser av sitt 

arbete. För att kunna skapa oss en förståelse för deras situation har den kvalitativa metoden 

varit självklar. Vi tycker att intervjupersonerna har haft mycket att berätta och framförallt har 

det funnits en vilja från deras sida att prata om deras upplevda arbetssituation. Genom att se 

det insamlade materialet utifrån olika aspekter och nivåer anser vi att vår helhetsförståelse för 

TB-gruppens situation är tillfredsställande. Tack vare de tidiga bedömarnas berättelser 

kombinerat med valda sociologiska teorier har vi kunnat hitta intressanta aspekter utifrån 

deras arbetssituation. På individnivå är relationen mellan byråkratiska egenskaper och flexibla 

egenskaper intressant att behandla för att förstå vilka personer som passar in att arbeta i TB-

gruppen. Mötet mellan individ och myndighet blir en aspekt som ger oss förståelse för hur 

TB-gruppen fungerar i förhållande till omgivningen i form av kunder, media och samhällets 

attityder gentemot Försäkringskassan. Avslutningsvis diskuterar vi relationen mellan byråkrati 

och flexibilitet och vill benämna TB-gruppen som en ”flexibel byråkrati”. Diskussionen 

kommer att fokusera på dessa aspekter för att ta oss i hamn med en heltäckande förståelse.  
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6.1 Individen - Vilka egenskaper krävs för en tidig bedömare? 

Vi ställde oss i föregående kapitel en fråga på individnivå kring vilka typer av människor som 

passar i arbetet som tidig bedömare på Försäkringskassan. Vi tycker oss se att vissa 

egenskaper har en stor betydelse för möjligheterna att utföra arbetet som tidig bedömare på 

bästa sätt. I sjukpenningsbedömningarna är lagar och regler det som besluten alltid grundar 

sig på. Kunskapen om hur dessa lagar och regler ska tolkas är därför av yttersta vikt för 

arbetet. Under studien har det framkommit att tolkningen förändras efterhand som det 

kommer nya direktiv från regeringen, vilket ställer krav på de tidiga bedömarna att anpassa 

sig till nya situationer. Vi anser att förmågan att anpassa sig till nya förhållningssätt är något 

som kännetecknar den arbetsroll vi har undersökt. Anpassningsförmågan blir intressant att 

sätta mot ett ifrågasättande och kritiskt tänkande. Det nya post-industriella samhället ska som 

framkommit tidigare i undersökningen kännetecknas av flexibilitet och kreativitet (Hage & 

Powers, 1992). Vi tror inte att kreativitet utifrån subjektivt ifrågasättande av regler är något 

som skulle gagna den undersökta gruppen. Det byråkratiska förhållningssättet i form av att 

kunna paragrafer blir viktigare än att vara kreativ och ifrågasättande av nya yttre beslut. Vi 

tycker att detta förhållningssätt är helt naturligt i den grupp vi har undersökt. I och med den 

stora inströmningen av ärenden krävs att de tidiga bedömarna arbetar effektivt och gör 

objektiva, enhetliga bedömningar. Ett ständigt ifrågasättande och subjektiva egna lösningar på 

ärendena hade troligtvis lett till sämre effektivitet och orättvisa bedömningar.  

   Däremot är den empatiska förmågan viktig när det gäller att sätta sig in i kundens 

perspektiv. Det är i mötet med kunden som den flexibla byråkraten visar sig. Här ställs krav 

på de tidiga bedömarna att vara lyhörda och kunna urskilja viktig information från kunden. 

Relationen mellan det byråkratiska förhållningssättet och den empatiska förmågan låter vi en 

av intervjupersonerna påminna om:  

 

”Metodstödet säger ju såhär och så och så. Men jag kan ju inte säga såhär 

att ’den här människan är det nog lite synd om så därför gör jag såhär.’ Det 

gör jag ju aldrig. Men man måste ju också förstå människan här också. Man 

får försöka få ihop det här på något vis. Och det tycker jag går ganska bra.” 

 

Som tidig bedömare gäller det alltså att balansera mellan att vara en duktig byråkrat och en 

förstående medmänniska. Detta är en svårighet som de tidiga bedömarna ställs inför varje 

dag och är givetvis inte lätt. För att återkoppla till den mängd ärenden som våra 
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intervjupersoner möter dagligen och för att påvisa svårigheten med balansgången i arbetet, 

vill vi hänvisa till galenskaparna och deras sätt att beskriva hur balansgång kan hanteras: 

”Det gäller alltså att sätta den ena foten framför den andra hela tiden, samtidigt som du ska 

gå framåt…” 

 

6.2 Mötet - Medborgare, människa och myndighet  

I mötet mellan medborgare och myndighet är det de anställda på myndigheten som får vara 

ansiktet utåt. De yttre beslut som regeringen tar skall implementeras och verkställas av 

anställda som exempelvis de i TB-gruppen. På Försäkringskassan har vi hört detta benämnas 

som ”gatubyråkrater”. I mötet mellan människa och myndighet blir således TB-gruppen ett 

exempel på den kontakt som myndigheten har utåt.  

   Tendenser finns att Försäkringskassan arbetar med ett servicetänkande. De har exempelvis 

valt att kalla de försäkrade som kommer i kontakt med Försäkringskassan för kunder, vilket 

kan ses som ett steg mot att tänka mer på hur Försäkringskassan uppfattas av medborgarna. 

Vidare tycker TB-gruppen att det är viktigt att ha en bra relation till kunderna som de kommer 

i kontakt med. En intressant iakttagelse är på vilket sätt de tidiga bedömarna behandlar sin 

yrkesroll på fritiden. Som nämnts tidigare så drar sig intervjupersonerna för att säga att de 

arbetar på Försäkringskassan, vilket medför att ambassadörsrollen endast sträcker sig till 

arbetstid. Hage och Powers (1992) menar att vi i det post-industriella samhället ska vara 

öppna med vilka vi är och inte vara rädda för att visa känslor. Intervjupersonerna berättar om 

en svårighet med att säga att de arbetar på Försäkringskassan. Det verkar som om de tidiga 

bedömarna tror att allmänheten har en negativ uppfattning av Försäkringskassan i allmänhet, 

som att anställda där skulle ”njuta av” att sätta dit folk och dra in sjukpenning. Vi tycker oss 

se tendenser till att de tidiga bedömarna inte vågar säga att de arbetar på Försäkringskassan. 

Den pågående debatten i media bidrar till att de anställda på Försäkringskassan känner sig 

utsatta och att de lätt hamnar i situationer där de måste försvara sig. De hänvisar till det 

faktum att de bara försöker att göra sitt jobb och att de inte vill sätta dit eller vara elaka mot 

människor. Vi tycker att det är förståeligt att intervjupersonerna inte vill prata om enskilda 

ärenden på fritiden men att de borde vara stolta över sitt yrke som tidiga bedömare.  
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6.2.1 Människokontakt  

Människokontakten har genomgående varit en intressant aspekt att belysa i vårt arbete. TB-

gruppen anser att jobba med människor är en av de största motivationsfaktorerna i deras 

arbete. Vi tycker det är intressant att just denna motivationsfaktor nämns, då kontakten med 

människor sker nästan uteslutande via telefon eller brev. Detta kan ur Baumans (1991) 

perspektiv ses som en tendens till avhumanisering, där kunden som möter byråkratin blir 

distanserade ifrån den beslutande byråkraten. Det verkar dock som om de anställda i gruppen 

får en ”lagom dos” människokontakt och att det inte hade varit önskvärt med mer 

direktkontakt. Vi tror att arbetet som sådant sätter gränser för hur mycket människokontakt 

som är möjlig. Den stora inströmningen av ärenden gör att effektiviteten skulle bli lidande om 

de tidiga bedömarna var tvungna att ta emot fler kundbesök. Vidare tror vi att de tidiga 

bedömarna strävar efter att hålla en distans mellan sin arbetsroll och kunderna. Det torde vara 

lättare rent känslomässigt att hantera avslag av sjukpenning genom brev eller telefon än det 

skulle vara att träffa kunden personligen.  

 

6.3 TB-gruppen – ”Flexibel byråkrati” 

I slutet på vår diskussion vill vi lyfta fram ett par tankar kring samhälls- och 

organisationsförändringar som vi har fått under studiens gång.  

   Försäkringskassan har som bekant gått från att vara 21 mindre myndigheter till att bli en 

stor myndighet, vilket har inneburit att styrningen numer är centraliserad till ett huvudkontor i 

Stockholm. Våra upplevelser av Försäkringskassan är att de har gått mot specialisering och 

enhetlighet. Ett exempel på detta är införandet av TB-gruppen som ett sätt att få ökad 

effektivitet i ärendehantering samt enhetlighet i bedömningar över hela landet. Tendensen 

som vi ser är att Försäkringskassan genom sammanslagningen till en myndighet vill få 

struktur och överblick på hela organisationen. Weber (1924) talar om byråkratins vilja att 

rationalisera genom centralisering och specialisering. Detta är ett sätt för det byråkratiska 

systemet att sprida sig över samhällets olika delar och få en ökad kontroll av människor. 

Durkheim (1984) däremot beskriver vikten av arbetsdelning för att samhället ska kunna 

utvecklas mot en mer organisk solidaritet. Individerna i den organiska solidariteten hålls 

samman av ett ömsesidigt beroende till skillnad från den byråkratiska kontroll som Weber 

beskriver. Det kollektiva medvetandet som Durkheim talar om blir således mer flexibelt och 

anpassningsbart. Vi har även genomgående använt oss av Hage och Powers (1992) sätt att se 

på det nya post-industriella samhället som kännetecknas av decentralisering och flexibilitet. 
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Teorierna ger oss möjlighet att fundera kring relationen mellan byråkratins utveckling och 

flexibiliteten i samhället men det är svårt för oss att dra några generella slutsatser kring 

samhällsförändringar utifrån vårt insamlade material. Vi har däremot utifrån TB-gruppen 

kunnat sammanföra begreppen och sett en möjlighet till sammanfogning av byråkrati och 

flexibilitet. Utifrån de upplevelser vi har fått av TB-gruppen har vi kunnat se exempel på både 

Webers idealtyp av byråkrati samt Hage och Powers post-industriella tankar. Vi tycker att det 

är naturligt att det finns en viss byråkrati inom Försäkringskassan, men samtidigt tycker vi att 

det är intressant med de flexibla drag som vi har hittat i vår studie av TB-gruppen. Vi ser här 

en kombination av de olika teorier som vi har använt oss av och skulle vilja benämna TB-

gruppen som en typ av ”flexibel byråkrati”. Powers (pers. korr. 2006-05-21) menar i linje med 

detta att vi ska försöka att se flexibilitet som mer/mindre i organisationer och inte som ett 

antingen/eller förhållande. Det finns en flexibilitet i sättet TB-gruppen arbetar med människor 

där de måste anpassa samtalet med kunden beroende på vilken individ de pratar med. Detta 

ställer krav på deras empatiska och sociala förmåga. Vidare har vi sett en flexibilitet i de 

anpassningssituationer som följer i kölvattnet av regeringens beslut. Flexibiliteten infinner sig 

i det moment där nya beslut ska implementeras. Här gäller det för TB-gruppen att ta sig loss 

från gamla invanda mönster, anpassa och ta till sig nya förhållningssätt, för att därefter återgå 

till en rigid struktur fast denna gång med nytt innehåll. De visar således upp en flexibilitet hos 

byråkratin som är anmärkningsvärd.  

   Vi tycker det är intressant att fråga sig vad gränsen går mellan ett byråkratiskt, stelt system 

och ett anpassningsbart, flexibelt system? Ponera att nya beslut skulle implementeras varje 

vecka, skulle TB-gruppen och Försäkringskassan då anses som stela och byråkratiska eller 

flexibla och anpassningsbara? Vi upplever att TB-gruppen står i en skiljelinje mellan å ena 

sidan att vara objektiva, rättvisa och effektiva å andra sidan att vara kundfokuserade och 

empatiska. Vi anser att det ena förhållningssättet inte utesluter det andra, men vilken väg TB-

gruppen tar får framtiden utvisa.  
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7. SLUTSATS 
Vi har utifrån åtta kvalitativa intervjuer försökt att ge en beskrivning av den grupp på 

Försäkringskassan som arbetar med tidig bedömning av sjupenningsärenden. Bilden vi har 

fått är att TB-gruppen har drag av både byråkrati och flexibilitet. Vi har genomgående 

fokuserat på relationen mellan det byråkratiska och det flexibla, vilken också TB-gruppen 

ställs inför varje dag. Å ena sidan ska de följa regler och göra objektiva, rättvisa bedömningar 

å andra sidan ska de vara kundfokuserade och anpassningsbara vid förändringar. Vi anser att 

de båda förhållningssätten kombineras inom TB-gruppen på ett sådant sätt att vi skulle vilja 

benämna den som en flexibel byråkrati.  

   Vi har i undersökningen fokuserat på TB-gruppen och därför valt att inte göra några större 

generaliseringar kring Försäkringskassan i stort, men det har inte heller varit vårt syfte.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Anonymitet  

Syftet med intervjun är att få en förståelse för den arbetssituation och de egenskaper som 

behövs i Ert arbete med tidig bedömning.  

 

Bakgrund 

•  Du kan väl berätta lite om Dig själv? 

•  Vad har Du gjort tidigare? 

•  Anställningstid 

•  Utbildning 

 

Arbetet 

•  Arbetsuppgifter (Faktamässigt) 

•  Vilka förväntningar hade Du på arbetet innan Du började? 

•  Förändring DÅ och NU (Faktamässigt, påverkan på arbetsuppgifter) 

•  Att arbeta i större grupp, homogenitet, heterogenitet? 

•  Könsperspektiv (Att arbeta med enbart kvinnor, påverkan?) 

•  Frihet i arbetet, planering/självgående. 

 

Kunden 

•  Kundkontakt, förhållningssätt, hantering av missnöje. 

•  Svårigheter med bedömning (Subjektivt Du/kunden) 

•  Går det att ta ett ”rätt” beslut? 

•  Kunskaper lagar och regler/människokännedom (Relationen) 

 

Rollen och Egenskaper 

•  Rollen (Byråkratisk eller flexibel, empatisk, polis) Hur ser Ni på er själva? 

•  Konflikt i rollen mellan effektivitet och empati för kund 

� Förslag på egenskaper:  

•  Stresstålighet 

•  Koppla bort jobbet när man slutar 

•  ”Social kompetens” 
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•  Förmåga till empati, känslomässigt engagerad  

•  Värna om försäkringen, kunna regler 

 

Yttre faktorer  

•  Strukturens påverkan 

•  Förändring DÅ och NU (Påverkan på individen, positiva/negativa till förändringen) 

•  Andra yttre påverkansfaktorer (3 dagar på sig + Målet att halvera sjukpenningen fram 

till 2008, 30 dagar till beslut, serviceinriktningen) 

 

Avslutande frågor 

•  Allmänt om debatten (Fusket, attityder till Försäkringskassan) 

•  Om du går på en fest… 

•  Motivation till att jobba på Försäkringskassan 

•  Att det aldrig tar slut 

•  Skillnad mellan de olika orterna?  

 

Avslutning  

•  Ngt att tillägga som skulle kunna hjälpa oss i vårt arbete? 

 

Åter syftet 

 


